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RESUMO 

 

O Petróleo é um dos mais importantes elementos que movem a economia brasileira. 

Entretanto, sua exploração e todas as atividades que o envolvem, por si só geram danos ambientais. 

Danos esses agravados quando causados por acidentes em que haja derramamento de óleo atingindo 

os mais diversos ecossistemas.  

Os efeitos causados por esses acidentes são inúmeros e atingem várias classes de bens 

ambientais. Podem ser atingidos alem do meio ambiente em sentido estrito, a saúde humana, 

atividades econômicas, de lazer e o bem estar no geral. 

Compreender bem os efeitos desses danos e a classificação que os abrange se faz 

necessário para que, não só possa subsidiar a efetiva tutela jurisdicional, quanto à correta reparação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muito embora as formas de energias renováveis estejam sendo aprimoradas e cada vez 

mais ganhando mercados no mundo todo, a atividade petrolífera não só permanece de forma 

abundante, mas em alguns países, a exemplo do Brasil, se mostra em expansão.  

Entretanto, ao mesmo tempo em que o país é visto por suas conquistas atreladas a 

descobertas de novas fontes de petróleo - sendo as mais recentes compreendidas pelo “Pré - Sal”, 

por outro lado o território é igualmente marcado pelos danos incalculáveis causados por acidentes 

envolvendo as diversas composições de óleos. 

Ao contrário do que se pensa, o litoral brasileiro não é alvo apenas de fatalidades pontuais 

e raras veiculadas na mídia, como o caso “Chevron”. A realidade, infelizmente é marcada por 

constantes ocorrências por todo o litoral. 

Com a expansão da atividade petrolífera, um grande número de vazamentos e derrames 

acidentais de petróleo em operações rotineiras tem sido registrados, contribuindo para a produção 

de poluição crônica. Os impactos ambientais causados pelo óleo derramado na costa brasileira tem 

sido uma ameaça permanente à integridade dos ecossistemas costeiro e marinho.  

A amplitude dos danos causados por esses incidentes varia muito, sendo que, em sua 

maioria, os derramamentos são causados por navios de pequeno porte, atingindo apenas áreas 

próximas. 

Entretanto, quando de grande porte, os acidentes resultam em uma grande quantidade de 

óleo, que pode se espalhar com a ajuda de correntes marítimas e ventos, chegando a atingir mais de 

um Estado. 

Diante do aumento das atividades relacionadas ao petróleo no Brasil e dos consequentes 

acidentes envolvendo o produto, é inegável que a princípio devem ser cada vez mais aprimorados os 

estudos e as campanhas visando à prevenção de qualquer ocorrência. 

Porém, não se pode ignorar que os acidentes se mostram constantes. Nesse sentido, o 

presente trabalho busca melhor explicar e classificar os tipos de danos ambientais resultantes dessas 

fatalidades, para subsidiar tanto a remediação desses danos, quanto a responsabilização daqueles 

que os causam ou contribuem para tanto. 
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2. ABRANGÊNCIA DOS DANOS AMBIENTAIS E BENS AFETADOS  

 

Há diversos tipos de óleos, com diferentes características, tanto físicas como químicas.  

Sob o aspecto químico, o petróleo contém compostos diferentes, formando uma mistura 

muito complexa. Dentre os principais componentes estão os hidrocarbonetos, que chegam a atingir 

98% da composição total.  Há também a presença de enxofre, nitrogênio e oxigênio, vanádio, 

níquel, sódio, cálcio, cobre e urânio. 

Na maioria dos casos, a intensidade do impacto e tempo de recuperação acabam sendo 

diretamente proporcionais à quantidade de óleo presente em um ambiente. Entretanto, ha exceções, 

em que vazamentos menores acabam causando um maior impacto biológico do que grandes 

acidentes.  

As características químicas do produto definem a principal via de impacto (físico ou 

químico). Aspectos como a duração da exposição dos organismos aos poluentes e as características 

dos mesmos durante o contato também são importantes. 1 

 

2.1. Aspectos Ecológicos 

 

A Costa brasileira é composta por diversos ecossistemas, a exemplo das praias, costões, 

águas costeiras e estuários, manguezais, dunas, costões rochosos, restingas que, dentre outros, se 

autorregulam, desenvolvendo um equilíbrio amplo e recíproco. 

A poluição por petróleo e derivados nos ambientes marinho e estuarino pode vir a atingir 

todos os ecossistemas, mesmo que de forma indireta, ou em longo prazo, uma vez que uma tonelada 

de petróleo pode se espalhar sobre a superfície de 112 km2 de oceano e os hidrocarbonetos podem 

persistir no meio por até uma década, dependendo do volume derramado, das características do 

produto e da sensibilidade dos ecossistemas atingidos entre outros fatores.2 

                                                           

1 Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/vazamento-de-oleo/224-aspectos-toxicologicos. 
Consulta realizada em 18 de outubro de 2012. 
2 Schaeffer-Novelli, Y.; (1990). Vulnerabilidade do litoral norte do Estado de São Paulo a vazamentos de petróleo e 
derivados. In II Simpósio sobre Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira Síntese de conhecimentos. São Paulo: 
Academia de Ciências do 
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Assim, mesmo que os impactos visuais de um grande acidente tenham ficado restritos a 

apenas um pequeno espaço no oceano, ou a uma praia, os efeitos indiretos podem ser percebidos em 

locais distantes dos da origem do vazamento. 

“As duas vias principais nas quais o óleo causa impactos nos organismos marinhos são o 

efeito físico resultante do recobrimento e o efeito químico, associado à toxicidade dos compostos 

presentes. Todos os impactos observados são resultantes de um e/ou de outro efeito. É importante 

ressaltar que os efeitos não são excludentes, mas podem ocorrer simultaneamente em um vazamento 

de óleo. A diferença está centrada na combinação entre densidade e toxicidade do óleo vazado e sua 

variação com o tempo. Nos óleos de alta densidade, o efeito físico de recobrimento é predominante, 

enquanto que nos óleos de baixa densidade o efeito químico é o mais representativo.” 3 

O óleo, mesmo em alto mar, já inicia os seus efeitos nocivos, contaminando a própria água 

e as formas de vida que la se desenvolvem.  Ademais, a toxicidade principalmente dos 

hidrocarbonetos causa efeitos químicos, que indiretamente, interferem na fotossíntese, respiração e 

ciclagem de minerais. Os efeitos físicos são evidenciados, principalmente pela cobertura de 

superfícies animais e vegetais, resultando em asfixia. 

Ao chegar aos manguezais, ambientes extremamente sensíveis, sendo considerados 

verdadeiros berçários e regiões de reprodução, o óleo causa a redução do habitat de muitas espécies, 

implicando em maior competição pelo alimento e predação. 

Até a própria remediação é impactante: no Brasil, os métodos empregados sempre visaram 

apenas à recuperação estética das praias afetadas, sendo que para isto eram utilizados muitos 

procedimentos danosos à comunidade biológica. 

  

2.2.  Aspectos Econômicos 

 

Inicialmente, deve-se entender que o Brasil é um país colonial, sendo que a ocupação de 

seu território ocorreu a partir do litoral, avançando-se para o interior. 

Tal estrutura condicionou uma concentração populacional e de atividades econômicas na 

zona costeira.  

                                                                                                                                                                                                 

Estado, (2) p375-399 
3 Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/vazamento-de-oleo/224-aspectos-toxicologicos. 
Consulta realizada em 18 de outubro de 2012. 
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Os próprios ambientes marinhos e costeiros brasileiros, abundantes em biodiversidade e 

recursos são propícios ao desenvolvimento da economia e de atividades sociais e de lazer. 

Nesse sentido, esta região do país é muito explorada, sendo desenvolvidas várias 

atividades: petrolífera, portuária, agricultura e agroindústria, aquicultura, carcinicultura, pesca, 

extração mineral, extração vegetal, pecuária, reflorestamento, salinas, recreação, urbanização e 

zonas de conservação dos ecossistemas. 

As atividades econômicas costeiras são responsáveis por cerca de 70% do PIB nacional. 

Ademais, as belezas cênicas, a boa qualidade de balneabilidade da maioria das praias e as 

condições de mar permitem a prática de esportes e atividades náuticas e subaquáticas durante todo o 

ano. 

Na verdade, a costa brasileira possui um enorme valor para recreação, incentivando grande 

parte da população a ocupa-la para seu lazer e trabalho. 

Por esses motivos, facilmente se nota que acidentes nessas regiões, sobretudo o 

derramamentos de óleo, implicam diretamente em malefícios e a entraves à economia em seus 

diversos seguimentos. 

Tanto grandes empresas estão sujeitas a paralisação de suas atividades, quanto 

trabalhadores autônomos que tiram seu sustento do mar, a exemplo dos pescadores. 

No aspecto socioeconômico, a ocorrência destes vazamentos prejudica entre outras 

atividades, a pesca, a maricultura, o comércio do pescado e de frutos do mar, o turismo, o lazer, a 

prática de esportes náuticos e a imagem dos municípios afetados. 4 

 

2.3.  Aspectos de Saúde 

 

Em todas as fases do processo produtivo do petróleo, desde a prospecção nos campos até o 

início do processo de refino, há o risco potencial de geração de impactos à saúde da população, 

principalmente daqueles envolvidos no processo de produção. 

 Em cada etapa desse processo há a geração de inúmeros resíduos, através de emissões 

atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos.  

                                                           

4 Poffo, I.R.F. (2000). Vazamentos de Óleo no Litoral Norte do Estado de São Paulo. AnáliseHistórica (1974-1999). 
Dissertação de Mestrado. PROCAM/USP – Programa de Pós graduação em Ciências Ambientais da Universidade de 
São Paulo. 
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Na Bacia de Campos, considerada a principal produtora de petróleo em mar no país 

(atividades offshore), os principais resíduos gerados são a água de produção, que acompanha o óleo 

cru, os resíduos de perfuração (cascalho e fluidos), emulsões oleosas, esgoto sanitário, aditivos 

químicos, entre outros.  

A contaminação humana pode ocorrer de diversas formas, podendo ser ocupacional ou 

ambiental. A presença de metais pesados na composição dos vários tipos de óleos podem chegar aos 

seres humanos de forma direta, ou indireta. 

Estes compostos apresentam a característica de serem bioacumuladores. Ou seja, 

permanecem em animais e plantas, sendo absorvidos pelo homem que os ingerir.  Tanto a água, 

quanto os alimentos contaminados, se consumidos, podem provocar intoxicação química. 5 

Deve-se ter em mente que, a contaminação ambiental por derramamentos de petróleo e 

derivados é um problema que não se restringe apenas ao impacto local ambiental. 

A preocupação com as consequências da contaminação por óleos à saúde humana já ocorre 

há tempos.  

No caso do acidente ocorrido com o Navio Prestige, já se considerava a maré negra como 

um problema que superava os limites ecológicos e econômicos, sendo tido como uma questão de 

saúde pública.  

Há diversos estudos que avaliam os possíveis impactos dos acidentes à saúde tanto de 

trabalhadores e voluntários, que trabalham na remediação, quanto dos moradores das áreas afetadas 

pelo óleo derramado. 

Tais estudos se embasam principalmente em exames toxicológicos que detectam as 

concentrações de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em sangue e urina. Os resultados 

demonstram que a presença desses compostos no organismo humano podem causar efeitos 

carcinogênicos e mutações genéticas. 

Ou seja, hoje em dia, é comprovado o potencial de dano à saúde em decorrência de efeitos 

carcinogênicos de alguns componentes do petróleo.  

Do ponto de vista toxicológico, a principal importância dos Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (HPA) são as evidências de sua associação a diversos tipos de cânceres em seres 

                                                           

5 GURGEL, AM; MEDEIROS, ACLV; ALVES, PC et al. Framework dos cenários de riscos no contexto da 
implantação de uma refinaria de petróleo em Pernambuco. Ciência & Saúde Coletiva, 14 (6): 2027-2038, 2009. 
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humanos, principalmente os de pulmão, bexiga, colo, reto e esôfago. Esta associação é sustentada 

por estudos epidemiológicos em populações ocupacionalmente expostas. 

Segundo a United States Environmental Protection Agency 6, estudos com animais 

reportam ocorrência distúrbios no fígado, sistema imune, leucemia, câncer e tumores no pulmão e 

estômago são alguns dos efeitos reportados destes compostos. 

 “Os compostos aromáticos mais solúveis penetram na corrente sanguínea a partir da pele 

ou da ingestão, podendo ser filtrados pelo sistema excretor e eliminados na urina. Os aromáticos 

têm potencial capacidade de causar danos nas células sanguíneas, nos tecidos ósseos (medula óssea) 

e no sistema nervoso. Causam irritações e dermatite na pele, mucosas e olhos, podendo também 

afetar de forma análoga os tecidos de vertebrados marinhos após um derrame de óleo.7 

Além dos problemas genéticos e fisiológicos, já se pode falar em problemas psicossociais 

de saúde, como transtornos mentais pós traumáticos, relacionados àqueles que vivenciaram os 

acidentes e suas perdas relacionadas. Esses indivíduos podem desenvolver ansiedade generalizada, 

além de sintomas depressivos.  

Diante das informações aqui apresentadas, torna-se claro que os óleos por si só apresentam 

toxicidade que podem afetar as pessoas até mesmo durante o seu processo produtivo, havendo 

controle de manuseio e contato. 

Entretanto, o cenário que reveste um acidente proporciona um risco muito maior à 

contaminação, inclusive pela imprevisibilidade das dimensões de seus efeitos. 

Sendo assim, não há dúvidas no que diz respeito à relação direta de efeitos danosos entre o 

estado do meio ambiente e o bem estar físico, emocional e social das pessoas envolvidas. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 

 

O dano ambiental “constitui uma expressão ambivalente, que designa, certas vezes, 

alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde 

das pessoas e em seus interesses. Dano ambiental significa, em uma primeira acepção, uma 

alteração indesejável ao conjunto de elementos chamados meio ambiente. (...) Contudo, em sua 

                                                           

6 http://www.epa.gov/ 
7 Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-de-riscos/vazamento-de-oleo/224-aspectos-toxicologicos. 
Consulta realizada em 18 de outubro de 2012. 
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segunda conceituação, dano ambiental engloba os efeitos que esta modificação gera na saúde das 

pessoas e em seus interesses.” 8 

As consequências de uma contaminação são tão amplas, que, seguindo a classificação 

proposta por ÁlvaroValery Mirra, é possível considerar uma área contaminada tanto como um dano 

ambiental propriamente dito, como um dano “por intermédio do meio ambiente”.9 

Para o autor, o dano ambiental “consiste na lesão ao meio ambiente, abrangente dos 

elementos naturais, artificiais e culturais, como bem de uso comum do povo, juridicamente 

protegido. Significa, ainda, a violação do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito humano fundamental, de natureza difusa. Ainda nas palavras de Mirra, o dano 

por intermédio do meio ambiente seria “o prejuízo causado às pessoas e aos seus bens que tem em 

alguns dos componentes da natureza (a água, o ar, o solo) o elemento condutor.” 10 

Os danos tratados pelo presente artigo assumem diversas classificações, pois, como já visto 

em capítulo anterior, seus efeitos são amplos, ilimitados, atingindo inúmeros bens jurídicos 

tutelados. 

Ou seja, os danos ambientais causados pelos derramamentos de óleos abrangem aspectos 

ecológicos, econômicos, de saúde pública e claro, jurídicos. 

Ademais, um importante fator a ser considerado na caracterização dos danos é que neste 

caso, são derivados de acidentes, muitas vezes de catástrofes, fator que contribui para o 

agravamento de seus efeitos, tanto no que diz respeito à extensão territorial, quanto à amplitude, 

durabilidade e incerteza que revestem estes efeitos. 

 

3.1.  Danos Jurídicos e Ecológicos 

 

Nesse sentido, uma primeira forma de classificarmos os danos decorrentes dos acidentes 

com óleos seria o enquadramento tanto no âmbito ecológico, como jurídico. 

                                                           

8 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo . Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 92. 
9 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez Oliveira, 
2004. 
10 Idem. 
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Os danos ecológicos podem se caracterizar tanto pelas alterações causadas pelo homem nas 

qualidades físicas, químicas ou biológicas do ambiente, quanto por agressões diretas aos bens 

naturais, sendo eles, a água, o solo, o ar, a fauna e a flora. 

Além disso, a dimensão dos danos ecológicos pode ser global, a exemplo das alterações na 

camada de ozônio, regional (poluição nos mares, ou rios), ou local, como nos casos de uma 

contaminação que não se propagou. 

“Nesse ângulo, parece-nos que o dano ecológico se pode caracterizar, tendencialmente, 

como uma perturbação do patrimônio natural – enquanto conjunto dos recursos bióticos (seres 

vivos) e abióticos e da sua interacção – que afecte a capacidade funcional ecológica e a capacidade 

de aproveitamento humano de tais bens tutelada pelo sistema jurídico – ambiental.”. 11 

O dano ambiental, sob o ponto de vista ecológico, acaba sendo aquele que, de alguma 

forma, fere as chamadas “leis da ecologia”, quais sejam: (i) interdependência; (ii) a capacidade de 

autorregulação; (iii) a capacidade de autorregeneração; (iv) a capacidade funcional ecológica, (v) a 

capacidade de uso dos bens naturais. 

Inegável o fato de que, as atividades econômicas que resultam em contaminação são um 

claro exemplo de ameaça humana ao equilíbrio ecológico da natureza. Quando tal contaminação de 

uma área causa distúrbios ecológicos, além de ameaças à saúde, o responsável deve promover a 

remediação. 

Já o dano jurídico é caracterizado por uma ofensa, ou ameaça de ofensa a bens jurídicos 

determinados, no caso, o meio ambiente. 

Segundo Sendim, é importante que haja uma abordagem jurídica do dano, além daquela 

ecológica, uma vez que apenas sob o ponto de vista do direito é que se pode identificar qual é o bem 

jurídico que deve ser protegido contra o dano. 

Para François Ost, o direito, ao traçar limites do permitido, se serve de definições com 

contornos nítidos e critérios estáveis. Já “a ecologia reclama conceitos englobantes e condições 

evolutivas”. Se por um lado “a ecologia fala em termos de ecossistema e de biosfera; o direito 

responde em termos de limites e de fronteiras; uma desenvolve o tempo longo, por vezes 

                                                           

11 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos: da reparação do dano através da 
restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. p.130. 
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extremamente longo, dos seus ciclos naturais, o outro impõe o ritmo curto das previsões 

humanas”.12 

Nesse sentido, é de suma importância que se considere tanto o viés jurídico, quanto o 

ecológico dos danos causados por óleo, para que, no momento em que se for determinar a 

remediação desses danos, tal procedimento seja feito objetivando-se não só a remediação jurídica, 

que atenda a padrões e ditames legais, mas também que se exija a remediação ecológica, buscando 

o verdadeiro reequilíbrio do ambiente e acima de tudo respeitando a própria auto – remediação dos 

ecossistemas. 

Ainda no tocante a remediação ecológica, destacamos a necessidade que se respeitem as 

técnicas e estudos desenvolvidos para tanto. Nesse sentido, as decisões judiciais ainda precisam ser 

aprimoradas, uma vez que, muitas vezes impõe formas de remediação que, na prática, não são as 

que melhor atendem a verdadeira recuperação ecológica do ambiente afetado. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 

 

Mais uma vez, retomamos as peculiaridades que revestem os danos decorrentes de 

derramamentos de óleos e que, como será percebido mais a frente, proporcionam seu 

enquadramento em todas as formas de classificação de dano propostas por renomados autores.  

Por serem decorrentes de acidentes, quando não contidos de imediato, podem tomar 

proporções que fogem à previsão. Com isso, diversos interesses e bens podem ser afetados. 

A enorme amplitude de suas consequências devem ser entendidas e revertidas em um 

adequado enquadramento do dano, para que, posteriormente, seja imposta tanto a reparação do 

mesmo, quanto seja identificada a adequada tutela a ser pleiteada.    

Infelizmente, ainda nos deparamos com confusões e equívocos atinentes à classificação 

dos danos derivados dessa espécie de acidentes em decisões judiciais. A consequência direta acaba 

sendo o não reconhecimento dos reais interesses lesados. Já a consequência indireta se reflete na 

reparação inadequada, ou tardia desses danos. 

                                                           

12 OST, François. A natureza à margem da lei - A ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 111. 
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Para tanto, se faz necessário aqui demonstrar que a abrangência dos incidentes envolvendo 

óleo permite que, dependendo de seus efeitos, possam os mesmos ser enquadrados em diversas 

classificações de danos. 

Uma vez identificados os diversos efeitos decorrentes dos acidentes aqui tratados, podendo 

ser puramente ecológicos, ou refletir na saúde e economia, de imediato, reconhece-se que os danos 

podem ser divididos em dois grandes grupos e devem ser reparados de forma específica a estes 

grupos: (i) Danos que afetam a interesses pessoais (patrimoniais e à saúde) e econômicos, (ii) Danos 

restritos ao meio ambiente, que afetem primordialmente interesses difusos e coletivos. 

O primeiro grupo aqui proposto se refere aos efeitos dos acidentes que atingem a 

população de forma direta. São os casos em que há comprovada afetação da saúde da população 

atingida, em que o alimento consumido esteve contaminado, em que a atividade econômica de 

sustento de famílias locais foi afetada, como a pesca e o ecoturismo. 

Nesses casos, de imediato, podemos admitir a classificação dos danos, no que diz respeito 

a sua extensão, tanto como “danos patrimoniais ambientais”, quanto como “danos morais 

ambientais”. No que diz respeito a amplitude do bem protegido, estaríamos diante de “danos 

individuais ambientais ou reflexos”. 

“Saliente-se que esta concepção de patrimônio difere da versão clássica de propriedade, 

pois o bem ambiental, em sua versão de macrobem, é de interesse de toda coletividade. Entretanto, 

aplica-se a versão clássica de propriedade quando de tratar de microbem ambiental, pois diz 

respeito a um interesse individual e a um bem pertencente a este. Observe-se que, nesta última 

hipótese, o dano ambiental patrimonial está sendo protegido como dano individual reflexo.” 13 

Por outro lado, aqui também seriam considerados os efeitos a saúde humana, como as 

perturbações psíquicas e traumáticas decorrentes dos acidentes, sendo os casos de danos morais. 

No que diz respeito à reparabilidade desse grupo de danos, deve ela ser direta, ou seja, os 

interessados que foram vítimas de qualquer lesão devem ser indenizados. Portanto, são esses os 

casos em que o interessado deve pleitear indenização por danos materiais e morais. 

Os tribunais brasileiros já enfrentaram situações concretas em que cidadãos foram 

diretamente lesados pelos acidentes com óleos. Principalmente no que diz respeito a indenização 

                                                           

13 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo . Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 94. 
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por danos materiais à pescadores que tiravam seus sustentos de áreas afetadas, a jurisprudência é 

pacífica em reconhecer o direito dos mesmos.  

Entretanto, no que diz respeito aos danos morais, há divergências nos tribunais. Ademais, 

no Brasil, o judiciário pouco reconhece os efeitos nocivos à saúde da população envolvida nos 

acidentes.  

Talvez isso ocorra, pois não há muitos estudos que demonstrem a possibilidade de relação 

entre o contato com o óleo e os malefícios à saúde tanto no que diz respeito a contaminação de seres 

humanos, quanto à saúde psíquica da população decorrente de traumas e perdas em função dos 

vazamentos.  

Nesse sentido, a jurisprudência extraída das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro reflete um pouco desta contradição de posicionamentos. 14 

Entretanto, como bem preceitua Patrícia Faga Iglecias Lemos: “Quanto ao reconhecimento 

da necessidade de indenização do dano moral ambiental, não há dúvidas. O problema se cinge à sua 

real definição. Assim, não basta a reparação dos danos materiais efetivamente causados. Há 

necessidade de que, configurado o dano moral, seja o seu valor acrescido a título de justa 

indenização.” 15 

                                                           

14 Responsabilidade civil – Petrobras – Dano ambiental – Dano material – Caracterização – Ressarcimento dos Danos – 
Dano Moral – Não Configuração – Obrigação de indenizar – Inexistência. “ Responsabilidade civil – Baía de 
Guanabara. Acidente ecológico, por vazamento de óleo na orla marítima de Mauá causando danos materiais aos 
ecossistemas e às pessoas da região, notadamente, aos pescadores. Os danos materiais foram ressarcidos, 
proporcionalmente à renda média do pescador, no período impedido de pesca, demonstrado nos autos. Tal fato, em si, 
não se afigura lesão de sentimento, nem ofensivo à honra do autor, subsumindo-se tal acontecimento na moldura de 
aborrecimentos. Situação não indenizáveis a título de danos morais, embora lamentável, sob todos os aspectos. 
Desprovimento do recurso” (12ª Câm. Cível – ApCív 2002.001.02504 – rel. Des. Roberto de Abreu e Silva – j. 
21.05.2002). 
Posicionamento contrário: 
Petrobras – Responsabilidade civil – Dano ambiental – Trabalhador autônomo – Suspensão da atividade – Dano moral – 
Lucros cessantes – Responsabilidade objetiva. “ Ação ordinária. Indenização. Petrobras. Responsabilidade objetiva. 
Derramamento de óleo na baía de Guanabara. A Petrobras responde objetivamente pelos danos morais e lucros 
cessantes ocasionados ao autor, profissional da pesca, que em razão do derramamento de óleo na baía de Guanabara, 
decorrente do rompimento de um dos dutos da empresa, viu-se prejudicado em seu sustento e de seus familiares. 
Mantém-se a quantificação definida no decisium, em valores equivalentes a 18 salários mínimos a título de lucros 
cessantes e 60 salários mínimos para os danos morais. Recursos conhecidos e improvidos. (GAS) ( 10ª Câm. Cível – 
AgIn 2002.002.03893 – rel. Des. Jayro S. Ferreira – j.21.05.2002). 
15 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito Ambiental – Responsabilidade civil e proteção do meio ambiente. 3 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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O segundo grupo de danos aqui proposto: Danos restritos ao meio ambiente, que afetem 

primordialmente interesses difusos e coletivos, se referem aos danos ambientais propriamente ditos, 

que afetam a fauna, a flora e os mecanismos de autorregulação dos ecossistemas afetados.  

Aqui se enquadram os efeitos nocivos do óleo ao plâncton, a reprodução e mortandade de 

várias espécies de peixes, aves e mamíferos marinhos, aos costões rochosos, praias, manguezais e 

demais ecossistemas costeiros. 

A classificação desse grupo de danos, no que diz respeito à amplitude do bem protegido, 

abrangeria tanto os “danos ecológicos puros”, quanto os “danos ambientais em maior amplitude”, 

os quais também se referem aos danos ao patrimônio cultural. 

Nesses casos, evidencia-se a lesão ao macrobem ambiental difuso. No que diz respeito à 

reparabilidade, devem ser enquadrados como de “reparabilidade indireta”, ou seja, a reparação deve 

objetivar o bem ambiental de interesse coletivo e não os interesses individuais. 

 Este segundo grupo de danos aqui criado deve ser submetido a um mecanismo diferente 

de responsabilização. Aqui deve ser aplicado o instituto da “reparação do dano ambiental”, 

compreendendo principalmente a restauração natural e a recuperação ecológica dos ambientes 

afetados da melhor forma possível. 

Ocorre que, as catástrofes ambientais de ampla abrangência, por terem seus efeitos 

ecológicos de certa forma incertos e de difícil mensuração, resultam em dificuldades na aplicação 

efetiva da responsabilidade civil aos seus causadores.  

Devido a esse fato, a obrigação de reparar o dano não deve ser imposta de forma vaga. O 

judiciário deve agir em conjunto com órgãos ambientais a fim de conhecer o que seria uma correta 

reparação ambiental.  

O Brasil já possui estudos que demonstram o sucesso de aplicação de técnicas adequadas e 

adaptáveis à realidade de seus ecossistemas. As metodologias conhecidas devem, portanto ser 

aplicadas e exigidas.  

Nesse sentido, a falta de especificação de procedimentos e técnicas e a propositura de uma 

remediação a qualquer custo podem agravar os danos ambientais já constatados e, ao fim, o real 

objetivo de uma reparação ecológica não será cumprido.  

Por outro lado, a importância de se classificar adequadamente os danos ambientais 

decorrentes dos derramamentos de óleos também influi na competência jurisdicional para a 

atribuição de responsabilidades. 
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Há acidentes que atingem mais de um território, pelo fato do óleo facilmente se disseminar 

por meio de correntes e ventos. Nesses casos, é inegável que devem ser aplicadas as convenções 

que tratam do assunto. Sendo uma das principais a “Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos causados por poluição de Óleo”, cujo texto foi aprovado pelo 

Decreto Legislativo 74, de 1976, promulgado pelo Decreto 79.437, de 28 de março de 1977 e 

regulamentado pelo Decreto 83.540, de 04 de junho de 1979. 16 

Outras características que devem ser observadas é que, muito embora na maioria das vezes 

esses danos se restrinjam a um único território, eles afetam bens da União, nesse caso, os Tribunais 

brasileiros ainda divergem com relação à competência territorial para o julgamento de ações desse 

tipo.17 

O que se vê por meio dos julgados mais recentes é que há uma tendência para que essa 

questão seja tratada em âmbito Federal. 

Há diversas outras questões práticas que dependem de uma correta caracterização do dano 

ambiental para serem resolvidas. Questões essas tanto relacionadas a regras de competência e 

legislação aplicável, quanto atinentes à efetividade da reparação do dano. 

                                                           

16 Competência – Conflito – Ação Civil Pública – Reparação de dano ambiental – Colisão do petroleiro Penélope 
contra o petroleiro Piquete, no terminal marítimo Almirante Barroso – Embargos declaratórios – Efeitos modificativos – 
Possibilidade. “Achando-se a controvérsia regida pela `Convenção internacional sobre responsabilidade civil em danos 
causados por poluição de óleo`, cujo texto foi aprovado pelo Decreto Legislativo 74, de 1976, promulgado pelo Decreto 
79.437, de 28.03.1977, e regulamentado pelo Decreto 83.540, de 04.06.1979, competente  para julgá-la e do juízo 
federal, nos expressos termos do art. 109, III, da CF. (...). Embargos declaratórios recebidos” (EDcl no CComp 2473-SP 
(1991/0021603-8) – rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro – DJ 10.05.1993, p.8.584). 
17 Ação Civil Pública. Dano ao Meio Ambiente. Derramamento de Óleo. Mata Atlântica. Bens da União. Competência. 
“Em autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a Petrobras visando à apuração de dano 
ambiental consubstanciado no derramamento de 57.000 litros de óleo diesel na Serra do Mar, componente da Mata 
Atlântica, o juízo federal declinou da competência para o juízo estadual, local do dano,  tendo o autor interposto recurso 
de agravo de instrumento (...) A competência para a presente demanda é realmente do Juízo Federal, em razão da 
natureza dos bens a serem tutelados. (...)”.(RECURSO ESPECIAL Nº 1.100.698 - PR (2008/0238139-7)/ RELATOR : 
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO.(05/05/09). 
Em oposição ao julgado acima, tem-se: 
Competência. Conflito. Ação Civil Pública. Medida Cautelar para a produção antecipada de provas, objetivando a 
realização de prova pericial e testemunhal, tendo em vista vazamento de petróleo ocorrido no canal de São Sebastião – 
SP. 
“Se o dano ocorreu na comarca, que não detém sede de vara federal, compete à justiça estadual em primeiro grau 
processar e julgar medida cautelar para a produção antecipada de provas, preparatória de futura ação civil pública 
tendente a obtenção de indenização do dano causado ao meio ambiente, mesmo comprovado interesse da União no seu 
deslinde. Compatibilidade, no caso, do art. 2º da lei 7.347, de 24.07.1985, com o art. 109, § § 2º e 3º, da Constituição. 
Conflito que se conhece, a fim de declarar-se competente o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Sebastião – 
SP. (EDcl no CComp 2374-SP (1991/0019610-0) – rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro DJ 2.06.1992, p.9.715; REPDJ 
03.08.1992, p. 11.241) 
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Por esses motivos, faz-se necessário que o dano ambiental decorrente de derramamentos de 

óleos sejam sempre muito bem identificados, caracterizados e lidados respeitando-se suas 

peculiaridades e suas faces jurídicas e ecológicas. 

 

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

 

1) A atividade petrolífera ainda mostra em expansão no Brasil, sendo de extrema 

importância para o desenvolvimento econômico do país. Entretanto, os ganhos na economia são 

frequentemente acompanhados de acidentes e vazamentos de óleo que, sendo em grande ou em 

pequenas proporções ameaçam a Costa Brasileira. 

2) Os acidentes envolvendo o derramamento de óleo possuem dimensões incalculáveis e 

muitas vezes imprevisíveis, podendo atingir o meio ambiente e o homem de formas diretas e 

indiretas, sendo que seus resultados podem ser refletidos inclusive na saúde e na economia. 

3) Os danos ambientais decorrentes de derramamentos de óleo possuem peculiaridades. 

Tratam-se de danos complexos, que merecem particular atenção no que diz respeito a sua 

remediação. 

4) A análise desses danos deve ser feita de forma a se identificar seus aspectos jurídicos e 

ecológicos, a abrangência deles, as possibilidades de serem reparados, seus efeitos e consequências 

diretas e indiretas. 

5) Nesse sentido, torna-se necessário que esses danos sejam adequadamente 

compreendidos e classificados, tanto para que se identifiquem os verdadeiros bens jurídicos 

afetados, quanto para que a imposição da remediação seja feita de forma eficiente, respeitando-se 

técnicas adequadas e as características dos ambientes afetados. 
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RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS  ELETROELETRÔNICOS  : 

UM  DIÁLOGO  ENTRE A PNRS E A DIRETIVA  2012/19/UE 

 

Manuela Prado Leitão18 

 

Resumo: A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº12.305/10) obrigou determinados 

setores econômicos a desenvolverem e implantarem sistemas de logística reversa para recolha e 

tratamento adequados dos resíduos de seus produtos, e entre eles, o setor de equipamentos 

eletroeletrônicos. Neste trabalho, verificam-se os aspectos da PNRS aplicáveis à gestão de resíduos 

desses equipamentos e busca-se destacar alguns pontos de comparação, bem como especificidades 

abarcadas pela Diretiva 2012/19/UE, que disciplina a gestão de REEEs na União Europeia. 

Indicam-se alguns problemas a serem enfrentados pelo setor e reflexões para o momento de 

elaboração do respectivo acordo setorial.  

 

 

1. Introdução 

 

Após aproximadamente vinte anos em tramitação no Congresso Nacional, em 3 de agosto 

de 2010, foi publicada a Lei nº12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) no Brasil, introduzindo, pois, um novo marco regulatório na seara ambiental. 

Acompanhando a edição dessa lei, adveio o Decreto nº 7.404/10, que regulamentou a Lei da PNRS.  

Tais diplomas criaram novos instrumentos de proteção ambiental em matéria de resíduos 

sólidos, como por exemplo, a obrigatoriedade da logística reversa para resíduos de determinados 

setores econômicos, e os meios de implantá-la, por exemplo, através de acordos setoriais, termos de 

compromisso e regulamentos. 

Enquanto no Brasil se discutia acerca da entrada em vigor desse novo marco legal 

ambiental, na União Europeia, vigia a Diretiva 2002/96/CE, que disciplinava a matéria relativa aos 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEEs), ao mesmo tempo em que os países integrantes 

                                                           

18 Advogada, Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e pesquisadora do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio 
Ambiente-GEAMA, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenado pela Professora Dra. Patrícia 
Faga Iglecias Lemos. 
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da União Europeia recém haviam internalizado a Diretiva 2008/98/CE, a qual atualizou as regras 

gerais do direito europeu relativo aos resíduos.  

Tal atualização, aliada à experiência adquirida com a aplicação da Diretiva 2002/96/CE 

nos Estados-membros da União Europeia, impulsionou a revisão e modernização da disciplina dos 

REEEs, culminando na publicação da Diretiva 2012/19/UE19, que entrou em vigor em 13 de agosto 

de 2012 e revogou a Diretiva anterior, determinando a cessação dos seus efeitos a partir de 15 de 

fevereiro de 201420. 

Hoje, a gestão de REEEs na União Europeia encontra-se consolidada. O Brasil, por sua 

vez, encontra-se em fase de implantação da PNRS através da elaboração de acordos setoriais que 

regularão o funcionamento da logística reversa dos setores econômicos abarcados pela lei. Dentre 

eles, o setor de produtos geradores de REEEs certamente se revelará um de negociações delicadas, 

seja pela vastidão de produtos que podem integrar a qualidade de elétrico e/ou eletrônico, seja pela 

complexidade de sua composição, contendo os mais variados tipos de materiais, dentre os quais, 

alguns passíveis de serem considerados perigosos por apresentarem mercúrio, chumbo, cádmio etc.. 

Tendo isso em vista, a ideia deste trabalho é promover um diálogo entre a PNRS brasileira, 

a Diretiva europeia nº 2012/19 e normas afins, com o objetivo de verificar quais os aspectos 

principais que poderiam influenciar a regulamentação da gestão de REEEs no Brasil, diante de 

alguns problemas levantados em relação aos REEEs, sem a pretensão de esgotá-los.  

Sabe-se que, um função do prazo estabelecido na PNRS para a implantação dos sistemas 

de logística reversa, não tardará a publicação, pelo Ministério do Meio Ambiente nacional, do edital 

de chamamento para a celebração do acordo setorial relativo aos resíduos desse setor. A sua 

problematização, as negociações e a busca de soluções economica e ambientalmente atraentes, 

porém, já se iniciaram. 

 

2. Os eletroeletrônicos na PNRS: panorama geral 

 

A Lei nº 12.305/10, ao introduzir a PNRS em âmbito nacional, instituiu o princípio da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma 

individualizada e encadeada, abrangendo os atores do setor econômico, Poder Público e 

                                                           

19 Jornal Oficial da União Europeia, L197/38, 24.7.2012 . 
20 Diretiva 2012/19/UE, art. 25. 
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consumidores, com o objetivo de reduzir a geração de resíduos sólidos, a poluição e os danos 

ambientais, bem como estimular o desenvolvimento e consumo sustentáveis, propiciando o alcance 

de atividades produtivas com eficiência ambiental, produtos ecoeficientes e estimulando boas 

práticas de responsabilidade ambiental, conforme estabelece o art. 30 dessa lei. 

Determina também, no seu art. 9º, a ordem de prioridade a ser seguida na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, qual seja, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, 

o tratamento dos resíduos e a disposição final ambientalmente adequada. Trata-se, pois, de uma 

hierarquia das prioridades de gestão21. 

Prevê, no seu art. 33, a obrigatoriedade para o setor de equipamentos eletroeletrônicos, 

dentre outros setores econômicos ali arrolados, estabelecer sistemas de logística reversa dos 

resíduos de seus produtos. De acordo com as regras estabelecidas pela PNRS, os respectivos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes deverão implantar meios de devolução dos 

produtos após o seu uso independentemente do serviço público de limpeza urbana. Ou seja, o Poder 

Público não será responsável pela recolha dos resíduos desses produtos, salvo se previsto o 

contrário em acordos setoriais ou em termos de compromisso e mediante remuneração pelo setor 

empresarial. Portanto, cabe àquele que os coloca no mercado dar-lhes uma destinação 

ambientalmente adequada. 

Para tanto, esses agentes poderão implantar procedimentos de compra de produtos usados, 

disponibilizar postos de entrega de seus resíduos que forem reutilizáveis e recicláveis e atuar em 

parceira com cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Esta é, aliás, uma inovação legal 

bastante festejada, em função da valorização do trabalho do catador, que passa a ser concebido 

como um verdadeiro agente ambiental. É elemento de inclusão social que encontra os objetivos do 

desenvolvimento sustentável.  

Os consumidores poderão também entregar tais resíduos aos comerciantes e distribuidores 

do produto, que, por sua vez, os repassarão aos fabricantes e importadores para o tratamento e 

valorização adequados.  

A PNRS traz algumas especificações em relação aos agentes que se envolverem com 

empreendimentos e atividades que gerem ou operem com resíduos perigosos, exigindo, além do 

respectivo licenciamento, o cadastro dessas atividades em órgãos do SISNAMA, bem como  

                                                           

21 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito administrativo dos resíduos. In: OTERO, Paulo; GONÇALVES, 
Pedro (Coord.). Tratado de Direito administrativo especial. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 31 e seguintes. 
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capacidade técnica e econômica, entre outras condições, para tratamento adequado desses resíduos 

(art. 37 e seguintes). Parece ser o caso de alguns REEEs, que, no seu tratamento, têm o potencial de 

gerar resíduos perigosos em função de substâncias tóxicas contidas nesses equipamentos ou seus 

componentes. Nesse sentido, vale ressaltar a proibição que a Lei nº 12.305/10 traz para a 

importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como resíduos sólidos que de algum modo 

apresentem a potencialidade de causar danos ao meio ambiente, à saúde pública, à fauna e à flora 

(art. 49). 

Também cumpre mencionar a correlação feita pela PNRS entre resíduos sólidos e áreas 

contaminadas. Com efeito, trata-se de relação de causa e efeito: o resíduo não tratado disposto  em 

aterros irregulares ou simplesmente lançado sobre a natureza certamente provoca, após um lapso 

temporal, a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Em se tratando de REEEs, tal 

correlação se torna ainda mais legítima, em função dos materiais empregues na fabricação e uso 

desses produtos, cuja disposição inadequada resulta na contaminação do solo. 

Sobre a disciplina das áreas contaminadas, o Estado de São Paulo foi pioneiro em editar a 

Lei estadual nº 13.577/2009, a qual prevê a responsabilidade do poluidor direto e indireto da área, 

limitações ao direito de propriedade para atender a sua função socioambiental, deveres de 

prevenção à contaminação do solo, de informação e de remediação, bem como os respectivos 

instrumentos econômicos. No mesmo ano, foi editada a Resolução CONAMA 420/09 que tutelou 

os critérios orientadores da qualidade do solo e o gerenciamento ambiental das áreas contaminadas 

em todo o território nacional. 

Essa legislação reforça os deveres ambientais reflexos dos direitos de propriedade, bem 

como a conscientização ambiental de seu titular, fazendo-o diretamente pela afirmação da 

responsabilidade decorrente do dano e, indiretamente, pela prevenção das consequências dessa 

responsabilização.  

A PNRS, por outro lado, invoca um viés principiológico eminentemente preventivo, a fim 

de incorporar os custos socioambientais e o planejamento de todo o ciclo de vida do produto, desde 

a sua concepção aos meios de gestão e tratamento de seus resíduos, justamente para evitar a 

multiplicação de áreas contaminadas, entre outras formas de poluição. Seu objeto é, pois, a fonte de 
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uma potencial contaminação, antecedendo, pois, o próprio dano. Nesse sentido, a lei consagra o 

princípio do poluidor-pagador22.  

Ademais, a lei impõe deveres aos agentes econômicos de informação quanto à correta 

separação e disposição dos resíduos sólidos para o retorno ao seu produtor. Indica ser seu objetivo, 

inclusive, o estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável23. Em matéria de REEEs, tal 

obrigação ganha ainda maior relevância, seja para que o REEE seja adequadamente destinado à 

reutilização, seja para que seus componentes sejam corretamente segregados e valorizados, trazendo 

eficiência à cadeia de retorno. Com efeito, o consumidor revela-se elo essencial para a efetividade 

da logística reversa e sem a respectiva educação ambiental, estará impossibilitado de exercer tão 

importante papel. 

Nesse aspecto, a PNRS concretiza o dever de proteção ambiental que a Constituição 

Federal de 1988 impõe a todos - Poder Publico e coletividade - aplicando-o em relação aos resíduos 

sólidos. Além disso, espelha a tendência mundial de institucionalizar uma “democracia 

sustentada”24 ou uma “democracia ambiental”25, ou seja, reconhecer e fomentar direitos de 

informação e participação da população na gestão ambiental, nela inserida a gestão de resíduos 

sólidos.   

Acrescente-se, finalmente, a obrigatoriedade de registro dos resíduos no Sistema Nacional 

de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos - SINIR (art. 12), a fim de controlar e monitorar 

a sua recolha e tratamento, facilitando a identificação de seu responsável, bem como a quantidade e 

peso do fluxo de resíduos. 

Cumpre apenas ressaltar que antes do advento da PNRS, alguns Estados brasileiros já 

possuíam legislação própria referente à gestão de determinados REEEs, a exemplo do Estado de 

São Paulo, por meio da Lei paulista nº 13.576, de 6 de julho de 2009. Tal lei traz o conceito de “lixo 

                                                           

22LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 57, 63 e 64; e ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito administrativo dos resíduos. In: 
OTERO, Paulo; GONÇALVES, Pedro (Coord.). Tratado de Direito administrativo especial. Coimbra: Almedina, 
2009. v. 1, p. 25, 29 e 30. 
23 Sobre aspectos da rotulagem e logística reversa, cf. GUANABARA, Diogo Cardoso; LEITÃO, Manuela Prado. 
Conciliando o Direito dos resíduos e o Direito do consumidor: um olhar crítico sobre o mecanismo de logística reversa 
brasileiro. Boletim de Direito Administrativo . n.11, Nov.2010, p.1281 a 1295. e ARAGÃO, Maria Alexandra de 
Sousa. A compra responsável e a prevenção de resíduos domésticos. In: CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE A 
QUALIDADE DO AMBIENTE. Actas. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1999. v. 1, p.1-7. 
24 CANOTILHO, J.J. Gomes. O Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. Revista CEDOUA, 
Coimbra, fev. 2001, p. 9-16. 
25 ARAÚJO, Thiago Cássio d´Ávila. Tridimensialidade principiológica da democracia ambiental. Fórum de Direito 
Urbano e Ambiental. Ano 7, n. 37, Belo Horizonte, jan./fev. 2008 (versão digital). 
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tecnológico” como componentes e periféricos de computadores, monitores, televisores, 

acumuladores de energia e produtos magnetizados, determinando a responsabilidade pela 

destinação final e solidária entre os respectivos produtores, comerciantes e importadores. Com a 

entrada em vigor da PNRS, naquilo que a lei estadual conflitar com a norma federal, deverá ter seus 

efeitos suspensos, conforme art. 24, §4º, da Constituição Federal. 

 

3. A Diretiva 2012/19/UE 

 

Na União Europeia, a gestão de REEEs é detalhada pela Diretiva 2012/19/UE, a qual foi 

elaborada com o intuito de conferir maior clareza à reformulação da Diretiva 2002/96/CE, em 

função da atualização legislativa e da política ambiental da UE em matéria de resíduos e suas 

substâncias.  

A atual Diretiva que trata dos REEEs enfatiza a expansão do mercado de equipamentos 

eletroeletrônicos, a brevidade dos ciclos de inovação e a rapidez na substituição desses 

equipamentos. De fato, a cada ano os consumidores são tentados a adquirir novos produtos dessa 

espécie, seduzidos por uma tecnologia revolucionária que rapidamente torna o produto lançado no 

período anterior obsoleto. Além disso, não são raros os casos em que reparar um equipamento 

antigo torna-se economicamente menos vantajoso do que adquirir um novo, mais moderno26. 

Tendo em vista que essa renovação acelerada torna os eletroeletrônicos uma fonte de 

resíduos em rápido crescimento27, a Diretiva 2012/19/UE busca regular essa cadeia econômica para 

que ela se desenvolva no caminho de produção e consumo sustentáveis, com utilização eficiente dos 

recursos disponíveis e valorização de materias-primas secundárias. 

 A fim de alcançar tal objetivo, a referida norma se pauta nos mais relevantes princípios de 

direito ambiental voltados para a gestão de resíduos, tais como o princípio da prevenção, da 

informação e da responsabilidade do produtor. Confere significativa importância também aos 

direitos dos consumidores voltados à essa temática, destacando-se o direito à ecoconcepção28. 

                                                           

26 Nesse sentido, ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e a renovação 
ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, p. 587 a 589. 
27 Considerando (5), Diretiva 2012/19/UE. 
28 A expressão “ecoconcepção” se verifica em ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito administrativo dos 
resíduos. In: OTERO, Paulo; GONÇALVES, Pedro (Coord.). Tratado de Direito administrativo especial. Coimbra: 
Almedina, 2009. v. 1, p. 22. 
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Ao se mencionar o princípio da prevenção e o direito do consumidor à ecoconcepção, a 

primeira relevante observação a ser feita diz respeito à correlação entre ambos conceitos 

explicitamente abarcada pela Diretiva 2012/19, em seu artigo 4º. O dispositivo destaca que os 

Estados-membros da UE devem tomar medidas adequadas para que os equipamentos 

eletroeletrônicos sejam concebidos de forma ecológica, a fim de facilitar a reutilização, a 

desmontagem e a valorização dos seus resíduos, evitando-se que os produtores impeçam a sua 

reutilização por características específicas de concepção ou processos de fabricação, salvo se desta 

forma apresentarem vantagens de maior relevo para a proteção do ambiente ou segurança do 

consumidor. 

Com efeito, a concepção ecológica de produtos requer um planejamento de todo o seu 

ciclo de vida. Nesse sentido, a prevenção de resíduos é requisito essencial à ecoconcepção. Deve-se 

planejar para que o produto não produza resíduos, ou, caso o faça, que seja em quantidade reduzida. 

A prevenção de resíduos surge também em termos qualitativos, pois deve apresentar qualidade 

suficiente para ser de algum modo valorizável e evitar danos ao ambiente29. 

Destarte, o princípio da prevenção da geração de resíduos e a ecoconcepção não apenas 

encontram-se integrados no dispositivo legal citado, como também estão no bojo da hierarquia de 

prioridades de gestão de resíduos. Tal hierarquia afirma-se no Considerando (6) da Diretiva 

2012/19, ao  indicar que “a presente diretiva tem por objetivo contribuir para uma produção e um 

consumo sustentáveis mediante, prioritariamente, a prevenção de REEE e, adicionalmente, através 

da reutilização, reciclagem e outras formas de valorização desses resíduos(…)”. 

Isso também se constata, no Brasil, na redação do art. 9º da PNRS e seu objetivo de 

ecoeficiência. No entanto, a Diretiva europeia vai um pouco além ao enfatizar e reiterar repetidas 

vezes o incentivo à concepção e fabricação de produtos que facilitem a reparação, uma eventual 

atualização, a reutilização para, apenas na total impossibilidade de reutilização, recorrer-se à 

reciclagem30. A concepção ecológica também se reflete na Diretiva ao expressar a possibilidade e a 

facilidade do produto obsoleto ser desmontado, resultando em matérias-primas secundárias. Assim, 

estimula-se o comércio dos REEEs. 

                                                           

29 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito administrativo dos resíduos. In: OTERO, Paulo; GONÇALVES, 
Pedro (Coord.). Tratado de Direito administrativo especial. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 19 a 24. 
30 E a razão para a reciclagem estar posicionada em terceiro lugar na hierarquia de gestão reside no fato da indústria da 
reciclagem, embora traga um resultado final favorável à preservação dos recursos naturais e ao mercado, também 
implicar impactos ambientais, posto que requer uso de energia e água, entre outros. 
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Outro aspecto que convém ressaltar é a relevância conferida pela Diretiva 2012/19/UE à 

“recolha seletiva” ao destacar os objetivos da norma em alcançar o elevado nível de recolha seletiva 

dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos31. É nesse ponto que tal diploma reconhece a 

dificuldade da gestão dessa espécie de resíduo e desenvolve em pormenores a sua forma de recolha, 

a fim de evitar a eliminação sem a correspondente triagem.  

O art. 5º disciplina a forma como ocorrerá a recolha seletiva e salienta a necessidade de se 

conferir tratamento diferenciado a determinados resíduos, tais como os provenientes de 

equipamentos de regulação de temperatura (e.g. refrigeradores) que contêm substâncias que 

empobrecem a camada de ozônio e gases de efeito estufa, bem como lâmpadas fluorescentes que 

apresentam mercúrio.  

Em seguida, especifica que, de um lado, os Estados-membros deverão assegurar a criação 

de sistemas de entrega dos REEEs pelos seus detentores e distribuidores, sem encargos, em 

instalações de recolha acessíveis e disponíveis em função da densidade populacional. De outro lado, 

os distribuidores ao fornecerem um novo produto eletroeletrônico, deverão assegurar que resíduos 

dessa natureza poderão ser-lhes entregues em troca, sem qualquer custo para o consumidor, desde 

que sejam de equipamentos equivalentes e desempenhem as mesmas funções dos equipamentos 

fornecidos.  

Ademais, fixa a obrigações de determinadas lojas, em função de seu tamanho e das vendas 

relacionadas com esses tipos de produtos, de receberem na própria loja ou nas suas imediações os 

REEEs de dimensão externa não superior a 25 cm também gratuitamente, sem a condição de 

aquisição de um equipamento novo equivalente. Isso somente deixará de ocorrer se houver 

avaliação acessível ao público que comprove a existência de outro sistema de retorno do REEE 

mais eficiente. 

Paralelamente, a Diretiva estabelece que os produtores deverão instalar e explorar sistemas 

de logística reversa individuais e/ou coletivos para os REEEs domésticos. Os produtores ou seus 

representantes poderão criar sistemas de valorização dos resíduos dessa espécie, a título individual 

ou coletivo, utilizando-se das melhores técnicas disponíveis, em conformidade com os termos 

técnicos definidos no Anexo VIII da Diretiva, como a normalização europeia referente à 

valorização, preparação para reutilização e reciclagem, e, eventualmente, com as normas mínimas 

de qualidade adotadas pelos Estados-membros. Haverá, ainda, incentivo dos Estados-membros para 
                                                           

31 Considerando (15) e art. 5º. 
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que as empresas que efetuem operações de tratamento dos resíduos introduzam sistemas 

certificados de gestão ambiental. 

De acordo com a norma europeia, a fim de tornar o tratamento e valorização mais 

eficientes e impedir a geração de danos ao ambiente e à saúde, os produtos eletroeletrônicos 

colocados no mercado pela primeira vez deverão ser minuciosamente descritos em função de seus 

componentes, localização de substâncias perigosas, meios de preparo para reutilização e tratamento, 

para que esse “DNA do produto” seja fornecido gratuitamente aos centros de valorização dos 

resíduos no prazo de um ano da colocação do produto no mercado. Até porque o tratamento 

específico e adequado evita a dispersão de poluentes no material reciclado ou no fluxo de 

resíduos32, bem como previne um aumento de impacto ambiental negativo.  

É patente, pois, o objetivo da Diretiva em atribuir valor ao resíduo do equipamento 

eletroeletrônico para que, na impossibilidade dele ser reutilizado, seja comercializado e se torne 

matéria prima. Aliás, a norma prevê que as indústrias serão incentivadas a introduzir essa espécie de 

material na fabricação de produtos novos.  

Não menos importância é conferida pela norma à educação ambiental informal ao 

consumidor, para que desempenhe o seu papel no seio da gestão de resíduos adequadamente: “Os 

consumidores têm de contribuir ativamente para o sucesso dessa recolha e deverão ser 

incentivados a proceder à entrega dos REEE. (…).”33. A norma impõe aos Estados-membros, a 

obrigação de adotarem medidas que possibilitem a participação dos consumidores no processo de 

logística reversa e sejam encorajados a facilitar o processo de reutilização, tratamento e valorização 

desses resíduos. O meio é a informação. 

Para tanto, tal diretiva europeia aponta, no seu art. 14º, para o fornecimento aos 

utilizadores de equipamentos eletroeletrônicos de informação necessária sobre (i) a obrigação de 

efetuar a separação para a recolha seletiva; (ii) os sistemas de recolha e retoma existentes e 

disponíveis, coordenando os dados sobre os pontos de recolha independente do produtor que o 

criou; (iii) a contribuição do consumidor para a reutilização, reciclagem e outras formas de 

valorização desses resíduos; (iv) os potenciais efeitos das substâncias perigosas neles presentes para 

o ambiente e para a saúde; (v) a aposição do símbolo de proibição de descarte no lixo comum, 

inclusive na embalagem, garantia e manual de instruções, a depender do produto. Essas informações 

                                                           

32 Considerando (17). 
33 Considerando (14). 
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poderão ser fornecidas nas instruções de utilização, pontos de venda e em campanhas de 

sensibilização do público. 

A Diretiva invoca, ademais, o princípio da responsabilidade do produtor no seu art. 7º.  

“Produtor”, na acepção trazida pela norma europeia, corresponde à pessoa singular ou coletiva que, 

independente da técnica de venda utilizada (inclusive à distância) proceda à fabricação do produto 

eletroeletrônico, bem como à sua importação, comercialização e até distribuição.  

Elucida, assim, que a aplicação divergente desse princípio nos Estados-membros poderia 

levar a disparidades nos encargos financeiros que recaem sobre os agentes econômicos, uma vez 

que a existência de diferentes políticas nacionais de gestão de resíduos tornava ineficaz as políticas 

de reciclagem. Por essa razão, a Diretiva veio estabelecer regras mínimas de tratamento dos REEEs 

e critérios essenciais uniformes34. O diploma legal tampouco faz diferenciação entre produtores em 

função do modo de comercialização do produto, abarcando de forma equânime a venda entre 

presentes e à distância. Para o cumprimento das regras de determinado Estado-membro quando o 

produtor ali não se instalar, deverá ser nomeado um representante autorizado para atender às 

exigências impostas pela Diretiva naquele local35. 

Vale mencionar que, para Aragão, o princípio de responsabilidade na gestão de resíduos  

na verdade corresponde ao princípio do poluidor-pagador, tendo em vista que não se trata de 

responsabilidade em sentido próprio. Para a autora, o significado do princípio é indicar quem terá o 

ônus de suportar economicamente os custos sociais e ambientais decorrentes da gestão. Tal 

“responsabilidade” recai sobre aquele que tem a posse do resíduo, transferindo-se juntamente com 

ela para o operador licenciado de gestão de resíduos ou entidades responsáveis pelos sistemas de 

gestão de seus fluxos. O mero abandono do resíduo não desincumbe o produtor de sua 

responsabilidade36.  

Lemos considera que essa responsabilidade da cadeia produtiva, dentro do conceito de 

responsabilidade compartilhada, representa a imposição de obrigações de fazer e de não fazer a 

                                                           

34 Considerando (6). 
35 Art. 17º. 
36 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito administrativo dos resíduos. In: OTERO, Paulo; GONÇALVES, 
Pedro (Coord.). Tratado de Direito administrativo especial. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 25, 26 e 27. 
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cada um desses agentes por um dano ambiental futuro, que se antevê, e que corresponde a um dano 

no  aspecto jurídico, não naturalístico. Corresponde, assim, a uma responsabilidade preventiva37.  

 

4. Os sistemas de gestão de REEE em Portugal 

 

No ordenamento europeu, se as Diretivas estabelecem as regras mínimas de aplicação 

uniforme em todos os seus Estados-membros, cabe em seguida a cada um internalizá-las e adaptá-

las à realidade local. Em Portugal, a Diretiva 2012/19/UE ainda não foi transposta para o 

ordenamento interno, devendo fazê-lo até 14 de fevereiro de 2014. Enquanto isso, permanece 

vigente o Decreto-lei nº 230/2004, que incorporou ao ordenamento jurídico português a Diretiva 

2002/96/CE, sobre resíduos da mesma espécie. 

O Decreto-lei  nº 230/2004 foi o responsável por estabelecer em detalhes as regras de 

execução dos sistemas de logística reversa daquela modalidade de resíduos. Ao reiterar a 

responsabilidade do produtor pelo tratamento dos REEEs e a obrigação do consumidor ou do 

detentor desse resíduo de proceder à sua entrega nos locais apropriados de acordo com o sistema 

implantado, previu a existência de dois sistemas de logística reversa, um coletivo e outro individual. 

O sistema coletivo foi denominado de sistema integrado, mediante o qual o produtor 

transfere a sua responsabilidade pela gestão do resíduo a uma terceira entidade gestora por meio de 

contrato escrito, em que se definirão as características dos REEEs submetidos à logística reversa, a 

previsão da quantidade de REEEs a ser recolhida anualmente, as ações de controle da entidade 

gestora e as contraprestações financeiras devidas a essa entidade. O prazo mínimo de duração desse 

contrato será de cinco anos e podem os produtores optar por transferir tal responsabilidade apenas 

em relação a determinados REEEs, permanecendo consigo a responsabilidade pelo tratamento dos 

demais (art. 16). 

A entidade gestora é constituída na forma de pessoa jurídica sem fins lucrativos e pode ser 

composta de produtores de equipamentos eletroeletrônicos ou outras entidades que exerçam as suas 

atividades no âmbito da gestão de resíduos. De acordo com o art. 18 do referido Decreto-lei, cabe-

lhe organizar centros de recepção, de operadores de transporte e de tratamento dos REEEs, 

privilegiando aqueles que sejam ambientalmente certificados, decidir sobre o destino de cada lote 

                                                           

37 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p.235 e 236. 
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de resíduo, celebrar contratos com entidades e produtores que exerçam atividade de reutilização e 

valorização de resíduos dessa espécie, monitorar a execução de todo o sistema integrado, 

desenvolver métodos e ferramentas de separação, desmontagem e reciclagem dos materiais que 

compõem os REEEs e promover a educação ambiental pertinente através de campanhas de 

sensibilização. 

Acerca deste último tema, o Decreto-lei prevê expressamente o dever da entidade gestora 

de esclarecer sobre a proibição do depósito dos REEEs como resíduos urbanos indiferenciados, 

apontando para a disponibilidade de sistemas de recolha e locais dos centros de recepção, funções 

da entidade gestora, o significado da rotulagem de equipamentos eletroeletrônicos e os potenciais 

efeitos de substancias perigosas nesses equipamentos para o ambiente e para a saúde. 

Salienta-se, ademais, que a entidade gestora tem a sua responsabilidade pela destinação 

final do REEEs cessada apenas quando da efetiva entrega destes a um operador autorizado para a 

valorização e eliminação dos resíduos, conforme art. 23. O mesmo dispositivo, ao tratar da gestão 

em si, reitera a norma europeia sobre a obrigação dos distribuidores, ao comercializarem um novo 

equipamento eletroeletrônico, receberem do consumidor o resíduo da mesma espécie de 

equipamento. No caso de venda à distância, o distribuidor é obrigado a disponibilizar o transporte 

para o recolhimento desse resíduo de forma gratuita até os pontos de recolha. 

Em contrapartida, a entidade gestora é remunerada pelos produtores de eletroeletrônicos  

em função da quantidade de produtos dessa natureza colocada no mercado nacional por cada 

fabricante, suas características e, ainda, pela observância do princípio da ecoconcepção (art. 19). Os 

critérios de determinação do valor dessa prestação financeira serão estabelecidos na licença 

concedida à entidade gestora. Aliás, a entidade gestora não está obrigada a receber REEEs para cujo 

tratamento não esteja licenciada (art. 23). 

Caso o produtor opte por não aderir ao sistema integrado, poderá realizar a gestão de seu 

resíduo individualmente, desde que obtenha a respectiva autorização do órgão administrativo 

competente. No entanto, os objetivos do sistema integrado devem ser cumpridos também no sistema 

individual, além de se exigir do produtor uma garantia, que pode ser bancária ou mediante depósito 

de um valor em conta bancária destinada exclusivamente a esse fim quando o produto é colocado no 

mercado (art. 25).  
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Por fim, menciona-se que a violação a qualquer dos preceitos estabelecidos pela norma 

constitui contra-ordenação, punível na forma de multa pecuniária tanto à pessoa física quanto 

jurídica, além de interdição da atividade, cassação de alvarás e licenças etc. (art. 32).  

 

5. REEEs no Brasil: exemplos fáticos e desafios para o acordo setorial 

 

A propósito de como de fato ocorre a gestão de REEEs no Brasil atualmente, veja-se o 

resultado de duas experiências brasileiras relacionadas com destinação de REEEs.  

A primeira delas38 baseou-se num estudo realizado entre os anos de 2005 e 2007 no 

Município de Itabuna, no Estado da Bahia, e constatou a completa inobservância do dever 

constitucional de proteção ambiental imposta ao Poder Público e à coletividade, no art. 225, caput, 

da Constituição Federal de 1988. Com efeito, verificou-se que o aterro sanitário existente a 

aproximadamente 12,5 km da cidade não cumpria as normas sanitárias e ambientais, estava 

localizado em área de preservação permanente e não possuía qualquer impermeabilização do solo 

ou tratamento dos efluentes líquidos, praticando-se, ainda, a queima a céu aberto.  

De acordo com o estudo, os REEEs chegavam ao local pelo sistema comum de coleta de 

resíduos municipal e eram ali depositados de forma aleatória, sem pesagem. Em geral, os catadores 

afirmavam a inexistência de interesse comercial pelo material proveniente de produtos de 

informática e, quando eventualmente coletados para revenda, não eram registrados, sendo as partes 

que continham metais pesados abandonadas no local sem qualquer tratamento.   

A segunda experiência ocorre na Universidade de São Paulo39, a qual, em sentido oposto 

ao caso anterior, dispõe de um centro específico de descarte e reúso de resíduos de informática 

(CEDIR), o Projeto Eco-Eletro, que envolve catadores de material reciclado, e o Selo Verde criado 

pela USP para incentivar empresas a venderem computadores contendo o mínimo possível de 

substâncias tóxicas, seguindo padrões internacionais de gestão ambiental.  

                                                           

38 Todas as informações relacionadas ao estudo foram retirados de GOMES, Guineverre Alvarez Machado de Melo; 
FIAMENGUE, Elis Cristina. A gestão do lixo tecnológico em Itabuna-Bahia: inferências jurídico-ambientais. Fórum 
de Direito Urbano e Ambiental. Ano 10, n. 55, Belo Horizonte, jan./fev. 2011 (versão digital).   
39 Todas as informações relacionadas ao estudo foram retirados de CARVALHO, Tereza Cristina Melo de Brito. O 
Tratamento de lixo eletrônico como desencadeador de ações de proteção ambiental e inclusão social. In: SANTOS, 
Maria Cecília Loschiavo dos; GONÇALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino (Org.).Resíduos Sólidos Urbanos e 
seus Impactos Socioambietais. São Paulo: IEE-USP, 2012, p. 61-68. 
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Em estudo realizado no local, constatou-se que o lixo eletrônico da USP apresentava pouca 

demanda, em função de seu baixo valor agregado. Isso porque as recicladoras se interessavam por 

materiais específicos contidos nesses equipamentos e teriam custos para a obtenção da parte que era 

por si valorizável, do forma que o restante seria descartado. 

A partir de tal estudo, criou-se o CEDIR e passou-se a desmontar os equipamentos 

separando-os por tipo material e apresentando-os para o mercado a matéria prima secundária livre 

dos demais materiais. Houve um aumento substancial na demanda e evitou-se o descarte 

inadequado. Logo, implantou-se um trabalho de segregação de materiais, em parceria com 

catadores para possibilitar o envio de componentes de eletroeletrônicos à reciclagem. Assim, 

atualmente, os REEEs provenientes de informática e telecomunicações encaminhados ao CEDIR 

são avaliados e reutilizados, se possível, dentro da própria USP ou em projetos sociais credenciados 

à Universidade. Constatada a impossibilidade do reúso, o REEE é separado e encaminhado para a 

destinação ambiental adequada. 

Diante desse cenário tão heterogêneo, o estabelecimento de regras de funcionamento do 

sistema de logística reversa para o setor de produtos eletroeletrônicos trará algumas dificuldades. 

Não é à toa que, em âmbito europeu, tal espécie de produto mereceu uma normativa própria, com 

algumas especificidades em relação à norma geral de recolha e tratamento de resíduos. 

Em primeiro lugar, mencione-se a complexidade da elaboração do acordo setorial de 

produtos eletroeletrônicos em si. A Lei nº 12.305/10 define o acordo setorial como um contrato 

firmado entre o Poder Público e os diversos agentes econômicos do setor para a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto40. Afirma, ainda, que os acordos 

setoriais firmados em âmbito nacional prevalecerão sobre os firmados em âmbito regional ou 

estadual e estes sobre os celebrados em âmbito municipal. A mesma regra vale para os termos de 

compromisso.  

Destarte, há de se destacar que no conceito “produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes” existe uma vastidão de produtos não apenas com funções distintas, mas sobretudo 

com materiais de diferente valor agregado e meios de separação e tratamento diversos. Some-se a 

isso a definição de seu mercado geográfico e a coexistência de produtos importados não-declarados, 

o que poderia impactar a efetividade das metas de recolha e valorização dos REEEs. Ademais, 

alguns tipos de eletroeletrônicos poderiam merecer uma atenção especial, como os eletrodomésticos 
                                                           

40 Art. 3º, inciso I. 
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e refrigeradores, em função das políticas de combate às alterações climáticas - seguindo o exemplo 

europeu - ou mesmo os equipamentos de informática e telecomunicações, devido à velocidade com 

que são substituídos pelo consumidor. Não surpreende, pois, que o diálogo a ser travado entre os 

integrantes do setor seja moroso e de difícil negociação41.  

A elaboração do respectivo acordo setorial poderia ocorrer de duas formas. A primeira 

seria pela celebração do instrumento com cláusulas genéricas, que estabeleçam as regras e diretrizes 

universais sobre a logística reversa de REEEs, além dos tipos de sistema de logística reversa  

passíveis de serem adotados e das respectivas metas progressivas de valorização desses resíduos por 

classes de produtos com características assemelhadas. Dependendo do porte da indústria, do sistema 

de recolha adotado e das características dos REEEs, eventuais termos de compromisso individuais 

poderiam vir a ser os instrumentos responsáveis por complementar o acordo setorial, detalhando o 

procedimento de logística reversa para cada indústria integrante do setor de acordo com a dispersão  

dos resíduos do produto e características de seu mercado.  

A segunda hipótese corresponderia à elaboração de vários acordos setoriais, que reuniriam 

grupos de produtos com características, mercados e meios de recolha e tratamento assemelhados. 

Nesse aspecto, seria possível o instrumento já prever a escolha do sistema de logística reversa a 

utilizar, se integrado ou individual - a exemplo do modelo português - ou um terceiro criado para a 

realidade brasileira do setor. Frise-se tal possibilidade a exemplo do acordo setorial firmado apenas 

entre agentes que trabalham com embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes, deixando para 

outros acordos setoriais específicos o tratamento de óleos lubrificantes e seus resíduos42, apesar do 

dispositivo legal da PNRS indicar ambos no mesmo inciso (art. 33, inciso IV). 

De qualquer modo, o acordo setorial não poderá encerrar-se como um fim em si mesmo. 

As regras ali traçadas deverão representar um piso em relação aos objetivos de valorização e 

                                                           

41 O Edital de chamamento da proposta de acordo setorial desse setor delimitou seu objeto a produtos eletroeletrônicos 
de uso doméstico e seus componentes cujo adequado funcionamento depende de correntes elétricas com tensão nominal 
não superior a 220 volts, não abrangendo os utilizados em serviços de saúde. (cf. itens 2.1 e 2.2. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/fevereiro_2013/edital_ree_srhu_18122012.pdf. Acesso em 
6.5.2013.)  

42 Cf. “Cláusula Décima Primeira – Das Disposições Finais: O presente Instrumento não se aplicará aos resíduos “óleo 
lubrificante usado ou contaminado” (OLUC) às embalagens e recipientes metálicos, bem como a outros produtos 
fabricados e comercializados com a finalidade de entrar em contato com óleos lubrificantes, no decorrer de seus 
respectivos ciclos de vida, tais como estopas e filtros, dentre outros materiais. Parágrafo primeiro – Os resíduos não 
contemplados pelo presente Instrumento deverão ser objetos de acordos setoriais específicos.” Disponível em: 
http://www.abras.com.br/pdf/acordoembalagensoleo.pdf . Acesso em: 6.5.2013. 
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princípios a serem respeitados. Aliás, o art. 15, §1º, do Decreto 7.404/10 prevê que eventuais 

acordos de menor abrangência geográfica poderão ampliar as medidas de proteção ambiental 

instituídas pelos de maior abrangência, mas nunca as abrandar.  

O Edital de Chamamento para a elaboração de Acordo Setorial para a implantação de 

sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes (Edital nº 1/2013), 

publicado no Diário Oficial da União em 13 de fevereiro de 201343, traz, no seu item 6, dentre os 

requisitos mínimos das propostas a serem apresentadas a indicação dos produtos objeto do Acordo, 

dentre os produtos eletroeletrônicos de uso doméstico (itens 2.1 e 6.1), a discriminação das etapas 

do sistema de logística reversa, sua operacionalização e as atribuições individualizadas e 

encadeadas dos atores da cadeia (item 6.2), a etapa do ciclo de vida em que o sistema se insere 

(item 6.4), metas de implantação progressiva do sistema para um prazo de cinco anos da assinatura 

do acordo, com abrangência nacional (item 6.9), metas quantitativas de recebimento, recolhimento e 

destinação final ambientalmente adequada, observados os parâmetros que especifica no item 6.10. 

Vale ressaltar que essas metas progressivas deverão ser definidas por linha de produto e por região, 

com critérios quantitativos e qualitativos (item 6.12). 

Nesse propósito, ao prever metas progressivas de valorização, o Acordo será regido pelo 

princípio da vedação do retrocesso ambiental, qual seja, a proibição de se voltar atrás na proteção 

ambiental e fragilizá-lo pela aplicação de tecnologias obsoletas e meios inadequados de gestão de 

resíduos quando meios mais modernos, eficazes e acessíveis estão disponíveis. É por essa razão que 

os preceitos estabelecidos no acordo setorial não poderão ser negligenciados por quaisquer dos 

sistemas de recolha de REEEs.  

Vale lembrar que o sistema de recolha e tratamento escolhido deverá adotar as melhores 

técnicas disponíveis para a preservação das condições dos REEEs a fim de que sejam passíveis de 

valorização ou tratamento. Atualmente, existem poucas centrais de recepção e triagem desses 

resíduos, que geralmente operam na forma de cooperativas e trabalham em pareceria com o Poder 

Público. Cite-se, por exemplo, a Coopermiti, que recolhe os REEEs em parceria com o Município 

de São Paulo, faz a triagem dos materiais, destina-os à reutilização por famílias de baixa renda e, na 

                                                           

43 Diário Oficial da União n. 19, 13 fev. 2013, seção 3, p. 92-93. Disponível em: 
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=92&data=13/02/2013.  Edital na íntegra disponível em: 
http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/SRHU/fevereiro_2013/edital_ree_srhu_18122012.pdf . Acesso em 
6.5.2013. O prazo concedido para apresentação das propostas foi de 120 dias, contados da data de publicação do edital. 
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sua impossibilidade, revende os componentes dos REEEs já desmontados e segregados para a 

indústria44. No acordo setorial em comento, atividades dessa espécie poderão ser integradas aos 

sistemas de logística reversa e remuneradas pelo setor privado, sobretudo pelos fabricantes e 

importadores desses equipamentos, tal qual ocorre no modelo português de sistema integrado de 

gestão.  

Além disso, para que progressivamente se concretize a regra estabelecida no art. 9º da 

PNRS - a hierarquia das prioridades de gestão - e, nomeadamente, a não geração de resíduos, parece 

ser imprescindível que o dever de econconcepção de produtos eletrônicos esteja expresso no próprio 

acordo setorial. Novamente se invoca o instrumento relacionado com a gestão de embalagens de 

óleos lubrificantes que estabeleceu a obrigação dos fabricantes desses produtos de desenvolver 

tecnologia objetivando a incorporação de material reciclado na fabricação de novas embalagens 

dessa espécie45.  

A obrigação estabelecida certamente é um dos objetivos almejados pela PNRS para a 

preservação dos recursos naturais, no entanto, em matéria de REEEs, é possível prever que uma 

suposta menção nesse sentido é importante, mas não será suficiente para o alcance dos objetivos de 

ecoconcepção do setor. No entanto, não se identificou tal menção no respectivo Edital de 

Chamamento, tendo-se limitado à previsão de informações sobre a possibilidade ou viabilidade de 

aproveitamento dos resíduos gerados, informados os riscos e cuidados de seu manuseio (item 6.13). 

Será preciso, pois, incluir uma ou duas cláusulas que determinem, de um lado, a obrigação 

de fabricar produtos que apresentem fácil desmontagem de forma não nociva ao ambiente e à saúde 

humana, viabilizando a sua segregação para a triagem e revenda. De outro, o dever de desenvolver 

tecnologia para reutilização de componentes desses produtos e a não-geração de resíduos. Neste 

último quesito seria cabível, inclusive, a menção expressa a um dever de prolongamento da vida útil 

                                                           

44Cf. GLOBOTV. Seus eletrônicos também podem ser reciclados. Disponível em: http://globotv.globo.com/editora-
globo/revista-epoca/v/seus-eletroeletronicos-tambem-podem-ser-reciclados/1738293/ e COOPERMITI. Disponível em: 
www.coopermiti.com.br. Acesso em 1.10.2012. 
45 “Cláusula Quarta – Das Obrigações. Parágrafo Sétimo – São obrigações dos Produtores de Embalagens Plásticas de 
Óleos Lubrificantes desenvolver tecnologia objetivando utilizar, na fabricação de novas embalagens de óleos 
lubrificantes, percentual crescente de material reciclado, respeitado o mínimo inicial de 10%, em média, de forma a 
atingir o máximo tecnicamente factível, atendidas às condições técnicas e comerciais.” Disponível em: 
http://www.abras.com.br/pdf/acordoembalagensoleo.pdf. Acesso em: 6.5.2013. 
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de determinados produtos eletroeletrônicos, apesar dos interesses econômicos opostos do setor. 

Conforme afirma Aragão, é preciso, antes de mais, pensar o produto como um pré-resíduo46.  

Outro ponto de dificuldade em relação aos REEEs se verifica com a novidade da norma 

brasileira - distintamente da europeia, por razões sociais - de incluir associações de catadores de 

materiais recicláveis na cadeia de logística reversa, prevendo, inclusive, a possibilidade de 

concessão de incentivos econômicos para as empresas que firmarem parcerias com tais associações.  

A despeito do fator de inclusão social decorrente dessa norma, salienta-se que a sua 

aplicação requer cuidados. Com efeito, o fabricante é responsável pelo seu produto até o fim do seu 

ciclo de vida. Logo, responderá tanto pelo eventual descumprimento do acordo setorial e das metas 

progressivas de valorização, como também por eventual dano causado ao ambiente. Desse modo, na 

hipótese de celebração de parcerias com catadores de materiais recicláveis, convém que o fabricante 

ou importador de produtos eletroeletrônicos capacite aqueles com quem firmará pareceria, a fim de 

gerir adequadamente o seu resíduo e minimizar o risco da responsabilização ambiental. 

Uma hipótese de integração seria a inserção das associações de catadores nas entidades 

gestoras de resíduos a serem criadas ou naquelas centrais de recolha e recepção de REEEs já 

existentes. Isso ampliaria democratização dos sistemas de logística reversa, já que seu 

funcionamento contaria com o debate de propostas de gestão dentro da própria entidade gestora. A 

esse respeito, o Edital de Chamamento nº 1/2013 previu a possibilidade da inclusão desses atores 

(itens 3.2 e 6.3) e de participação dos mesmos, em forma de cooperativas, no processo de 

elaboração do Acordo Setorial (item 4.3). 

A ação organizada de catadores em fases específicas do sistema seria um modo de evitar, 

ademais, a ação dos “atravessadores”, ou seja, aqueles que atravessam a cadeia de retorno do 

resíduo, subtraindo-os para extrair para si componentes de valor agregado e lançando sobre o 

ambiente de modo irregular os materiais indesejados. Prejudicam, assim, a eficiência do setor 

econômico e a observância das metas de valorização, além de gerarem degradação ambiental. Um 

exemplo para trazer maior efetividade à logística reversa é o uso da tecnologia de implantação de 

“chips” para monitoramento desses resíduos e de seus catadores47.  

                                                           

46 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito administrativo dos resíduos. In: OTERO, Paulo; GONÇALVES, 
Pedro (Coord.). Tratado de Direito administrativo especial. Coimbra: Almedina, 2009. v. 1, p. 19. 
47 Foi realizado um estudo por pesquisadores do MIT, mediante aposição de chips nos materiais recolhidos por uma 
cooperativa de catadores para rastrear o caminho percorrido pelo “lixo”. O objetivo do trabalho foi auxiliar no 
desenvolvimento de meios de coleta de resíduos domiciliares. (CATRACA LIVRE. “MIT elabora sistema para 
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A capacitação das associações de catadores também se revela imprescindível para 

atenderem às exigências legais de tratamento e valorização de resíduos perigosos, para evitar não só 

danos ao ambiente e à saúde dos próprios catadores, como também a contaminação dos demais 

materiais, que não raras vezes perdem valor agregado e deixam de ser passíveis de reciclagem em 

função dessa contaminação, restando-lhes apenas a eliminação.  

A despeito dessas considerações, vale lembrar o caso específico do acordo setorial de 

embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes, em que, após estudos realizados pelo Comitê 

Orientador da Logística Reversa, concluiu-se pela inviabilidade da utilização de catadores para esse 

segmento, tendo em vista que tal tipo de resíduo é perigoso e nocivo à saúde humana48. Portanto, o 

emprego de catadores na logística reversa de REEEs, deve ser estudada para aferir em qual 

momento ela é viável. Além disso, demandará a utilização de equipamentos de proteção e segurança 

saúde e adequação das ferramentas de recolha. É preocupação dos setores, porém, a quem caberão 

os encargos trabalhistas dessas pessoas. 

Por fim, um apontamento em relação ao rótulo destinado ao consumidor: diante de um 

cenário de implantação de logística reversa, em que os consumidores também possuem deveres de 

separação, acomodação e retorno dos resíduos e seus materiais, bastará aos REEEs a aposição do 

símbolo de proibição do descarte comum desse resíduo?  

A resposta é negativa. O consumidor tem o direito de ser informado sobre a qualidade de 

seu equipamento eletroeletrônico, o local onde poderá devolvê-lo para reciclagem ou para a 

reutilização e em que medida deverá entregar o REEE desmontado ou não e como acondicioná-lo 

para que os seus componentes não sofram danos ou emitam substâncias tóxicas ao ambiente. Na 

acepção de Hannequart, mais do que um “direito à coleta seletiva” - ou neste caso, precisamente, à 

logística reversa - os sistemas de gestão de resíduos sólidos espelham verdadeiros deveres, pois 

implicam ônus ao consumidor de desempenhar as suas obrigações corretamente para viabilizar a 

valorização e eventual eliminação desses resíduos49. 

                                                                                                                                                                                                 

cooperativa de catadores” Disponível em: http://catracalivre.folha.uol.com.br/2011/12/mit-elabora-sistema-para-
cooperativa-de-catadores/ . Acesso em 20.9.2012.)  
48 Cf. Chamamento para a Elaboração de Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa 
de Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes, disponível em http://www.cnrh.gov.br/consultacori/cons.php . 
Acesso em 28.9.2012. 
49 HANNEQUART, Jean-Pierre; DEWULF, Barbara. Les droits en faveur des consommateurs dans les directives 
européennes relatives au déchets . In: BOUCQUEY, Nathalie (Ed.). Le Droit Européen des Consommateurs et la 
gestión des déchets. Louvain-la-Neuve: Centre de Droit de la Consommation, Université Catholique de Louvain, 1999. 
cap. 3, p. 92. 
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A previsão de um rótulo mais completo já existe na lei paulista da gestão do lixo 

tecnológico (Lei nº 13.576/2009), que previu, em seu art. 4º, que os produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes comercializados no Estado de São Paulo devem indicar ostensivamente na 

embalagem ou rótulo (i) a proibição de descarte no lixo comum, (ii) orientação sobre postos de 

entrega do lixo tecnológico, (iii) os dados de contato do responsável pelo descarte do material e (iv) 

o alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas no produto.  

Nesse ponto, não se pode deixar de mencionar a polêmica concernente a essa previsão 

legal: o Estado exerceu a sua competência legislativa concorrente em matéria de meio ambiente e 

consumo (art. 24, incisos V, VI e VIII da Constituição Federal) e trouxe uma exigência legítima em 

função dos sistemas de recolha existentes na região. Porém, trata-se de um produto de comércio 

interestadual, cuja competência legislativa definida pela Constituição de 1988 é da União (art. 21, 

inc. VIII), além da dificuldade prática em distinguir quais produtos destinam-se ao Estado São 

Paulo.  

Vislumbra-se que o acordo setorial poderia definir esse impasse, fazendo-o em favor do 

ambiente e dos direitos do consumidor. O Edital de chamamento do setor de eletroeletrônicos não 

previu expressamente a utilização de um rótulo de uso nacional para a transmissão de informação 

ao consumidor, mas procurou estabelecer a obrigação de informá-lo por outros meios. Como 

requisito mínimo das propostas, exigiu que os interessados demonstrassem formas de participação 

do consumidor a fim de maximizar a entrega dos resíduos dessa natureza e eliminar o descarte 

inadequado (item 6.6), utilizando mecanismos de divulgação de informações relativas aos métodos 

existentes de recebimento e coleta (item 6.7) e, ainda, pela elaboração de plano de comunicação 

para educar e informar os consumidores sobre o seu papel na logística reversa, abarcando os 

cuidados no manuseio e na devolução dos resíduos, separadamente dos resíduos sólidos urbanos, 

aspectos do ciclo de vida dos produtos, localização de pontos de recebimento e coleta, custos 

associados (item 6.8 e subitens 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3). 

Diante de todo esse complexo cenário, resta observar como todos os atores lograrão obter 

sucesso para a implantação do sistema, esperando-se a maior coordenação possível entre eles, a fim 

de prevenir danos ao ambiente e de litígios entre si. 
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6. Conclusões articuladas  

 

1) O escopo deste trabalho foi apresentar aspectos da PNRS voltadas à gestão de 

resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, bem como da Diretiva 2012/19/UE sobre o mesmo 

tema e os sistemas de gestão existentes em Portugal, a fim de proporcionar um diálogo entre essas 

normas e verificar eventuais pontos de convergência e influência. 

 

2) Observou-se que a PNRS determina a obrigatoriedade de introdução de sistemas de 

logística reversa para REEEs, calcados nos princípios do poluidor-pagador, da prevenção, da 

hierarquia das prioridades de gestão, da responsabilidade compartilhada. Inova ao introduzir 

incentivos à participação de catadores de materiais recicláveis como instrumento de inclusão social. 

 

3) A Diretiva europeia abarca os princípios supra indicados e confere especial 

relevância à ecoconcepção de produtos eletroeletrônicos e à necessidade de um tratamento uniforme 

nos Estados-membros, mas diferenciado dos demais resíduos em função de seus componentes com 

substâncias perigosas. Ressalta as modalidades de sistemas de gestão de resíduos - individual ou 

coletivo - e a fundamental participação do consumidor. 

 

4) O acordo setorial brasileiro sobre gestão de REEEs será discutido e avaliado por toda 

a sociedade e pelo Poder Público, mas, diante dos distintos cenários brasileiros de tratamento desses 

resíduos e da complexidade de produtos, seus componentes e seus mercados, a elaboração desse 

instrumento enfrentará dificuldades. 

 

5) Por fim, desenvolveu-se a problemática, sem a pretensão de esgotamento do tema, 

apontando para alguns tópicos que deverão ser enfrentados pelo acordo setorial de REEE e como 

algumas lições deixadas da análise das normas indicadas poderiam contribuir para a efetividade do 

sistema brasileiro. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E  

RESPONSABILIDADE CIVIL PÓS-CONSUMO 

 

Carolina Piwowarczyk Reis 

 

Resumo 

A presente tese tem por objetivo analisar a responsabilidade civil pós-consumo, instituída 

na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 12.305/10), como categoria da 

responsabilidade civil por danos ao meio ambiente e como instrumento para a promoção da 

responsabilidade preventiva. Buscou-se analisar a PNRS sob o enfoque da responsabilidade civil 

pós-consumo e da responsabilidade compartilhada por ela instituída. Visando coibir a ocorrência de 

danos gerados pelo descarte inadequado de resíduos no ambiente, essa responsabilidade é 

individualizada e atribui papéis específicos a todos os gestores de risco da cadeia de produção e 

consumo. A elaboração deste estudo ocorreu através de pesquisa bibliográfica, doutrinária e 

legislativa, partindo-se das peculiaridades do dano ambiental e do instituto da responsabilidade civil 

por danos ao meio ambiente e chegando-se à análise da responsabilidade pós-consumo, estabelecida 

na PNRS como instrumento para evitar danos decorrentes de sua má-gestão. A conclusão da tese 

indica a conformidade da responsabilidade pós-consumo de resíduos sólidos aos princípios do 

direito ambiental e aos pressupostos da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, 

assegurando o caminho que vem sendo trilhado para a aplicação da responsabilidade preventiva. 

 

1. Introdução 

As questões ambientais ganharam notoriedade, no século XX, em decorrência da 

ampliação da consciência ambiental, da percepção dos danos perpetrados pelos seres humanos ao 

ambiente, dos limites físicos do estoque de recursos naturais e da importância de sua conservação 

para a vida da humanidade. 

A sociedade de risco pós-moderna50 tem vivenciado a intensificação da crise ambiental 

como conseqüência da escolha de um modelo produtivo de crescimento econômico predatório e 

                                                           

50 Segundo Ulrich Beck (2010), a sociedade atual se configura como uma sociedade de riscos. Com o desenvolvimento 
da sociedade pós-moderna, vigente no capitalismo contemporâneo, aumentaram-se os riscos sociais, políticos, 
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desmedido. O uso irracional de recursos naturais nos ciclos econômicos gera impactos ambientais e 

sociais diversos, ao mesmo tempo em que diminui os recursos disponíveis para as gerações futuras. 

Ao mesmo tempo, o fornecimento de bens e serviços e o consumo fazem parte de um 

grande círculo de geração e circulação de riquezas, e são fenômenos necessários à vida humana e ao 

bem estar social. Há, assim, uma tensão e latente contradição entre as duas maiores metas da 

sociedade no mundo atual, quais sejam, o desenvolvimento econômico por meio do crescimento da 

produção e geração de bens e serviços visando à erradicação da pobreza e inclusão social, e a 

necessidade de que isso ocorra sem causar danos sérios e degradação ambiental. Nesse contexto, o 

desafio da conservação do meio ambiente, e sua reafirmação como direito fundamental, colide com 

o crescimento da produção econômica e do consumo.  

O último século intensificou sobremaneira os processos produtivos capitalistas que, com a 

globalização, se intensificaram sob a máxima do crescimento desenfreado pautado no consumismo. 

As consequências desse modelo econômico e modus vivendi social, no contexto paradigmático do 

neoliberalismo e da racionalidade instrumental, têm aparecido na forma de intensos problemas 

socioambientais, dentre eles o aumento crescente das toneladas de resíduos e de embalagens 

descartáveis, dos lixões a céu aberto, das ilhas de lixo nos oceanos e da ausência de lugares físicos 

para abarcar a crescente quantidade de resíduos produzidos diariamente ao redor do mundo.51 

Os resíduos, resultado da produção e do consumo humano, sintetizam, assim, as tensões 

existentes entre desenvolvimento econômico, consumo, modo de produção e meio ambiente, razão 

pela qual cumpre se analisar como essa questão vem sendo abordada e como será tratada a partir da 

aprovação da Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil – PNRS. 

Os resíduos sólidos estão inseridos em uma problemática de contexto complexo, de caráter 

social, ambiental e econômico. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental do Ministério das Cidades (SNIS, 2007), a disposição final inadequada de resíduos, no 

Brasil, tem o percentual de 61,4%, sendo apenas 38,5% disposição  ambientalmente adequada.  

                                                                                                                                                                                                 

econômicos e ambientais, impulsionados pelos processos de industrialização e pelos avanços técnico-econômicos 
decorrentes. 

51 De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2011), somente no Brasil, são dispostas 74 mil 
toneladas por dia de resíduos e rejeitos em aterros controlados e lixões. 
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Nesse cenário, as ferramentas de responsabilização são fundamentais, e vem ganhando 

uma ampliação da sua capacidade de tutela através da suplantação do paradigma clássico da mera 

reparação do dano causado para o da prevenção, que visa evitar a ocorrência de danos. 

Partindo-se desse quadro, a tese tem por objetivo entender a tutela jurídica dos resíduos 

sólidos, criada para implementar sua gestão e evitar danos, principalmente por meio do instituto da 

responsabilização, e analisar o conceito de responsabilidade compartilhada de resíduos sólidos pós-

consumo como uma categoria específica, diferenciada e peculiar da responsabilidade civil 

tradicional. Isso porque a responsabilidade pós-consumo tem como pilar o ideal preventivo, de 

acordo com os princípios do direito ambiental. 

Para atender ao objetivo, parte-se, inicialmente, de uma revisão bibliográfica do estudo 

geral da responsabilidade civil e danos ao meio ambiente e, na sequência, adentra-se no estudo da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo em vista analisar a responsabilidade compartilhada 

pós-consumo dos resíduos. 

A tese está estruturada em quatro seções: (1) introdução; (2) responsabilidade civil e dano 

ambiental; (3) política nacional de resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo e (4) 

considerações finais. 

 

2. Responsabilidade civil e dano ambiental 

A responsabilidade civil é a matéria que disciplina juridicamente as relações humanas 

segundo o viés da geração de danos e da reparação, com o intuito de garantir a harmonia necessária 

ao desenvolvimento das relações entre os indivíduos. A palavra responsabilidade deriva da 

expressão latina respondere, que indica a garantia de restituição ou compensação de um bem 

lesado. Dessa forma, quem causa danos ou viola direitos alheios, por meio de uma ação ou omissão, 

se torna civilmente responsável a repará-los. 

Assim, responsabilidade civil é uma regra jurídica através da qual se coloca uma sanção a 

alguém em decorrência de um dano gerado. O dano, do latim damnum, é todo o mal ou ofensa 

causado por uma pessoa a outra, que venha a deteriorar uma coisa ou causar prejuízo patrimonial. 

Ele é elemento fundamental da responsabilidade civil, pois esta tem o intuito de recompor a 

situação jurídica anterior à ocorrência do dano. 
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A reparação de um dano tem o intuito de satisfazer o ofendido e também a sociedade, que 

vê o mal ser reparado e o causador do dano arcar com as conseqüências do ato praticado, o que, em 

tese, busca o equilíbrio das relações humanas e a harmonia social. 

A responsabilidade civil surge no direito romano com base na vingança privada, que 

depois se transforma na composição, dando lugar à responsabilidade civil patrimonial, adjunta à 

idéia de reparação.  

A partir da Idade Média, a idéia de “não responsabilidade sem culpa” traz a culpa como 

um princípio geral norteador para a responsabilidade, o que afasta a idéia de pena e reforça a idéia 

de reparação pelos danos causados. No entanto, a idéia de ressarcimento dos danos com base na 

culpa foi, ao longo do tempo, mostrando-se insuficiente para tutelar as relações civis, que deixaram 

de ser meramente individuais e se complexificaram a partir da industrialização, que gerou uma 

massificação dos danos. Nesse contexto, começa a se repensar o papel da culpa em busca de se 

delinear novos critérios objetivos de imputação, e se estabelece, pouco a pouco, a responsabilidade 

civil objetiva. 

O direito brasileiro acompanhou essa evolução e o Código Civil de 2002 acolhe, nos 

artigos 186, 187 e 927, a responsabilidade civil subjetiva por danos decorrentes de atos ilícitos 

(dolosos ou culposos, isto é, contrários ao direito), e também a responsabilidade civil objetiva por 

danos decorrentes de atos lícitos (admitidos em direito, mas de conseqüências danosas 

inadmissíveis juridicamente).  

As duas categorias de responsabilidades possuem natureza, princípios, normas e critérios 

independentes, que não se confundem ou se excluem, com suas funções preventivas e repressivas de 

condutas prejudiciais ou danosas (ilícitas e lícitas).  

Os elementos em comum que são a base das duas responsabilidades compreendem: (i) 

conduta lesiva decorrente de ato ilícito (ação ou omissão dolosa ou culposa contrária ao direito) ou 

lícito (ação ou atividade compatível com o direito, mas causadora de dano ressarcível); (ii) 

existência de um dano ressarcível que resulte de conduta ilícita (contrária ao direito) ou de conduta 

lícita (ação ou atividade compatível com o direito mas que cause prejuízo a outrem, ao patrimônio 

público ou privado ou ao meio ambiente) e (iii) nexo causal, ou seja, demonstração da relação 

(direta ou indireta) de causa e efeito entre a pessoa responsável (física ou jurídica, de direito público 

ou privado) pela conduta lesiva (ilícita ou lícita) e o dano ressarcível ao lesado. 
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O dano, segundo a teoria do interesse, é a lesão a interesses juridicamente protegidos, ou 

seja, toda ofensa a bens ou interesses alheios que são protegidos pelo ordenamento jurídico. O 

interesse representa a relação de pessoa ou grupo com um bem, entendido como o meio de 

satisfação de uma necessidade. Assim, dano seria qualquer diminuição ou alteração de um bem 

destinado a satisfação de um interesse subjetivo, implicando, assim, uma reparação integral quanto 

aos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Nesse sentido, o dano é pressuposto necessário para a 

obrigação de reparar, e elemento configurador da responsabilidade civil. 

O dano ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, é caracterizado por ter diversas 

especificidades em relação ao dano tradicional do direito civil, já que o meio ambiente é um bem 

incorpóreo, imaterial, indivisível, autônomo e difuso, integrado por vários elementos e interesses 

jurídicos múltiplos. O significado de meio ambiente é amplo, e assim também é ambivalente a 

conceituação de dano ambiental, que pode designar, por exemplo, alterações nocivas ao meio 

ambiente ou os efeitos delas à saúde dos indivíduos.  

Os danos que lesionam o meio ambiente tem, também, outras particularidades 

fundamentais, como o fato de serem, grande parte vezes, irreversíveis (como a extinção de uma 

espécie), terem efeitos cumulativos de conseqüências catastróficas (poluição concentrada) e 

manifestarem-se muito além das proximidades de onde foram gerados (por exemplo as chuvas 

ácidas). 

 Os danos ambientais são, por si, coletivos, tendo em vista as causas e efeitos (modelo 

econômico, desenvolvimento industrial e custos sociais decorrentes). Eles são danos difusos pela 

manifestação de suas conseqüências (poluição do ar, das águas, radioatividade) e no 

estabelecimento do nexo de causalidade, e tem alta repercussão na medida em que agridem os 

elementos naturais e, por rebote ou ricochete, os direitos individuais (PRIEUR, 1996, apud LEITE; 

AYALA, 2011).52 Eles implicam, assim, em novas formas de se pensar o ressarcimento, já que não 

há apenas uma parte em juízo, e em criar-se uma visão menos individualista e mais coletivista de 

dano.  

As principais peculiaridades do dano ambiental são: (i) caráter difuso e reflexo (atinge 

componentes ambientais podendo também incidir nos indivíduos); (ii) lesão não exclusiva, se refere 

ao bem de uso comum da coletividade que garante a qualidade de vida; (iii) lesão ambiental é 

                                                           

52 PRIEUR, Michel. Droit de l’ environnement. 3. ed. Paris: Dalloz, 1996. 
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incerta, podendo não ser clara, definida e ter difícil constatação (como a poluição atmosférica); (iv) 

lesão transtemporal e cumulativa (exemplo do efeito estufa); (v) lesão gradativa, em consideração a 

causas e efeitos; (vi) não decorre, necessariamente de anormalidades – tolerância social do dano; 

(vii) dificuldade de comprovação do nexo de causalidade (multiplicidade de agentes, por exemplo); 

(viii) lesão ao bem difuso é imprescritível; (ix) lesão aos danos morais e extrapatrimoniais difusos é 

pautada em valores coletivos e intrínsecos da natureza; (x) dificuldade probatória em juízo de lesão 

difusa; (xi) lesão ambiental é conectada à qualidade de vida e a valores não exclusivos de ninguém; 

(xii) valores ambientais trazem novos princípios que modificam juridicidade do direito adquirido e 

da estabilidade do ato jurídico. 

Ocorrendo um dano ambiental, impõe-se sua reparação. No entanto, é fato que a fixação da 

reparação é um processo complexo, e muitas vezes, de difícil solução, tendo em vista a amplitude 

dos bens ambientais e a irreversibilidade de alguns danos ambientais, que dificultam sobremaneira a 

solução de ressarcimento. 

Parte-se do princípio de que a reparação dos danos ambientais é a reparação integral, mais 

ampla possível – restitutio in integrum -,  para que o dano seja recomposto em uma sua integridade, 

e não de forma limitada. Isso torna relevante a busca por instrumentos jurídicos eficazes na 

restauração do equilíbrio ecológico comprometido, considerando-se, além disso, que a reparação 

integral possui caráter pedagógico, que visa desestimular novas práticas de degradação, afetando o 

poluidor e a sociedade como um todo.  

Em vista disso, a reparação integral dialoga com princípios basilares do direito ambiental, 

como do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução. O princípio do poluidor-pagador impõe ao 

poluidor que arque com os custos das medidas de controle e prevenção da poluição por ele gerada. 

Dessa forma, em termos econômicos, cabe ao poder público determinar os  custos que devem ser 

imputados ao poluidor para prevenir e combater a poluição, sendo esses custos repassados aos bens 

e serviços oriundos da atividade poluidora, por meio da internalização dos impactos ambientais 

como custos da produção. 

Em termos jurídicos, o princípio se coaduna com a solidariedade, já que, em consonância 

com o caráter distributivista do direito ambiental, visa evitar a apropriação privada dos recursos 

naturais em detrimento do bem estar de toda a coletividade, com o intuito de prevenir danos e lesão 

ao ambiente. É, dessa forma, um mecanismo de promoção da justiça ambiental e da proteção do 

bem ambiental (BETIOL, 2010).  
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O princípio da prevenção norteia o direito ambiental, sendo instrumento da justiça 

ambiental e de políticas públicas ligadas ao ambiente. É o princípio concretizador do poluidor-

pagador, podendo operar-se como um dever de cuidado, de utilização racional dos bens ambientais 

(LEMOS, 2011). Previsto no direito internacional e acolhido pelo ordenamento ambiental pátrio, o 

princípio objetiva que a degradação ambiental deve ser prevenida antes que ocorra, por meio de 

diversas medidas antecipatórias de combate à poluição e a danos. Como exemplo, pode se citar o 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que objetiva coibir a implementação de projetos de 

desenvolvimento que sejam tecnicamente inviáveis do ponto de vista ecológico (LEITE; MELO, 

2007).  

O princípio da precaução, por sua vez, visa orientar a aplicação do direito ambiental em 

casos de incerteza científica. Dessa forma, quando houver perigo de danos graves ou irreversíveis, 

não se deve adiar a adoção de medidas preventivas e eficazes que impeçam a degradação ambiental 

em decorrência da ausência de certeza científica.  

A primeira forma de reparação de danos ambientais consiste, então, na recomposição, ou 

seja, restauração e reintegração do patrimônio ambiental lesado. Ela visa a reposição à situação 

anterior ao dano, devendo ser buscada, sobretudo para danos ao meio ambiente natural. Porém, há 

situações em que o dano ambiental gera conseqüências irreversíveis, e não pode haver a 

reconstituição do bem ambiental. Nessas situações, a reparação se dá por meio da compensação, na 

qual se busca compensar o patrimônio ambiental lesado com patrimônio ambiental correspondente e 

equivalente. Esse meio visa restabelecer o equilíbrio ecológico, e possui caráter pedagógico, ao 

inibir potenciais degradadores e ampliar a consciência ambiental, o que se coaduna aos princípios 

da prevenção e do poluidor-pagador.  

A última alternativa de reparação ambiental, caso não seja possível a recomposição e a 

compensação, é a indenização pecuniária. Esta é a mais difícil, já que é árduo se quantificar danos 

ambientais em termos financeiros. 

Diante dos crescentes e atuais danos ambientais, a responsabilidade civil por danos ao 

meio ambiente tem assumido cada vez mais relevância visando à reparação tanto de bens 

ambientais, como da saúde pública e de bens patrimoniais e culturais lesados.  

O sistema de responsabilização ambiental vige em um Estado Democrático de Direito (ou 

Estado Socioambiental de Direito) que deve permitir que se apliquem todas as espécies de sanções a 

quem ameaçar ou lesar o meio ambiente. A responsabilidade civil ambiental deve, assim, possuir 
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ferramentas jurídicas amplas, que ultrapassem os limites doutrinários e dogmáticos do direito civil, 

para que possa ser, de fato, apta a auxiliar na preservação do meio ambiente.  

Isso porque a consolidação dessa responsabilidade configura-se como uma ampliação à 

teoria clássica da responsabilização civil post factum, que prevê a reparação de um dano, e não a 

sua prevenção. A Lei 6.938/81, da Política Nacional do Meio Ambiente, adotou a teoria da 

responsabilidade objetiva no seu artigo 14, § 1º53, o que foi recepcionado pela Constituição Federal 

que, no artigo 225, consagrou o princípio da reparabilidade do dano ambiental, independentemente 

da existência de culpa, de acordo com os ideais de preservação do meio ambiente saudável e do 

bem-estar da coletividade.   

Quando houver mais de um autor do fato danoso (lícito ou ilícito) todos responderão 

solidariamente pela reparação, de forma integral, restando assegurado o direito de regresso (por 

meio de ação regressiva) de quem ressarciu o dano, contra os outros responsáveis. A Lei 6.938/81 

comporta a reparação do meio ambiente na esfera coletiva e individual. Quando a reparação for em 

nome dos interesses difusos, será destinada ao Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados, e na 

hipótese de dano individual será destinada ao particular lesado. 

A responsabilidade civil ambiental abarca os reflexos das condutas humanas atuais para as 

presentes e futuras gerações, razão pela qual transcende os dogmas e verdades preconcebidas para 

abarcar as relações do homem com a natureza. Isso ocorre, pois o que está em jogo, nesse âmbito, 

não é apenas a indenização sob o enfoque essencialmente patrimonialista, mas sim, o regramento do 

homem com o meio ambiente, visando a preservação da vida no planeta e se assegurar o meio 

saudável e equilibrado. 

No entanto, não basta apenas evocar a responsabilidade objetiva, no que tange à 

responsabilidade civil ambiental. O dano ambiental é multifacetário (relativo ao meio ambiente 

natural, cultural, construído e do trabalho) e, muitas vezes, implica conseqüências irreversíveis 

(como a extinção de uma espécie, por exemplo), além de ser dificilmente quantificável. Esses 

aspectos realçam o princípio essencial norteador da responsabilidade civil ambiental: a prevenção. 

 

                                                           

53 “Sem obstar à aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
O Ministério Publico da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 
por danos causados ao meio ambiente” 
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3. Política Nacional de Resíduos Sólidos e responsabilidade civil pós-consumo 

Os resíduos sólidos ficaram, por muito tempo, relegados a posições secundárias nos 

debates que envolviam as questões ligadas ao saneamento, e não foram prioridade do poder público 

nas últimas décadas. Isso ocorreu, em parte pelo descaso e desconhecimento da sociedade sobre os 

impactos socioambientais causados pelos resíduos, como também pela permanência da abordagem 

meramente técnica do tema e pela falta de recursos públicos para serem aplicados na questão. 

A visibilidade do tema se ampliou com a realização da Rio 92 e a publicação da Agenda 

21, que suscitaram as questões da redução da produção de resíduos na fonte geradora, diminuição 

da destinação em lixões e aterros, com programas de coleta seletiva e educação ambiental, além do 

reconhecimento do papel dos catadores como de fundamental importância na gestão compartilhada. 

Diante desse cenário, apareceram algumas normas e resoluções esparsas visando uma gestão de 

resíduos adequada no país. Com o intuito de reunir a tutela em uma só lei de resíduos, foi aprovada, 

em 2 de agosto de 2010, a Lei 12.305, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que 

constitui a base legal nacional do novo panorama de abordagem e busca de resoluções para a 

questão dos resíduos. 

A lei reúne os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem 

implementados pelos entes federativos – União, Estados e Municípios, setor produtivo e sociedade 

civil, visando, principalmente, a gestão integrada, o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos e compatibilização entre crescimento econômico e preservação ambiental.  

As principais disposições e inovações trazidas pela lei dizem respeito à instituição da 

responsabilidade compartilhada entre os membros da cadeia de produção e consumo, à logística 

reversa, à avaliação do ciclo de vida do produto, à valorização dos catadores, à eliminação dos 

lixões até quatro anos após a publicação da lei, entre outras. A lei traz uma visão moderna e 

ecológica para a gestão de resíduos, representando um avanço para a legislação ambiental e o 

ordenamento brasileiro. Ela incorpora, de forma harmônica, diversos princípios do direito ambiental 

como o do desenvolvimento sustentável, da informação e participação, prevenção, precaução, 

poluidor-pagador, solidariedade intergeracional, cooperação, entre outros. Constitui, assim, um 

marco legal fundamental para a implementação e solidificação de políticas públicas e de práticas 

privadas que busquem ceifar os danos presentes e prevenir os futuros em decorrência do aumento e 

da má gestão dos resíduos sólidos no país. 
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A tutela dos resíduos visa proteger a saúde, a vida e o meio ambiente, impedindo que a 

gestão inadequada cause danos, o que justifica, dessa forma, a utilização da classificação jurídica 

dos resíduos como bens socioambientais.54 Assim, esses bens tornam-se essenciais para que a vida 

das espécies seja mantida, o que implica que seus titulares possuam regimes de responsabilidade 

adequados para a proteção do meio ambiente.  

A responsabilidade civil pós-consumo vem sendo delineada a partir de constatações e 

verificações decorrentes da dinâmica do modelo de produção e consumo da sociedade pós-moderna. 

A mais notória delas é a de que, ao longo do último século, as empresas tem auferido lucros com a 

introdução constante de produtos e embalagens descartáveis no mercado, mas o ônus da destinação 

final destes ficou exclusivamente a cargo do poder público, e o relacionado aos danos ambientais, 

decorrentes dos resíduos, ficou a cargo de toda a sociedade. 

A responsabilidade visa, dessa forma, atribuir aos diversos membros da cadeia de produção 

e consumo os custos da gestão de seus produtos após terem sido consumidos. Um dos objetivos de 

políticas de responsabilização pós-consumo é o de internalizar no preço do produto os custos 

decorrentes da gestão de sua coleta e destinação final ambientalmente adequada (e em alguns casos 

reciclagem, especificamente), além de garantir o seu efetivo retorno. Ademais, objetivam a proteção 

da saúde e do meio ambiente.  

A adoção ampla da responsabilidade pós-consumo, de forma expressa pela PNRS, é 

fundamental para transferir aos produtores e importadores uma parcela da responsabilidade pela 

destinação adequada dos resíduos sólidos que advém do consumo de seus produtos inseridos no 

mercado.  

Essa idéia rompe com os conceitos tradicionais da responsabilidade civil ambiental, na 

medida em que torna os membros da cadeia produtiva responsáveis pelo recolhimento e destinação 

final dos resíduos, mesmo sem terem sido eles os responsáveis pela ação de depósito destes no meio 

ambiente, tendo em vista que são os responsáveis por expor a sociedade aos riscos inerentes dos 

próprios resíduos.  

Diante da tendência de flexibilização dos pressupostos da responsabilidade civil clássicos, 

visando abarcar novas condutas e danos, verifica-se, cada vez mais, que a responsabilização pode se 

                                                           

54 Essa classificação está presente no artigo 6º, VIII, da PNRS que afirma, como princípio da política nacional: “o 
reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 
trabalho e renda e promotor de cidadania” (grifo nosso). 
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tornar um instrumento de conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação do meio 

ambiente. 

Nesse contexto, a responsabilidade pós-consumo aparece com relevância, e busca abranger 

conceitos que prescindem de novas determinações, como o de nexo causal e de dano. Isso ocorre, 

principalmente, pois há um lapso temporal entre a ação de consumir e um dano proveniente dela, o 

que requer visão mais ampla do nexo causal, com o intuito de possibilitar que se evitem condutas 

geradoras de danos. 

O nexo causal é elemento basilar da responsabilidade civil, já que aponta a relação entre o 

dano sofrido por uma vítima e o devedor da reparação, que é faticamente vinculado aos prejuízos 

que serão reparados. O nexo é central na responsabilidade objetiva, pois é suficiente para ensejar a 

atribuição de responsabilidade, tendo em vista a prescindibilidade da culpa do agente. 

Com o desenvolvimento da idéia de responsabilidade civil preventiva, o nexo causal ganha 

relevância, pois permite apontar a relação entre o dano e o potencial do agente de evitar que ele 

aconteça. Além disso, o nexo causal provável – que não demonstre a relação direta entre fato 

gerador e dano causado – enseja a aplicação do princípio da precaução, tendo em vista que 

considera riscos suspeitos e futuros, promovendo, assim, a responsabilidade preventiva. 

A ampliação do conceito de nexo causal visa situações em que a prova do dano pela vítima 

é difícil e quanto a danos difusos, que podem ter múltiplas causas e efeitos incertos. Essas 

dificuldades requerem menor rigidez na comprovação do nexo causal pelo ordenamento jurídico, 

tendo em vista a promoção de direitos de terceira geração, como o direito ambiental. 

A responsabilidade civil pós-consumo visa a proteção de direitos difusos e coletivos, sendo 

um instrumento de tutela do meio ambiente. Esse movimento requer, portanto, o afastamento do 

nexo causal natural, tendo em vista a grande extensão entre a conduta e o prejuízo decorrente dos 

resíduos, sendo este existente em espaço e tempo diferente do qual ocorreu a conduta originária. 

É necessário, portanto, adotar-se a causalidade jurídica e não fática, em consonância  com 

a teoria do escopo da norma jurídica violada. Essa teoria pauta-se na escolha de danos reparáveis a 

partir dos interesses reais que a norma legal visa tutelar, sendo a prova do nexo mais uma questão 

jurídica do que fática. Além disso, deve considerar a capacidade do agente de implementar medidas 

para prever a ocorrência de danos, e para a construção de uma causalidade apta a proteger a vítima, 

fazendo-se necessária a análise pormenorizada de cada caso concreto pelo juiz. 
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O sistema de responsabilização instituído na Lei 12.305/10 denomina-se responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e visa atribuir a obrigação de gerir a destinação dos 

resíduos aos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana, viabilizando, assim, a reinserção dos materiais descartados ao 

ciclo produtivo novamente. 

O conceito de responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, ou “do berço ao túmulo”, 

implica poderem ser responsabilizadas a cadeia produtiva, de consumo, de disposição e, inclusive 

de fiscalização, conforme caput do artigo 30 da PNRS.  

Dessa forma, é possível se incumbir aos fabricantes e importadores a destinação final 

ambientalmente adequada, e aos distribuidores e comerciantes a devolução do objeto ou resíduos 

para que os fabricantes ou importadores dêem a destinação final. Cada gestor de risco possuirá 

atribuições específicas, com limitações, nessa cadeia compartilhada de responsabilidades 

(obrigações de fazer). Isso a caracteriza como uma exceção à regra geral de solidariedade da 

responsabilidade civil, já que há atuação específica e diferenciada de cada ator (LEMOS, 2011). 

A responsabilidade compartilhada é considerada um dos princípios basilares da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e inclui, também, os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

como agentes responsáveis. Os instrumentos para sua realização são, principalmente, a coleta 

seletiva e os sistemas de logística reversa. 

Pela responsabilidade pós-consumo, fabricantes, comerciantes e importadores devem ser 

responsabilizados pelo ciclo total de suas mercadorias, dando a destinação final ambientalmente 

correta, já que a disposição inadequada de seus produtos constitui tanto uma fonte de poluição para 

o meio ambiente, como um ônus para o poder público.  

A inovação conceitual trazida pela responsabilidade compartilhada se coaduna com a 

crescente preocupação de se focar a prevenção, antes de se pensar nas melhores formas de 

reparação. Assim, para além da lógica clássica da responsabilidade civil por danos ao meio 

ambiente (de reparação pelo dano) e na busca pela implementação da responsabilidade preventiva, 

essa nova responsabilidade individualizada e encadeada pelo ciclo de vida do produto, traz, 

intrinsecamente, verdadeiras obrigações de fazer, estabelecidas no artigo 31 da Lei 12.305/10. 

Busca, portanto, impor responsabilidades que antecedem a ocorrência de danos ambientais. 

Considerando as obrigações de fazer sob a ótica das obrigações como dever jurídico, ou 

seja, como deveres de conduta, pode se deduzir que a obrigação de fazer se materializa no dever de 
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exercer determinada conduta, ou seja, desenvolver determinado trabalho físico ou intelectual, 

prestar um tipo de serviço, entre outros (GOMES, 2007).  

No presente estudo, é possível se identificar diversas obrigações de fazer dispostas aos 

agentes da responsabilidade compartilhada. Essas obrigações, impostas pela Lei 12.305/10, são 

exigíveis como deveres dos agentes da cadeia produtiva de prestar e realizar condutas específicas, 

que se coadunam com os objetivos e cumprimento da gestão dos resíduos sólidos. 

O artigo 31 estabelece que: “Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus 

objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que 

abrange: I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de 

produtos: a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra 

forma de destinação ambientalmente adequada; b) cuja fabricação e uso gerem a menor 

quantidade de resíduos sólidos possível” (grifo nosso).  

Essa primeira obrigação de fazer tem como núcleos verbais “investir” e “desenvolver” 

(produtos). A idéia é que a cadeia produtiva internalize o princípio norteador da redução, ou seja, 

que invista em tecnologia e inovação para desenvolver produtos que, tanto no processo produtivo 

como no consumo, gerem poucos resíduos (em clara consonância ao princípio do poluidor-

pagador). Além disso, tais produtos devem ser feitos de materiais que permitam a reutilização, a 

reciclagem, ou outra forma de disposição ambientalmente adequada após o consumo. Isso está em 

clara consonância com os objetivos da responsabilidade compartilhada de promover o 

aproveitamento de resíduos sólidos na cadeia produtiva e reduzir geração de resíduos, desperdício 

de materiais, poluição e danos ambientais. 

Essa obrigação presume uma reavaliação do sistema produtivo e a escolha de matérias-

primas e embalagens menos poluentes, buscando produtos que gerem a menor quantidade de 

resíduos possíveis. 

Esse desenvolvimento demanda investimento em novas tecnologias, aumento da demanda 

por produtos sustentáveis e participação do poder público, por meio de incentivos fiscais, de acordo 

com o artigo 7º, IV, da PNRS. 

O artigo 31, inciso II estabelece: “divulgação de informações relativas às formas de evitar, 

reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos”. 

A obrigação de fazer estabelecida nesse inciso tem como núcleo verbal “divulgar” 
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(informações). Ela vai ao encontro do princípio da publicidade e da informação, fundamentais para 

disseminação de conhecimento e informação, com claro papel educacional para a sociedade. Tendo 

em vista a desinformação do consumidor sobre o que fazer com os resíduos gerados pelo ato de 

consumo, cabe aos produtores informarem, de forma ampla, sobre o potencial danoso dos resíduos 

gerados após o consumo, visando orientá-los sobre as formas de evitar, reciclar e a maneira correta 

de eliminar tanto os resíduos destinados por meio de logística reversa55 quanto os rejeitos.  

O inciso III estabelece: “recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o 

uso, assim como sua subseqüente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos 

objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33”. 

A obrigação de fazer estabelecida nesse inciso tem como núcleo verbal “recolher” 

(produtos e resíduos). Essa obrigação está diretamente ligada à conduta de estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, estabelecida no artigo 33 da lei, para a coleta de resíduos pós-

consumo advindos de produtos sujeitos à logística reversa, visando dar-lhes uma destinação 

adequada que evite danos. 

O inciso IV estabelece: “compromisso de, quando firmados acordos ou termos de 

compromisso com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística 

reversa”. 

A obrigação, nesse caso, está ligada ao núcleo verbal “participar” (das ações municipais). 

Ela vincula-se ao estabelecimento do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos que 

pode, eventualmente, estabelecer compromissos de recolher produtos e resíduos, por meio de 

acordos ou termos de compromisso com o município. Há, na lei, a idéia de responsabilização pela 

gestão de resíduos por meio de participação em programas governamentais e programas próprios de 

gestão de resíduos, o que requer a crescente utilização de novos padrões sustentáveis de produção. 

Além das responsabilidades impostas por meio das obrigações de fazer apontadas, a cadeia 

produtiva também é responsável pela elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

para alguns tipos de resíduos elencados na lei. 

                                                           

55 Ela é definida, conceitualmente, no artigo 3º, XII, da lei, como: “instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada”. 
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 Os danos ambientais decorrentes do simples descarte de resíduos no ambiente são uma 

potencial ofensa ao equilíbrio ecológico. Dessa forma, os deveres impostos à cadeia produtiva 

refletem a aplicação, pela lei, da lógica do princípio do poluidor-pagador. Deve haver a 

internalização preventiva de custos ambientais no processo produtivo da empresa, para evitar danos 

decorrentes do descarte inadequado de resíduos no pós-consumo, de modo que a sociedade não 

arque, sozinha, com esses prejuízos. 

Com a internalização dos custos, é natural que as empresas passem a incorporar as 

preocupações ambientais nos processos de tomada de decisões econômicas internas, o que fomenta 

o investimento, desenvolvimento e transferência de tecnologia para agregar valor aos produtos e 

embalagens após a utilização pelo consumidor. Isso porque quando o produtor assume o ônus de 

destinar adequadamente os produtos utilizados, cresce o incentivo para que eles sejam facilmente 

recicláveis, destináveis e sem insumos perigosos. 

O consumidor também faz parte da cadeia da responsabilidade compartilhada, possuindo o 

dever de dispor adequadamente os resíduos para coleta e de devolver os resíduos que inserem-se no 

sistema de logística reversa. Deve se considerar consumidor a pessoa que tem a posse sobre os 

resíduos (poder de fato). O artigo 33, VI, e o § 4º da PNRS estabelecem o papel do consumidor 

como gestor de resíduos da logística reversa, na medida em que impõem que, no momento de 

descarte de produtos suscetíveis à logística reversa, ao invés de jogá-los no lixo comum, deve levá-

los de volta ao comerciante ou fabricante que, por sua vez, darão a destinação adequada aos 

resíduos, dependendo do estado em que se encontrarem. 

Essa obrigação de fazer dos consumidores é consoante ao direito-dever fundamental ao 

meio ambiente equilibrado. Isso porque, se a pessoa tem o direito de manter ou aumentar sua 

qualidade de vida com o meio ambiente saudável, por outro lado tem o dever de não degradar e de 

agir em prol de sua preservação, conforme o artigo 225 da Constituição Federal.  

Assim, cabe ao consumidor que se beneficiou com o produto, acondicioná-lo 

adequadamente (sem misturar com outros tipos de resíduos) e disponibilizá-lo para a coleta 

seletiva ou transportá-lo de volta ao comerciante ou ao fabricante. Isso também pode se dar por 

meio da ampliação de Postos de Entrega Voluntária (PEVs). 

A responsabilidade compartilhada pós-consumo, que constitui laço de solidariedade ética e 

jurídica, visa envolver e engajar todos os setores da sociedade, na redução, reutilização e reciclagem 

de produtos não biodegradáveis, o que torna lógica e fundamental a inclusão do consumidor nesse 
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rol. A sua participação ativa é necessária para a entrega de produtos alvo de políticas de 

responsabilidade pós-consumo, e pode levar a verdadeira redefinição da responsabilidade 

ambiental, a incluir o próprio consumidor como usuário poluidor potencial. 

Por outro lado, os consumidores, que acabarão sendo onerados pelos custos de 

recolhimento e destinação final de produtos alvo de políticas pós-consumo, podem alterar seus 

padrões de comportamento, e privilegiar embalagens reutilizáveis ou que sejam biodegradáveis, por 

exemplo. 

Para a efetivação da responsabilidade compartilhada, a PNRS não estabeleceu apenas 

deveres e ônus à cadeia produtiva e aos consumidores, mas também previu incentivos econômicos, 

fiscais, financeiros e creditícios como meio, também, de se concretizar o princípio do protetor-

recebedor, em complemento ao do poluidor-pagador.  

O princípio do protetor-recebedor estabelece que quem não polui pode adquirir um bônus 

por conservar e perpetuar práticas ecologicamente corretas, seja a pessoa um consumidor ou 

integrante da cadeia produtiva (fabricantes, transportadores, comerciantes, etc).  

Através da logística reversa, cabe à cadeia produtiva (fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes) implementar sistemas que viabilizem a coleta e o retorno dos 

produtos após o consumo, de maneira independente do serviço público de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos e em parceria com os catadores de materiais recicláveis, com finalidade de que 

eles sejam reintroduzidos em outros ciclos produtivos ou obtenham a destinação final adequada. Ela 

pode ocorrer por meio da reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento 

energético e disposição final ambientalmente adequada. 

Conclui-se, assim, que a logística reversa é uma ferramenta primordial para a 

concretização da responsabilidade compartilhada, podendo fomentar o desenvolvimento 

sustentável. Em termos ambientais, o retorno do produto ao setor produtivo evita o consumo de 

matérias primas virgens e diminui os riscos de contaminação no meio ambiente. Do ponto de vista 

social, a atividade de logística reversa pode criar novos empregos, na medida em que cria novos 

postos e canais de distribuição reversos. Economicamente, possibilita a redução dos custos de 

produção com a reciclagem e comercialização dos novos produtos, e culturalmente, ajuda a 

fomentar a responsabilidade individual pelo resíduo gerado, proporcionando um incremento da 

cidadania ambiental.  
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4. Considerações Finais 

Uma das maiores forças poluentes decorrentes diretamente do modo de produção 

capitalista e do consumismo é o passivo ambiental dos resíduos sólidos, que, dispostos 

inadequadamente a céu aberto, em cursos d’ água, aterros não controlados e sem separação e 

tratamento, são um dos maiores potenciais de dano ambiental da atualidade.  

A fim de ceifar o potencial danoso e estabelecer o gerenciamento de resíduos foi instituída 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10 - PNRS),   A responsabilização jurídica 

aparece, assim, como um instrumento imprescindível para a reparação e prevenção de danos 

ambientais, e para a alocação de responsabilidades individualizadas. 

O estabelecimento da responsabilidade compartilhada pós-consumo, na PNRS, está em 

consonância com os princípios do direito ambiental, como a precaução, prevenção e poluidor-

pagador. Dessa forma, todos que auferem lucros e benefícios com a produção e circulação de bens e 

mercadorias, e com o seu respectivo consumo, estão sujeitos à responsabilização pós-consumo. Ela 

se dá de forma compartilhada e individualizada entre os fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza, estabelecendo papéis e 

funções específicas para cada gestor de risco.  

Essa particularidade configura uma exceção à regra de solidariedade tradicional, e 

representa uma inovação e especificidade da responsabilidade compartilhada dentro do âmbito da 

responsabilidade civil ambiental.  

Um dos principais instrumentos da responsabilidade compartilhada, trazido pela PNRS, é a 

logística reversa, que requer informação e educação ambiental, investimento em infraestrutura e 

trabalho em cooperação com os catadores de materiais recicláveis. 

Outro aspecto peculiar dessa responsabilização é a flexibilização do nexo causal na 

aplicação da responsabilidade pós-consumo, já que a ausência de liame de causalidade lógica, 

científica, fática e atual não deve obstar a determinação de reparação e de medidas preventivas que 

evitem danos futuros decorrentes da ação dos resíduos no ambiente.  

Defende-se, portanto, a instauração da responsabilidade preventiva, como instrumento 

propulsor e fomentador do princípio do desenvolvimento sustentável. A tutela preventiva, por meio 

da responsabilidade pós-consumo, parte do pressuposto de que os danos ambientais decorrentes do 

acúmulo de resíduos no meio podem acarretar prejuízos irreversíveis e contínuos, e tem o intuito de 

evitar que os resíduos sejam dispostos de maneira irregular no ambiente, bem como diminuir a sua 
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quantidade e crescimento. Esses propósitos são consoantes à tutela constitucional do meio ambiente 

equilibrado como requisito para uma vida digna e saudável, bem como ao princípio da proibição do 

retrocesso em matéria ambiental.   

A PNRS, ao embasar-se na prevenção de danos, está, dessa forma, em harmonia com os 

princípios e objetivos da responsabilidade civil ambiental, que a delineiam, fundamentalmente, para 

ser um instrumento de prevenção. A lei é um marco legal fundamental, que preconiza caminhos 

para produção e consumo sustentáveis, e regulamentações para uma gestão de resíduos 

compartilhada e responsável. Ressalta-se que esta gestão decorrerá de um processo contínuo, em 

permanente alteração de acordo com as mudanças que ocorrerem na sociedade, no meio ambiente, 

no setor produtivo e no próprio conhecimento técnico e empírico, o que requererá um constante 

acompanhamento por meio de monitoramento de sua implementação e de avaliações de sua 

efetividade. 

 

 

Referências 

BECK, Ulrich. Sociedade de Risco - Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. 

BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Versão Preliminar 
para Consulta Pública. Brasília, 2011. Disponível em 
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=253&idMenu=12279. 
Acesso em 20 set. 2012. 

GOMES, Orlando, Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araujo. Dano ambiental – Do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. Teoria e pratica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.  

LEITE, José Rubens Morato; MELO, Melissa Ely. As funções preventivas e precaucionais da 
responsabilidade civil por danos ambientais. Revista Seqüência, nº 55, p. 195-218, 2007.  

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 
Prentice, 2006.  

LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio Ambiente e Responsabilidade Civil do Proprietário – análise 
do nexo causal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

_______. Resíduos Sólidos e Responsabilidade Civil Pós-Consumo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. 



IX Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente – 29 a 31 de outubro de 2012 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

59 

 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro – 18ª ed. São Paulo:                                                 
Malheiros, 2010. 

_________. Responsabilidade civil – Dano ecológico – Processo civil dos poluidores. Revista 
Justiça. São Paulo, v. 48, n. 133, p. 63-69, 1986. 

SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: estudos 
sobre a Constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. 
STRAUCH, Manuel; ALBUQUERQUE, Paulo Peixoto de. Resíduos – Como lidar com recursos 
naturais. Rio Grande do Sul: Oikos, 2008. 

VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade – A legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora 
SENAC, 2010.  

VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Curitiba: 
Juruá editora, 2009. 

 

 

  



IX Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente – 29 a 31 de outubro de 2012 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

60 

 

DIREITO E SOCIEDADE DE RISCO: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

OGMs E A BIO(IN)SEGURANÇA 
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Resumo: Os Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) são empregados nos mais 

diversos setores da economia, estando presentes em vários produtos disponíveis ao consumo 

humano e em constante contato com o meio natural. O regramento de seu uso é necessário, tendo 

em vista seus efeitos imprevisíveis sobre o homem e o meio natural, baseando-se em princípios, tais 

como a precaução e a participação pública. Estes organismos se contextualizam dentro da 

perspectiva da sociedade de risco, assim sendo, a legislação brasileira não se demonstra apta a lidar 

com todas as consequências da sua utilização e manipulação. Dessa maneira, aborda-se nessa 

pesquisa, entre outras, uma das possíveis soluções à tarefa de lidar com os riscos decorrentes dessas 

atividades envolvendo OGMs com a atuação propositiva do poder judiciário.  

 

Palavras-chave: OGMs, precaução, biossegurança.  

 

Considerações Iniciais 

 

Os riscos relacionados aos Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) são na grande 

maioria imprevisíveis, principalmente em decorrência da incerteza gerada pela carência de estudos 

                                                           

56 Graduanda da Quarta fase do Curso de Direito da UFSC, bolsista de iniciação científica do CNPq e integrante do 
Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco – GPDA da UFSC. 
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técnicos precisos sobre a sua utilização. Assim, questiona-se se a legislação brasileira está 

preparada para lidar com a complexidade das consequências do seu uso.   

Dessa maneira, o presente artigo apresenta breves considerações sobre os OGMs e os 

desafios de sua normatização e fiscalização, demonstrando-se como o poder judiciário, através de 

decisões pertinentes à preservação do meio ambiente, contribui para o avanço da questão. 

Apresenta-se o problema em três momentos diversos: primeiramente, o enquadramento 

destes organismos na perspectiva da sociedade de risco, relacionando-os a importantes princípios 

que norteiam a matéria ambiental, tais como o princípio da precaução e da participação pública. 

Após, realizam-se breves considerações sobre a natureza dos OGMs, a fim de compreender alguns 

aspectos da sua relação com o meio ambiente. Para, por fim, analisar-se suscintamente alguns 

aspectos da base normativa brasileira dos organismos transgênicos, apontando-se algumas 

contribuições dos tribunais para a resolução de conflitos envolvendo organismos dessa natureza. 

 

1 A Sociedade de Risco e os Princípios da Participação Pública e da Precaução 

 

1.1 Sociedade de Risco 

 

O vocábulo “risco”, como se observa em sua definição de dicionário57, é comumente 

adotado para indicar ameaça ou perigo. Na perspectiva do direito, de acordo com Rocha (2008, 

p.163) o risco é considerado um fator de responsabilização jurídica, sendo relevante aquele sobre o 

qual é possível responder. A sua conotação variou ao longo do tempo e, na sociedade 

contemporânea, relaciona-se às noções de incerteza, futuro e probabilidade. Dessa maneira, 

constitui um conceito histórico derivado das atividades humanas, um produto de escolhas sociais 

vinculado aos processos de tomadas de decisões (FERREIRA, 2010, p. 12-15).  

Nesta sociedade pós-moderna há um encaminhamento para a percepção do risco social, 

ampliado pela vida urbana e a economia industrial. Nesse contexto, os OGMs representam algo 

totalmente inovador em relação ao modelo de civilização que conhecemos (ROCHA, 2008, p.165). 

                                                           

57 Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa o risco pode ser definido como “a probabilidade de insucesso, de 
malogro de determinada coisa, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende 
exclusivamente da vontade dos interessados”. 
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Pode-se afirmar que dentre as principais categorias de riscos destes organismos, destacam-se seus 

efeitos imprevisíveis sobre o meio ambiente, a biodiversidade e a saúde humana.  

Tais aspectos apontam para a necessidade de uma breve reflexão sobre o tema da 

“sociedade de risco”. Segundo Ferreira (2010, p.8 - p.11), a sociedade industrial emergente 

anunciava, como frutos da modernidade, o bem-estar social, a melhoria da qualidade de vida, o 

desenvolvimento e o crescimento econômico. Entretanto, esta promessa de um futuro melhor 

sucumbiu à realidade de privações, destruições e regressões, na medida em que o “progresso” 

trouxe consigo as mudanças climáticas, a manipulação genética e a contaminação das águas. Dessa 

maneira, o modelo de desenvolvimento proposto pela modernidade cumpriu apenas parcialmente os 

seus desígnios, não viabilizando uma conformação entre eficácia econômica, igualdade social e 

prudência ambiental. Assim, o conceito de progresso é substituído, gradualmente, pelo conceito de 

crise. Dentre as várias propostas visando à superação da crise dessa modernidade, encontra-se a 

teoria da sociedade de risco, de Ulrich Beck.  

Esse conceito (sociedade de risco) descreve uma fase do desenvolvimento da sociedade 

moderna na qual os riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais criados pela dinâmica da 

inovação, cada vez mais, fogem do controle das instituições de proteção da sociedade industrial58 

(BECK, 1998, p.27).  

A sociedade de risco pode então ser definida como um estágio no desenvolvimento da 

sociedade no qual os riscos criados pelo constante incremento das inovações iludem as instituições 

de controle e proteção criadas pela sociedade industrial. Os seus desafios postos perante as nações à 

margem das grandes vantagens do capitalismo são de difícil resolução e a questão da 

sustentabilidade surge como um imperativo para a continuidade civilizatória do homem (ROCHA, 

2008, p. 166-167).  Tal teoria constitui uma representação teórica que baseia a discussão sobre as 

limitações e realizações da sociedade industrial e da modernidade (FERREIRA, 2012, p. 11).  

Nessa nova sociedade, denominada pós-moderna, o risco ambiental ganha um destaque 

particular. Surge, dessa maneira, a necessidade rever os critérios de avaliação do dano ambiental e 

da sua responsabilização, uma vez que as ameaças ambientais passaram a se tornar imprevisíveis 

(ROCHA, 2008, p.169).  

                                                           

58 Livre tradução pela Graduanda:  “this concept (risk society) describes a phase of development of modern society in 
which the social, political, ecological and individual risks created by the momentum of innovation increasingly elude 
the control and protective institutions of industrial society”(BECK, 1998, p.27).  
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Nesse sentido, segundo Ayala (2008, p. 103), a diversidade biológica representa um 

elemento que carece de grande preocupação em virtude dos riscos que se encontra exposta, pois as 

dificuldades de proteção estão relacionadas à necessidade de gestão de uma série de fatores e 

causas. Da mesma forma, conforme Ferreira (2012, p. 23), no ramo da biotecnologia, por exemplo, 

pode-se inferir que vários são os riscos envolvidos na combinação e isolamento de genes. 

 

 

1.1.2 Irresponsabilidade Organizada 

 

No contexto da sociedade de risco, o fenômeno da irresponsabilidade organizada, de 

grande relevância ao estudo das contradições presentes na regulamentação e trato dos OGMs, 

adquire destaque. Caracteriza-se, de acordo com LEITE (2010, p. 9), pelo agravamento dos 

problemas ambientais e pela conscientização da existência dos riscos aliados à ineficácia de 

políticas de gestão ambiental. 

Segundo Ferreira, apoiada em Mythen (2010, p. 33), a construção institucional do risco é 

um processo de dupla função, pois na medida em que orienta as atividades de criação e regulação de 

ameaças, dispõe-se a garantir a existência de padrões de segurança adequados a manter os riscos 

longe da esfera pública.  

O fenômeno da irresponsabilidade organizada, assim, pode ser definido nas palavras de 

Goldblatt (1998, p.241), como “um encadeamento de mecanismos culturais e institucionais pelos 

quais as elites políticas e econômicas encobrem efetivamente as origens e consequências dos riscos 

[...] catastróficos da recente industrialização”. Percebe-se, portanto, que o fenômeno da 

irresponsabilidade organizada é desencadeado a partir do momento em que as instituições 

dominantes procuram encobrir a realidade do risco sem, contudo desvincular-se das relações de 

definição propostas pela sociedade industrial (FERREIRA, 2010, p. 34).  

Assim é possível citar o caso da soja Round up ready59, como um exemplo de 

irresponsabilidade organizada. A safra, que apresentava o risco de conter OGMs não permitidos no 

Brasil à época, foi liberada para o comércio em razão dos motivos expostos na Medida Provisória n. 

                                                           

59 A soja Round up ready é uma espécie de semente tolerante aos herbicidas à base de glifosato, desenvolvida pela 
Monsanto na década de 80. Essa tolerância permite a aplicação destes herbicidas diretamente sobre a soja 
(MONSANTO, 2012). 
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113, de março de 2003. Dentre as razões, a liberação justificava-se em face da iminente 

comercialização da safra em desacordo com a antiga Lei de Biossegurança e da necessidade de se 

instituírem mecanismos para esclarecimento dos consumidores quanto à presença de OGM na soja a 

ser comercializada (ROCHA, 2008, p. 172). É possível observar, dessa forma, um claro caso de 

irresponsabilidade por parte do poder público, uma vez que além de liberar o ilegal, a soja RR, 

disponibilizou um produto com origem desconhecida, de elevado potencial degradador.  

 

 

 

1.2 Princípio da Participação Pública 

 

Conforme Rocha (2002, p.235-237). As mudanças qualitativas da sociedade pós-moderna, 

exemplificadas na tensão entre um modelo tecnocrático e a permanência dos direitos fundamentais, 

demandam a democratização dos espaços discursivos. O fundamento para a participação dos 

cidadãos na gestão ambiental se encontra na natureza difusa do meio ambiente e no dever de todos 

de preservá-los para as presentes e futuras gerações.  

Assim, nessa sociedade, de acordo com o autor, encontram-se práticas que buscam o 

exercício ativo da cidadania, para além da participação através do voto, como reflexo de um 

compromisso moral do indivíduo dentro da sociedade. Tais práticas compreendem a participação 

nas instâncias de formulação e execução das políticas públicas, como o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente e o Conselho Tecnológico Nacional de Biotecnologia, órgãos regulamentados pela Lei de 

Biossegurança (BRASIL, 2005).  

Com relação a esse dispositivo (Brasil, 2005), verifica-se que não foi formulado de acordo 

com as necessidades impostas pela sociedade de risco, em especial às que se referem à necessidade 

de redefinir a esfera pública, prezando pelo enfoque institucional da biossegurança. Demonstra 

então, incongruências e inconsistências em matéria de democracia participativa (FERREIRA, 2010, 

p.145).  

A redação do Princípio 10 da Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

desenvolvimento pode ser utilizado para evidenciar tais falhas. Segundo o Princípio, a 

melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve terá cesso 
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adequado a informações relativas ao meio de que disponham as autoridades públicas, inclusive 

informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 

oportunidade de participar de processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e 

estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de todos. 

Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz 

respeito à compensação e reparação de danos. (BRASIL, 1992) 

Contudo, apesar das limitações impostas pela Lei de Biossegurança (BRASIL, 2005), é 

importante ressaltar que os administrados podem recorrer aos mecanismos judiciais para prevenir 

ou cessar a violação de seus direitos. Assim, as decisões da Comissão Nacional de Biossegurança e 

da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança podem ser revisadas pelo Judiciário, que 

examinará a compatibilidade destas decisões com a proteção da vida e saúde dos seres vivos e do 

meio ambiente (FERREIRA, 2010, p. 151).  

A Justiça, dessa forma, é acionada como forma de assegurar os interesses da coletividade, 

uma vez que a tomada de decisões é feita de forma pouco transparente e autoritária (LISBOA, 2005, 

p.59). E no Brasil, de fato, algumas decisões visando à proteção da vida, do direito do consumidor e 

da informação, já foram tomadas, como será abordado mais adiante.  

 

1.3 Princípios da Prevenção e da Precaução 

 

O princípio da prevenção assegura a eliminação de perigos que já foram comprovados 

cientificamente, atuando quando existe certeza científica quanto aos perigos e riscos ao meio 

ambiente (LEITE, 2010, p.20). Da mesma maneira, este princípio visa o cumprimento de uma série 

de deveres de conhecimento e organização por parte do Poder Público, para que se possa alcançar 

um modelo que antecipe os danos ambientais. Relacionada à biossegurança, a prevenção ocorre em 

diversos aspectos, como no controle e confinamento de OGMs, na observância dos padrões de 

rotulagem e no fornecimento de informações exigidas pelos órgãos e entidades de registro e 

fiscalização (ROCHA, 2008, p. 175-176). 

Já o princípio da precaução, segundo o que leciona Antunes (2010, p.29) em uma de suas 

reflexões, apoiado em Rodrigues (2002), a doutrina majoritária utiliza esse postulado quando se 

pretende evitar o risco mínimo ao meio ambiente, no caso de incerteza científica acerca da sua 

degradação. 
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Ainda segundo Antunes (2010, p.33), o grande lançamento internacional desse princípio 

ocorreu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92.  

Foi redigido como o princípio número 15 na Declaração do Rio (BRASIL, 1992), a qual indicava 

que o princípio da precaução devia ser amplamente observado pelos Estados e que, nas situações 

em que ocorrer ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência absoluta de certeza científica 

não devia ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e viáveis economicamente para 

prevenir a degradação ambiental. 

Nos anos seguintes, este princípio converteu-se em um dos principais pilares do direito 

ambiental internacional, e foi incorporado pelos ordenamentos jurídicos dos mais diversos países 

(FERREIRA, 2010, p. 142). A medida essencial para a prática deste princípio no âmbito dos OGMs 

consiste na indagação sobre ser ou não esta atividade benéfica para sociedade, apesar de seus 

possíveis riscos (COSTA, 2005, p.84).  

Assim, no campo do ordenamento biotecnológico, a precaução apresenta uma de suas 

aplicações mais marcantes em virtude das incertezas contidas na difusão dessas novas realidades e 

da exigência de um processo coletivo de decisão (ROCHA, 2008, p. 208). 

No Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (BRASIL, 2006) o princípio fica evidente. 

Este dispositivo representou um avanço relacionado à vinculação legal das partes a determinados 

princípios e abordagens (AMORIM, 2005, p. 108). Seu principal objetivo, de acordo com a 

abordagem de precaução contida no Princípio 15 da Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (BRASIL, 1992), é contribuir 

para assegurar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação 

e do uso seguros dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia moderna que 

possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando 

em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando especificamente os movimentos 

transfronteiriços. (BRASIL, 2006) 

Com relação ao princípio da precaução no âmbito normativo brasileiro, vale ressaltar que 

já está consagrado na Constituição Federal, em seu artigo 225 (AMORIM, 2005, p. 102). Contudo, 

“mesmo na condição de princípio orientador do processo legislativo, deve-se mencionar que a 

precaução foi negligenciada pela Lei nº11.105/2005” (FERREIRA, 2010, p.143). Na Lei de 

Biossegurança, os principais instrumentos de gestão de riscos ambientais foram suprimidos dos 
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processos relacionados ao uso comercial de OGMs e à pesquisa, restringindo-se às solicitações da 

CTNBio (FERREIRA, 2010, p. 144).  

No que concerne à aplicação do princípio pelo judiciário em situações envolvendo OGMs, 

encontram-se alguns casos. Destaca-se a ação civil pública movida pelo IDEC60, GREENPEACE61 

e o Ministério Público Federal contra a União, que buscava suspensão da autorização para o cultivo 

da soja Round Up Ready, sustentando, com base no princípio da precaução, falta de estudo prévio 

de impacto ambiental para autorizar a liberação e falta de normatividade sobre segurança alimentar. 

O juiz federal Antônio de Souza Prudente, no processo cautelar n.98.34.00.02768, determinou a 

realização do EPIA pelas empresas Monsoy e Monsanto, impedindo a comercialização da soja 

geneticamente modificada até que fossem devidamente regulamentadas as normas de biossegurança 

e rotulagem (ROCHA, 2008, p. 213). 

É importante ressaltar que medidas proibitivas podem ser adotadas, com base no princípio 

da precaução, visando à promoção da segurança biológica dos organismos geneticamente 

modificados. Deve-se enaltecer, contudo, que é preciso observar a adequação entre fins e meios 

para que se adotem medidas proporcionais em relação ao risco em questão (FERREIRA, 2010, 

p.144). 

 

2 OGMs: breves considerações 

 

O estudo dos OGMs é atrelado às suas interações com os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais da sociedade de risco. Dessa forma, para que estas relações sejam mais bem 

compreendidas, bem como alguns aspectos particulares da legislação específica e de sua aplicação, 

fazem-se necessárias breves considerações sobre a natureza dos OGMs. 

                                                           

60 O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, 
fundada em 1987. Objetiva atingir o equilíbrio ético nas relações de consumo, aprimorar a legislação de defesa do 
consumidor, reprimir o abuso do poder econômico e melhorar a qualidade de vida no âmbito da qualidade de produtos e 
serviços (IDEC, 2012) 

61  O Greenpeace é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua para promover a paz e defender o 
meio ambiente, por meio da exposição e confronto de crimes ambientais e da defesa de soluções economicamente 
viáveis e socialmente justas para as presentes e futuras gerações. É presentem em 43 países de todos os continentes e 
conta com mais de 3.875.000 colaboradores (GREENPEACE, 2012) 
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Um OGM é aquele em cujo genoma62 foi inserido o gene de outro organismo. Este gene 

contém a informação para determinada característica, que será transferida de um organismo para 

outro. Assim, apenas um fragmento de DNA63 (gene) é transferido para o genoma do indivíduo 

receptor, não havendo cruzamento entre ele e o doador (ARAGÃO, 2003, p.43). 

Segundo o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, para que um organismo seja 

considerado geneticamente modificado, deve apresentar material genético proveniente de diferentes 

fontes e obter esse material através das técnicas provenientes da tecnologia do DNA recombinante64 

(BRASIL, 2006). 

Foi somente a partir de 1950 que as possibilidades das ciências biológicas abriram-se à 

manipulação genética, com as descobertas sobre a estrutura química do ácido desoxirribonucleico 

(DNA). A descoberta de enzimas capazes de “cortar” e “colar” a molécula de DNA impulsionaram 

as pesquisas para a criação de moléculas híbridas, que resultaram nos primeiros experimentos 

(FERREIRA, 2010, p.53 e p.55). 

 O primeiro microrganismo a portar uma molécula de DNA modificada com genes de duas 

espécies foi a bactéria Escherichia coli, que continha genes de sapo, gerada pelos pesquisadores 

Stanley Cohen, da Universidade de Stanford, e Herbert Boyer da Universidade da Califórnia. Até 

2003, mais de 400 genes de proteínas com potencial para o uso terapêutico já haviam sido clonados 

(ARAGÃO, 2003, p. 43, 44).  

Tais dados são hoje ainda mais significativos. O surgimento e desenvolvimento de novas 

tecnologias referentes à engenharia genética tem alimentado uma série de debates calorosos 

envolvendo questões éticas, de segurança do meio ambiente, da perda de biodiversidade e da 

existência de limites para a manipulação da natureza pelo homem (AMORIM, 2005, p. 98).  

 

2.1 Algumas notas sobre a utilização de OGMs 
                                                           

62 De acordo com o dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2012), genoma é o “conjunto de toda a informação 
genética de um indivíduo ou de uma espécie, codificada no ADN”. 

63 Sigla proveniente do inglês, a qual significa DeoxyriboNucleic Acid. Em português é conhecido como ADN (ácido 
desoxirribonucleico), um composto orgânico constituído por uma desoxirribose e por fósforo (DICIONÁRIO 
PRIBERAM, 2012). 

64 Tecnologia por meio da qual é possível alterar a operação de um gene pré-existente em um organismo, ou incorporar 
em um novo ser um único gene correspondente a uma característica que se deseja desenvolver (LAJOLO, Franco, 
2002).  
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Desde os primeiros avanços da tecnologia do DNA recombinante, a utilização dos OGMs 

sempre encontrou argumentos favoráveis.  

Os partidários desta tecnologia sustentam que ela permitirá a redução da fome do mundo, o 

desenvolvimento de novos fármacos, avanços em transplantes de órgãos e tecidos e o fornecimento 

alimentos mais nutritivos e resistentes aos agrotóxicos (ROCHA, 2008, p.133). De fato, as 

aplicações comerciais, industriais e terapêuticas são diversas, e o primeiro uso comercial das 

tecnologias da engenharia genética chegou ao mercado na forma de proteínas usadas em vacinas e 

em tratamentos terapêuticos. (FERMENT, p.99).  

No agronegócio, os OGM encontram um grande campo de atuação. O banco de dados da 

Biotechnology Industry Organization65 indica a concentração das variedades modificadas 

geneticamente nas culturas de maior potencial econômico, tais como o milho, a soja e o arroz. Há 

várias espécies de plantas transgênicas associadas a determinados tipos de agrotóxicos (como a soja 

Round Up Ready), o que as torna interessantes para o negócio das grandes corporações, uma vez 

que as empresas de biotecnologia são também grandes empresas produtoras de agrotóxicos, como a 

Monsanto66 (ROCHA; 2008, p.138-p.139). 

Dessa maneira, tendo em vista as possíveis aplicações dos OGMs, é possível constatar a 

sua incidência no cotidiano das pessoas. Contudo, seu uso sustentado e incentivado por vários 

setores da sociedade, de cientistas a grandes empresas, é passível de muitas críticas. Suscitam-se, 

assim, dúvidas acerca dos riscos que tais organismos representam, dos seus impactos na saúde 

humana, na economia e no meio ambiente. 

Inseridos em uma cultura do risco, da submissão da natureza e da mercantilização, os 

OGMs, encaixados na lógica de industrialização da agricultura e da alimentação voltadas a grandes 

espaços, foram adotados rapidamente pelos agricultores. (APOTEKER, 2011, p. 89).  

                                                           

65 A Biotechnology Industry Organization é uma organização sem fins lucrativos, que possui cede em Washington D.C., 
e está engajada com a pesquisa e desenvolvimento de inovações relacionadas a produtos biotecnológicos para a 
agricultura, indústria, meio ambiente e saúde. Sua missão é ser a campeã mundial em biotecnologia e prestar assistência 
jurídica para seus membros – grandes e pequenas empresas (Biotechnology Industry Organization). 

66 A Monsanto, maior companhia de sementes do mundo, é também uma das maiores fabricantes de herbicida. Apenas 
no primeiro trimestre, em decorrência da expansão do comércio de sementes no Brasil e na Argentina, a empresa já 
faturou US$ 126 milhões, US$ 117 milhões a mais do no ano anterior para o mesmo período (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2012). 
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Segundo o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações Biotecnológicas Agrícolas, 

as plantações transgênicas alcançaram em 2008 a marca de 125 milhões de hectares, 10,7 milhões 

de hectares a mais que em 2007. (FERMENT, 2011, p.96). Os dados são ainda mais alarmantes 

quando tratamos do Brasil. Como já mencionado, no governo Lula, a soja ilegal foi autorizada sob o 

pretexto de penalizar milhares de agricultores do Rio Grande do Sul que já plantavam as sementes 

na total ilegalidade. Como resultado dessa cultura de licenciosidade, mais de 21 plantas 

transgênicas já foram liberadas comercialmente no país, (APOTEKER, 2011, p. 93).  

Deve-se considerar também que esses organismos, combinações genéticas artificiais, 

dificilmente poderão ser reconduzidos a um estado de isolamento após serem introduzidos no meio-

ambiente, favorecendo, assim, a ocorrência de danos ambientais capazes de comprometer o 

equilíbrio ecológico de sucessivas gerações (FERREIRA, 2010, p. 2).  Ferreira (2010) também 

trabalha a ideia de outros impactos negativos, como o a contaminação de outras espécies nativas por 

genes modificados; a formação de ervas daninhas e insetos resistentes aos pesticidas; a redução ou 

perda da diversidade biológica; e os danos à saúde humana. 

Estes argumentos indicam que os OGMs estão estreitamente relacionados com o 

liberalismo e a agricultura industrial. São capazes de modificar consideravelmente os ecossistemas 

e as condições de vida do planeta, com consequências irreversíveis. A ciência, por sua vez, é 

instrumentalizada em nome de interesses comerciais, muitas vezes a favor de regulamentações 

pouco rigorosas, servindo para ocultar um debate necessário relacionado aos objetivos, prioridades 

e direcionamentos da pesquisa (APOTEKER, 2011, p. 89).  

 

3 Legislação Específica 

 

A partir de 1973, após a construção da primeira molécula de DNA, observaram-se os 

primeiros avanços no sentido de estabelecer parâmetros para o trato dos OGMs. Entre 1980 e 1990, 

em face das grandes inovações científicas alcançadas pela biotecnologia, intensificaram-se as 

discursões sobre o tema e em 2000, após quatro anos de negociação na esfera internacional, entrou 

em vigor o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (FERREIRA, p.98, 99 e 101). 

No Brasil, a preocupação com a proteção e preservação do meio ambiente ganhou 

musculatura com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que delimitou mais precisamente 

seus princípios e contornos. Da mesma maneira, incumbiu ao Poder Público a necessidade de exigir 
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estudo prévio de impacto ambiental e encerrou no caput do artigo 225 o conceito de equidade 

intergeracional difundido pelo relatório de Brundtland (AMORIM, 2005, p.112).  

Já a questão da Biossegurança, foi apenas disciplinada legalmente com a Lei n. 8.974/95, 

revogada mais tarde pela Lei n.11.105 de 2005, a atual Lei da Política Nacional de Biossegurança 

(BRASIL, 2005), antes mencionada.  

 No contexto da sociedade de risco, a biossegurança dos OGMs surge “como um conjunto 

de medidas destinadas a prevenir e minimizar os riscos que, decorrentes do emprego dessa nova 

tecnologia, possam vir a comprometer a saúde dos seres vivos e a qualidade do meio ambiente” 

(FERREIRA, 2010, p. 2). Como ressalta Antunes (2010, p.383), esta Lei visa estabelecer normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização relativos à construção, produção, cultivo, manipulação, 

transporte, transferência, importação, exportação, e descarte de OGMs.  

Contudo, as medidas estabelecidas por esse dispositivo não foram suficientes para 

regulamentar de maneira a eficiente a questão. Sua aprovação foi tão controversa que, após a 

entrada em vigor da Lei de Biossegurança, a Procuradoria Geral da República ingressou no STF 

com uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIn nº 3.526. O Procurador Claudio Fonteles, 

que também requereu a concessão de uma medida cautelar para impugnar os dispositivos em 

questão até o julgamento da ADI, estruturou seus principais argumentos ao redor de quatro pontos 

principais: da afronta à competência comum dos entes federados para proteger o meio ambiente; da 

na não aplicação e da não exigência do estudo prévio de impacto ambiental; da inobservância do 

princípio de democrático e da ausência de participação pública; e da violação da coisa julgada e do 

desrespeito ao princípio da independência e harmonia entre os poderes (FERREIRA, 2010, p.213) 

Contudo, os pedidos ainda aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal.  

É importante ressaltar que outras normas, as quais não são foco deste estudo, também 

disciplinam a matéria, tais como a Lei n. 6.938/81que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente e a Lei n. 11.346/06 que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, mostrando 

que é dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar a 

avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada. 
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3.1 Bio(in)segurança 

 

Com base no que foi exposto, destacando os desafios impostos pelos OGMs à sociedade de 

risco, é possível observar que se faz necessária uma elaboração normativa condizente com a 

natureza destes organismos e suas várias interações, na medida em que a atual legislação mostra-se 

inadequada para lidar com sua complexidade.  

A Lei de Biossegurança, aprovada em 2005, possui várias controvérsias, e ao não 

contemplar aspectos importantes, tais como a exigência de um estudo de impacto ambiental para a 

liberação de OGMs, gera insegurança, incerteza, ao passo em que abre discussão para o polêmico 

uso comercial e industrial destas variedades, que não se preocupa com o possível impacto destes 

organismos para os seres humanos.  

O diploma legal institui o Conselho Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica 

Nacional de Segurança, órgãos aos quais delega as funções de estabelecer normas sobre os mais 

variados aspectos dos OGMs. Segundo Ferreira (2010, p.125) as deliberações da CTNBio 

relacionadas aos aspectos de biossegurança vinculam os demais órgãos e entidades da 

administração, segundo o estabelecido pelo legislador, desconsiderando qualquer abordagem de 

precaução.  

Como o disposto no Art. 16, compete,  

aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, e da Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República entre outras atribuições, no 

campo de suas competências, observadas a decisão técnica da CTNBio, as deliberações do 

CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação: 

   I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; 

   II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; 

  [...] 

  VI – aplicar as penalidades de que trata esta Lei; 

  VII – subsidiar a CTNBio na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM 

e seus derivados. (BRASIL, 2005)  

 

Dessa forma, as atividades de fiscalização e registro ficam submetidas a diversos órgãos 

eminentemente políticos, dificultando o seu controle.  



IX Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente – 29 a 31 de outubro de 2012 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

73 

 

Pode-se observar, dessa maneira que os riscos representados pelos OGMs, de natureza 

complexa, não são contemplados em sua totalidade pelos mecanismos legislativos brasileiros.  

Assim, demonstra-se que uma maneira viável de lidar com estes riscos e essas 

incongruências é por via judicial. Algumas decisões consoantes com os princípios ambientais já são 

tomadas com relação à matéria. Além do Caso da Soja Round Up Ready, trabalhado anteriormente, 

destaca-se a apelação cível No 5002685-22.2010.404.7104 do Rio Grande do Sul, proposta pelo 

Ministério Público Federal contra a Monsanto do Brasil LTDA, relatada pelo Desembargador  

Federal Jorge Antônio Maurique. 

A empresa divulgou na televisão o comercial “Homenagem da Monsanto do Brasil ao 

Pioneirismo do Agricultor Brasileiro”, alvo da apelação, com o seguinte teor:  

Pai, o que é o orgulho? – O orgulho: orgulho é o que eu sinto quando olho essa lavoura. 

Quando eu vejo a importância dessa soja transgênica para a agricultura e a economia do Brasil. O 

orgulho é saber que a gente está protegendo o meio ambiente, usando o plantio direto com menos 

herbicida. O orgulho é poder ajudar o país a produzir mais alimentos e de qualidade. Entendeu o 

que é orgulho, filho? – Entendi, é o que sinto de você, pai. (BRASIL, 2012) 

Em seu voto (BRASIL, 2012), o desembargador reconheceu, ao contrário do que 

sustentava a empresa, que o comercial possuía como intuito a divulgação da soja transgênica 

produzida e comercializada pela Monsanto e não dos benefícios do plantio direto para o meio 

ambiente e para a produção de alimentos67.  

Caracterizou o dano como moral coletivo, sendo o bem de interesse difuso em questão o 

direito transindividual à informação verídica sobre as questões de meio ambiente e da saúde, 

decorrentes da soja transgênica.  Da mesma maneira, com base no Parecer número 015-09, de 08-

04-09, confeccionado pelos técnicos do IBAMA68, destaca que a soja transgênica não utiliza menos 

herbicida que a convencional, talvez apenas nos primeiros anos de cultura; não é mais produtiva que 

                                                           

67 Na perspectiva desta graduanda, trata-se da prática de ”greenwashing” (maquiagem verde), termo utilizado no mundo 
do marketing para induzir que certo produto faz bem, está dentro dos parâmetros aceitáveis e é ambientalmente correto, 
quando na realidade não apresenta verdadeiramente as práticas sustentáveis comprovadas em marcas, produtos ou 
serviços. Para maiores informações sugere-se leitura do Código Brasileiro de auto-regulamentação  publicitária – 
“anexo U – Apelos a Sustentabilidade”, do Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária 
(www.conar.org.br), que regulamentou a matéria em agosto de 2012. 

68 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
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diversas variedades tradicionais desenvolvidas por décadas; e que seu uso, em detrimento às 

variedades convencionais, possui fundamentação econômica. 

Menciona, também, alguns efeitos adversos dos OGMs, tais como a formação de plantas 

daninhas resistentes aos pesticidas, destacando uma informação, extraída pelo Ministério Público 

Federal do sítio eletrônico da Monsanto, declarando que em certas áreas dos Estados Unidos 

algumas ervas daninhas tornaram-se resistentes aos herbicidas à base de glifosato, graças ao seu uso 

maciço. Conclui, dessa maneira, que o argumento de que o plantio direto desse cultivar sempre 

demanda menos uso de agrotóxico é inverídico.  

Segundo José Antônio Maurique (BRASIL, 2012),  

ao longo da abordagem dos possíveis impactos relacionados à liberação de transgênicos no 

meio ambiente, foi possível verificar que revelaram-se de difícil ou impossível reversibilidade. 

Surge então o desafio de impedir que eles se concretizem, ancorando-se em um dos mais 

importantes princípios do Estado de Direito Ambiental: o princípio da precaução. 

De fato, o princípio da precaução, destaca-se como fundamental à analise do mérito da 

matéria. É importante destacar também que o desembargador ainda ressalta a carência de um estudo 

prévio de impacto ambiental para a liberação de sementes geneticamente modificadas ao plantio e o 

Princípio 10 da Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e desenvolvimento sobre a 

participação pública, enaltecendo que um Estado Democrático Ambiental pressupõe um sistema de 

leis que viabilize a participação da coletividade. 

A empresa foi condenada à veiculação de contrapropaganda às suas expensas cm a mesma 

frequência e dimensão da veiculação anterior, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, e 

ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante de R$ 500.000,00 ao fundo de 

recuperação de bens lesados. Segundo o estipulado, na contrapropaganda deverá constar que as 

afirmações feitas na primeira propaganda “não estavam amparadas de estudo prévio de impacto 

ambiental, assim como não são verídicas as promessas de que para o cultivo da soja transgênica que 

comercializa é utilizado menos herbicida que a soja convencional”.  

Dessa forma pode-se observar que tal voto apresenta princípios de extrema importância à 

esfera dos OGMs, na medida em que suscita importantes temas e contradições que permeiam a 

matéria. Decisões neste sentido, aliadas a políticas públicas de incentivo à pesquisa e acesso à 

informação, bem como o estímulo a à reavaliação dos mecanismos da Política de Biossegurança, 
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constituem importantes ferramentas  para uma melhor compreensão, regulamentação e manejo dos 

organismos geneticamente modificados.   

 

Considerações Finais 

 

Com base na noção de sociedade de risco e dos princípios que regem as relações 

ambientais, bem como na natureza dos OGMs e a regulamentação normativa brasileira da matéria, 

elaboram-se algumas considerações finais:  

1. No contexto da sociedade de risco, com suas contradições e dificuldades, os riscos 

envolvendo OGMs estão atrelados às noções de incerteza e probabilidade, fugindo do controle das 

instituições e dos regramentos. Isto decorre, principalmente devido aos seus efeitos imprevisíveis ao 

meio ambiente. 

 2. No Brasil, a inadequação das legislações com relação ao trato dos OGMs fica evidente 

com a Lei de Biossegurança, que falha em diversos aspectos, fundamentalmente no que concerne à 

abordagem de precaução.  

3. O princípio da precaução, evidente no protocolo de Cartagena sobre biossegurança, na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, e já consolidado em algumas decisões judiciais, a 

exemplo do processo cautelar n.98.34.0002768, é um elemento norteador da matéria. 

4. A liberação de medidas de urgência, tais como a Medida Provisória nº 113, a qual 

liberou as safras de soja ilegal no Rio Grande do Sul, em conjunto com a falta de uma 

regulamentação mais eficiente por parte dos órgãos encarregados dos OGMs, como a CTNBio,  é 

um reflexo do quadro da irresponsabilidade organizada. Várias plantas geneticamente modificadas 

foram liberadas para o comércio como fruto dessa cultura de licenciosidade. Observa-se, dessa 

forma, que os interesses econômicos estão intrinsecamente relacionados com a preservação do meio 

ambiente, 

5. A utilização, emprego e comercialização dos OGMs, sustentados por vários setores da 

sociedade, são passíveis de críticas. Como elucidado, estes organismos estão inseridos em uma 

cultura do risco, da maximização do lucro e na lógica da máxima produtividade.  Assim, é de se 

relevar que tais organismos são capazes de modificar consideravelmente os ecossistemas e as 

condições de vida no planeta, e devem ser vistos com cautela. 
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6. A tarefa de lidar com os riscos decorrentes das atividades envolvendo variedades 

geneticamente modificadas, é árdua. Para isso, encontram-se algumas possíveis soluções dentro das 

próprias instituições da sociedade de risco, como o poder judiciário. 

7. Finalmente, a sentença da apelação cível nº 98.34.0002768, do Superior Tribunal de 

Justiça do RS, refere-se à diversos problemas envolvendo os OGMs, na medida em que elucida 

princípios e conceitos de grande relevância ao direito ambiental. Dessa forma, demonstra um 

indício de mudanças positivas na percepção dos operadores do direito sobre as matérias na área dos 

tratos com OGMS, que poderá influenciar na revisão da base normativa relacionada a estes 

organismos.  Encaminha-se, assim, à reversão do quadro de insegurança que permeia os organismos 

geneticamente modificados. 
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A INDENIZAÇÃO POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 

 

Carolina Moro 

 

RESUMO: Objetivou-se com este breve estudo uma análise critica do estudo da 

responsabilidade civil quando trazida ao plano das questões ambientais. Buscou-se demonstrar, no 

que tange ao estudo específico de um dos instiutos da  responsabilidade civil, a indenização, a 

necessidade de compatibilização com as demandas ambientais. 

Neste  sentido, direcionou-se o estudo a um exame aprofundado da indenização por dano 

ambientais, baseando-se em problemas práticos da aplicação deste instituto e trabalhando problemas 

estruturais que a sua simples aplicação enfreta no âmbito da tutela ambiental, tais quais: a função da 

indenização, a quantificação do valor indenizatório, a destinação deste valor entre outros. 

Por fim, buscou-se apontar o princípio da solidariedade como paradigma possível na 

compatibilização da indenização com os valores essenciais à proteção ambiental. 

Palavras-chave: Responsabilidade civil no plano ambiental. Formas de reparação 

ambiental. Indenização por danos ambientais. 

 

1 Paradigmas ambientais para um instituto de direito privado:  

Incontroverso nos estudos das questões ambientais é a necessidade de se construir 

instrumentos de proteção do meio ambiente que visem primordialmente a prevenção e precaução. 

Cada vez mais se consolidam temas que visam a criação de uma consciência ecológica na sociedade 

como um todo, como a economia verde ou a edução ambiental. 

Diante deste panorama surge inevitavelmente a questão: por que estudar a indenização 

como instrumento de proteção do meio ambiente, se o paradigma desta seara é prioritariamente a 

prevenção e a precaução? 

Ora, por mais eficientes que venham a se tornar as ferramentas preventivas e educativas de 

política e direito ambiental, danos ambientais sempre ocorrerão, pois acidentes são normais em 

qualquer atividade. Logo, é essencial também o pensar em ferramentas hábeis para a tutela do dano 

já ocorrido, da transgressão da proteção ambiental. 

É urgente a constituição, nas palavras de ANTONIO HERMAN BENJAMIN, de um “Direito 

mutante”, uma “transmutação jurídica induzida e desejada” (2012, p. 81) a fim de que o 
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conhecimento como um todo se torne uma aprendizagem, um processo cíclico e contínuo, é preciso 

“fazer um caminho enquanto se caminha” (MORIN, 2008, p. 36). 

E nesse sentido, as questões ambientais essencialmente ensejam a formação de uma nova 

ética que exige uma compatibilização dos instrumentos tradicionais do direito quando aplicados à 

tutela do meio ambiente. 

RICARDO LUIS LORENZETTI (2010, p. 55) propõe que as questões ambientais trazem um 

novo paradigma ético ao agir humano. Tratam-se de valores norteadores dos debates, políticas e do 

próprio direito ambiental, como a sustentabilidade, a solidariedade, a intergeracionalidade entre 

outros que exigem um posicionamento cooperativo e próativo de todos os agentes da sociedade, 

seja  do cidadão individualmente considerado, seja dos Estados, dos agentes econômicos ou da 

sociedade civil, para a consecução de padrões que levem em consideração também as gerações 

futuras. 

Constada a inafastabilidade de acidentes e consequentemente de danos e indenizações, a 

análise deste instituto no caso de violação de direitos ambientais deve estar pautada num panorama 

de transformação paradigmática do direito que, para o interesse do presente estudo, se materializa 

em duas macro transformações: a constitucionalização dos direitos e o abandono do caráter 

meramente repressivo do direito, assumindo uma postura também promocional. 

A primeira transformação nasce da consagração de inúmeros direitos, dentre eles o de um 

meio ambiente sadio e equilibrado, dentre o rol dos direitos fundamentais humanos, o que exige dos 

operadores do direito um olhar atento na tutela destas garantias constitucionais, um olhar que vá 

além da mera aplicação de fórmulas e institutos tradicionais. A consagração da proteção ambiental 

no art. 225 da Constituição Federal faz surgir a obrigação de tratamento diferenciado, tratamento 

este que se preocupe com os escopos da norma, com os valores ambientais e logicamente com o 

extenso rol de princípios que as questões ambientais carregam em seu bojo. 

A primeira transformação se origina de um posicionamento constitucionalista que remonta 

a debates antigos, anteriores às questões ambientais, oriundos da crescente garantia de direitos 

fundamentais. Nos dizeres de PIETRO PERLINGIERI (1999, p. 5) a norma constitucional está no ápice 

da hierarquia normativa estabelecendo os princípios fundamentais de todo ordenamento, de modo 

que sobrevém a obrigação “imposta aos juristas de levar em consideração a prioridade hierárquica 

das normas constitucionais, sempre que se deva resolver um problema concreto.”  
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Para o mesmo autor é necessário aos juristas ter em vista que as normas inexistem de modo 

isolado, pelo contrário integram um ordenamento unitário cujos princípios fundamentais estão 

consagrados na Constituição (PERLINGIERI, 1999, p. 5). 

A segunda transformação nasce de uma preocupação com o caráter promocional do direito 

emergente no século XXI (LAFER, in BOBBIO, 2007, p. 4). Para NORBERTO BOBBIO esta 

transformação da essência meramente repressiva do direito, para também um caráter promocional, 

nasce junto com os direitos de natureza coletiva, ou seja, aqueles da terceira geração de direitos 

humanos cujo norte consiste na solidariedade. Desse modo, a assunção de medidas promocionais 

como incentivos, ao invés de sanções, ou como a educação antes da repressão, dentre outras, 

consiste em reposta ao surgimento desses novos direitos eminentemente coletivos, para os quais o 

tradicional direito individual e patrimonialista não estava preparado.  

Nas palavras de BOBBIO (2007, p. 36) esses direitos coletivos ensejam um tratamento 

jurídico dos comportamentos desviantes que tenha como “objetivo não de recorrer às reparações 

quando ele já houver sido praticado, mas de impedir que ocorra.” 

Nesse âmbito insere-se a análise da proteção do meio ambiente, insurgida na onda dos 

direitos difusos e coletivos, direcionando qualquer exame da indenização ambiental, 

inevitavelmente, a esse renovador “pensar” do direito.  

Assim, propõe-se o estudo da indenização, tradicional instrumento da responsabilidade 

civil, à luz dos paradigmas impostos pela proteção do meio ambiente, surgindo, portanto, questões 

como se é a indenização por danos ambientais compatível com os princípios de direito ambiental, 

ou quais problemas são enfrentados pelos operadores do direito na aplicação deste instituto na tutela 

do meio ambiente. 

 

2 Responsabilidade civil ambiental: panorama geral 

 FERNANDO DE SANDY LOPES PESSOA JORGE (1972, p. 34) afirma que “o termo 

responsabilidade corresponde à ideia geral de responder ou prestar contas pelos próprios atos, a 

qual, por sua vez, pode assumir duas tonalidades distintas: a suscetibilidade de imputar, dum ponto 

de vista ético lato sensu, determinado acto e seus efeitos ao agente, e a possibilidade de fazer 

sujeitar alguém ou alguma coisa às consequências de certo comportamento.” 

Originalmente a responsabilidade civil surge como o dever de indenizar, de reparar um 

dano causado, sendo os seus elementos essenciais o agente causador, o dano e o nexo causal entre 
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agente e dano. Trata-se de instituto que originalmente surgiu no âmbito contratual, consistindo, 

logo, num dever que surge do descumprimento de uma obrigação, seja ela contratual ou 

extracontratual, como um inadimplemento normativo (AZEVADO, 2008, p. 244), ou seja, da 

ocorrência de um “ilícito”. 

Inicialmente, o ordenamento admitia tão somente a responsabilização em face do 

cometimento de um ato ilícito, o que foi consagrado pelos art. 186 com a definição de ilicitude e 

pelo art. 927 estabelecendo o dever de reparação, ambos do Código Civil, assumindo a 

responsabilidade civil, contornos eminentemente patrimoniais, consistindo a indenização pecuniária 

a sua maior e mais utilizada ferramenta de reparação do inadimplemento obrigacional. 

Tradicionalmente a doutrina dispõe que não existe responsabilidade civil sem o nexo 

causal da conduta do agente e dano causado, acrescendo ainda que seriam admitidas algumas 

excludentes como a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior entre outros 

(AZEVEDO, 2008, p. 255). 

No entanto, essa visão vem se mostrando cada vez mais insuficiente aos problemas 

diariamente enfrentados pelo direito; a vida cotidiana está cheia de situações que exigem uma justa 

reparação, mas que não se enquadrariam na tradicional definição da responsabilidade civil.  

A responsabilidade passou a ser assumida por conta de fatores outros que não só o 

cometimento de um ilícito, mas também com o abuso de direito, com uma ação lícita, e até mesmo 

veem se flexibilizando, quando de difícil prova, o nexo causal. 

Esta flexibilização e transformação da responsabilidade civil, para PATRICIA IGLECIAS 

(2011, p. 139), deve-se a uma preocupação direcionada à vítima, ou seja, busca-se com os novos 

estudos de responsabilidade civil abarcar o maior número de condutas e danos possíveis, ampliando 

as chances de reparação a essas vítimas. 

De tal sorte, consagrou-se no Código Civil brasileiro de 2002 no artigo 187 também o 

conceito de abuso de direito, ou seja, aquele que legitimamente detém um direito, mas o exerce de 

forma abusiva gerando danos a outrem, responde por esses danos, subsistindo o dever de indenizar, 

bem como se alargou a responsabilidade civil ao prever o direito civil brasileiro a teoria da 

responsabilidade objetiva, que já vinha sendo aplicada em muitos litígios de natureza civil, e já 

disciplinada para o direito ambiental pelo art. 225 da própria Constituição Federal e outros 

ordenamentos de natureza ambiental.  
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No tocante ao nexo causal, a sua supracitada flexibilização insere-se no processo de 

ampliação da responsabilidade civil com dois escopos primordiais: o de superar a dificuldade de 

produção de prova em certos casos, e o de possibilitar a responsabilização em certos danos difusos 

em que há dificuldade de determinar o liame lógico. Esta transformação vem agregar o valor da 

prevenção na responsabilização civil “ao repousar suas bases não mais em uma relação direta entre 

dano e agente, mas também na relação entre dano e a potencialidade do agente de evitá-lo” 

(LEMOS, 2011, p. 147 e ss).  

Por fim, para que se encerre esta análise preliminar da responsabilidade civil, cumpre 

ressaltar as dificuldades no exame e delimitação do conceito do próprio dano ao meio ambiente, 

visto que este conceito assume caráter elástico e ainda não consolidado. 

Tradicionalmente o dano é entendido como “elemento essencial à pretensão de uma 

indenização”, como “elemento imprescindível para estabelecer a responsabilidade civil” (LEITE e 

AYALA, 2012, p. 94).  No entanto a evidente complexidade dos bens ambientais traz elementos 

complicadores na delimitação dos danos ao meio ambiente. Isso, pois esses bens em sua maioria são 

coletivos, ou seja, pertencem a uma coletividade indeterminada de seres humanos, ou constituem 

bens difusos, cujos titulares são indetermináveis. 

Optou o legislador pátrio, nos mais diversos diplomas, incluindo a própria Constituição 

Federal, em seu art. 225, e principalmente na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, em seu 

art. 3o, por definir em termos genéricos o que seria o bem ambiental e o que seria uma lesão a esse 

bem. 

Tal panorama implica em duas grandes questões: primeiro o que seria uma lesão no âmbito 

de proteção ambiental, e num segundo momento, quais seriam os bens jurídicos tutelados, ou seja, a 

conceituação do que seja o próprio meio ambiente. 

Nesse sentido há vasta doutrina preocupada em delimitar o conceito de dano ambiental, 

levando-se em consideração algumas variáveis que esta modalidade engloba, como a amplitude do 

bem protegido, quanto à reparabilidade e aos interesses jurídicos envolvidos, e, quanto a sua 

extensão e ao interesse subjetivado (LEITE e AYALA, 2012, p. 92). 

O panorama geral traçado até agora tem como escopo fundamentar o exame proposto da 

indenização por danos ambientais, restando evidente as sérias implicações que a aproximação da 

variável ambiental a este instituto trará. 
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3 Indenização por danos ambientais: problemas na aplicação prática 

O dever ambiental de responsabilidade civil surge como um dever lato de reparar o dano 

causado, podendo se materializar preferencialmente em obrigações de faze ou de não fazer e 

subsidiariamente em um dever indenizar o que for irreparável.  

O § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81 é o primeiro texto legal a apontar a obrigação de 

indenizar por conta de danos ambientais, ressaltando a opção ordenamento brasileiro por uma 

responsabilidade objetiva e integral. 

A indenização ambiental se insere, portanto, no capítulo da responsabilidade civil como 

consequência direta do dever de não causar danos, introduzindo a responsabilidade por danos 

ambientais, um novo paradigma ao lado do tradicional modelo subjetivo de determinação do 

responsável. 

Esta previsão foi recepcionada na Constituição de 1988, que também reafirmou a 

responsabilidade objetiva em matéria ambiental em seu § 3º do art 225. 

No âmbito internacional, a Declaração do Rio da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, confirmou essa tendência, ao estabelecer através de 

seu Princípio 15 o princípio do “poluidor-pagador” para que a proteção do meio ambiente seja 

alcançada.  

Tal princípio auxilia na tarefa de delimitação da responsabilidade civil por danos 

ambientais, devendo ser compreendido em um determinado contexto, qual seja o de que deve ser 

admitido que a sociedade não suporte o ônus financeiro e ambiental das atividades econômicas, que 

em última análise tem retorno individual, ou seja, “os custos externos à produção devem ser 

assumidos pelos agentes econômicos geradores da poluição”(VIDIGAL, 2001, p. 787). 

O princípio do poluidor-pagador, nas palavras de CRISTIANE DERANI (2008, p. 142), tem 

por objetivo “a internalização dos custos relativos externos de deteriorização ambiental”, ou seja, a 

previsão de uma responsabilidade objetiva dos empresários cujas atividades gerem degradação 

ambiental, deveria suscitar nestes um maior cuidado com sua produção, agregando ao momento da 

responsabilização também um caráter preventivo que é norteador de todo o direito ambiental. 

Alerta CRISTIANE DERANI para a necessidade de aplicação com parcimônia deste princípio, 

pois em excesso pode gerar tal sobrecarga nos custos de produção, que se torne inviável sua 

absorção pelo mercado (2008, p. 144). Essa aplicação ponderada do princípio do poluidor-pagador 

deve levar em consideração o princípio que diametralmente opõe-lhe, o princípio do ônus social, 
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que determina que os custos de proteção ambiental devem ser suportados de modo compartilhado 

pela coletividade através do pagamento de impostos. 

Assim, numa análise mais detida, determinar que a responsabilidade do poluidor é 

objetiva, representa que obrigação de reparar/restaurar/indenizar ocorrerá independentemente de 

culpa, nasce da simples realização da atividade poluidora. Aqui se entende que o agente da 

atividade arriscada assumiu uma posição de garante do meio ambiente que está colocando em risco, 

vinculando-o sempre aos danos decorrentes de sua atuação (SILVA, 2006, p. 248). 

Relevante ao estudo da indenização em matéria ambiental é o dever de restitutio in 

integrum, visto que todos os efeitos gerados pela atividade poluidora deverão ser completamente 

reparados ou indenizados para que a responsabilização se repute completa, incluindo no cálculo os 

aspectos patrimoniais, normalmente aqueles que são mais facilmente percebidos e que implicam em 

reparação de fato, e os extrapatrimoniais, como a perda de qualidade de vida e saúde das presentes e 

futuras gerações, os danos morais coletivos. 

De modo que a delimitação da responsabilidade civil por dano ambiental se mostra uma 

árdua tarefa, pois engloba um processo complexo de inicialmente determinar qual seja o dano 

ambiental, com o estabelecimento dos danos ocorridos, individuais, coletivos ou extrapatrimonias. 

Em um segundo momento, quantificar a extensão do dano e a gama de medidas necessárias para 

repará-lo, sejam elas obrigações de fazer, de não fazer ou o dever de indenizar.  

Nesse momento se faz necessário um exame interdisciplinar de qual medida atende melhor 

a finalidade de restaurar o ambiente lesado, devendo sempre se obedecer a uma ordem valorativa de 

ações: restaurar o local degradado in situ, compensar o dano gerado in natura em outro local, 

estabelecer um quantum indenizatório pecuniário que leve em consideração o dano global, 

incluindo valores como, por exemplo, a perda pública decorrente da não fruição do bem ambiental e 

a lesão do valor de existência da natureza (STEIGLEDER, 2004, p. 43). 

Cabe ressaltar que esse processo de delimitação da exata obrigação do agente causador do 

dano ambiental admite uma cumulação de obrigações, podendo ao término de uma ação judicial 

conceder-se ao mesmo tempo tutelas inibitórias e ressarcitórias, como já passificou a juriprudências 

dos tribunais brasileiros. In verbis: 

[…]2. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao 

meio ambiente (CF, art. 129, III). Como todo instrumento, submete-se ao princípio da adequação, a 
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significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e 

integral proteção do direito material. Somente assim será instrumento adequado e útil.  

3. É por isso que, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por 

objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a 

conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos 

pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação 

civil pública instrumento inadequado a seus fins). É conclusão imposta, outrossim, por interpretação 

sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor 

("Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as 

espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.") e, ainda, pelo art. 25 da Lei 

8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público "IV - promover o inquérito civil e a 

ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 

meio ambiente (...)". 69[…] 

A despeito de sua complexidade, esse processo de tutela jurisdicional dos danos ao meio 

ambiente encontra escasso apoio legal, ficando a cargo dos magistrados e dos agentes envolvidos no 

processo decisório o estabelecimento de suas fases, prioridades, necessidades e do resultado final.  

Os mecanismos normativos existentes, em geral, explicitam uma preocupação imediata do 

legislador, principalmente, com a restauração natural do meio ambiente, ou seja, a medida 

prioritária em termos de responsabilização no direito ambiental é a prevenção do dano ecológico e, 

dentro do possível, a reintegração do bem lesado ao patrimônio coletivo. A ideia é não gerar o dano, 

afinal os conhecimentos técnicos e científicos na área ambiental se mostram bastante escassos, de 

modo que na maioria das vezes a restauração revela-se insatisfatória ou geradora de custos 

ambientais e econômicos elevados.  

Diante disso, é evidente que a reparação ambiental terá um caráter prolongado, visto que 

exige um projeto de recuperação ambiental que leve em consideração as especificidades do 

ecossistema agredido (STEIGLEDER, 2004, p. 45). Trata-se de uma compensação ao meio 

ambiente que seja ampla o suficiente para retornar, dentro do possível, ao status quo ante, e, em 

último caso, englobe uma compensação pecuniária. 

                                                           

69   REsp 605.323/MG. Rel. Ministro José Delgado. Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Zavascki. 1ª. Turma. J. 18.08.2005 
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Tal quadro leva a uma larga utilização da indenização (MIRRA, 2002, p. 323), quando esta 

deveria ser subsidiária, de modo que os órgãos públicos geralmente exigem do poluidor apenas 

algumas medidas mitigadoras e compensatórias do dano, prejudicando uma real reparação ao meio 

ambiente. 

A indenização ambiental figura, portanto, na etapa final e subsidiária deste processo de 

tutela do meio ambiente, que a despeito do instigante quadro global apresentado, possui por si só 

numerosas problemáticas dignas de debate.  

Munidos do conceito geral de indenização, cumpre estabelecer exame qualitativo desta 

ferramenta da responsabilidade civil tradicional, a luz dos preceitos do direito ambiental a partir do 

exame de casos concretos. Optou-se por delimitar o exame jurisprudencial aos julgados mais 

recentes, entre 2011 e 2012, do Tribunal Federal Regional da 3a Região que engloba 

territorialmente os danos ocorridos no estado de São Paulo, que tratavam do vazamento de 

substâncias poluentes no mar. 

 

3.1. Problemas funcionais: 

A indenização ambiental notoriamente consiste em instituto jurídico complexo, composto 

por uma série de elementos que lhe propiciam diversas funções, logo, cumpre desde já alertar que 

não há unicamente um propósito norteador que deva ser encontrado pelos operadores do direito no 

momento de sua aplicação. Assumirá a indenização por danos ao meio ambiente, facetas múltiplas 

que lhe permitem concretizar ao máximo o ideal de preservação e proteção ambiental. 

MORATO LEITE (2012, p. 114)assevera que a responsabilidade civil, de um modo geral, e 

não só a responsabilidade civil por dano ambiental, vem recentemente admitindo funções variadas. 

Para o autor, a responsabilidade civil tem função de: 

[…] garantir às pessoas o direito de segurança, um dos valores maiores do direito, de 

forma tal que os indivíduos sintam-se compelidos a respeitar o patrimônio alheio, pois sabem que 

deverão responder por eventual dano que causarem, e servir como sanção civil de natureza 

compensatória, mediante reparação do dano causado à vítima. Pode-se acrescentar que neste quadro 

geral da responsabilidade civil é possível vislumbrar outras funções paralelas como, por exemplo, 

cessar uma atividade danosa que, nesta hipótese,além da sanção civil de caráter compensatório, 

redundará em uma verdadeira sanção de comportamento, isto é,  a abstenção de atividade que 

causou o direito de reparação. 
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Para TERESA ANCONA LOPEZ, em sua análise da evolução da responsabilidade civil, na 

nossa sociedade pós-moderna prevaleceram as funções de reparação e de prevenção. Assim, a 

responsabilidade civil atuaria em duas macro frentes: uma que pensa no presente, pois intenta uma 

volta ao status quo ante através da reparação do dano, e outra se preocupa com o aspecto 

transgeracional do direito ambiental, pois pretende promover o sentimento de preservação nas ações 

futuras da comunidade ( LOPEZ, 2010, p 75). 

Tanto na doutrina, quanto na jurisprudência a indenização ambiental assumirá 

recorrentemente funções como: reparação em abstrato, compensação pecuniária, punitiva e 

pedagógica do agente causador, e, preventiva no sentido de desestimuladora de novas condutas 

lesivas. 

Numa análise estritamente legalista nota-se um direcionamento da indenização à maior 

proteção das vítimas, alargando ao máximo a reparação do dano, ou seja, o legislador direciona a 

tutela da responsabilidade civil à função “reparação”, distanciando-se um pouco do agente danoso, 

dos motivos de sua conduta e de uma possível prevenção/precaução (LOPEZ, 2010, p. 45). Nesse 

sentido encontramos decisão do TRF3: 

[...] Inviabilizada a reparação in natura do ambiente marítimo causado por derivado de 

petróleo, impõe-se a reparação em pecúnia, conforme possibilita o artigo 3º da Lei nº 7.347/85. 

[...]70 (Grifou-se) 

Ademais, a indenização pode ser considerada uma sanção civil, uma reação do Estado à 

conduta danosa do indivíduo, que no âmbito ambiental pode se fundar tanto em ações ilícitas, como 

em ações lícitas (LIMA, 1997, p. 137). Nota-se, na jurisprudência, que a função punitiva tem se 

confundido e até mesmo fundido com uma função pedagógica. Aparentemente, os magistrados, 

compreendendo o caráter de prevenção/precaução do direito ambiental, e enfrentando cada vez mais 

litígios em que o meio ambiente foi degradado de modo irreparável e irreversível, agregam esta 

nova função às indenizações como um valor de desestímulo, de desincentivo, na esperança de que 

os degradadores, a partir das pesadas indenizações, assumam posturas de prevenção a futuros danos.  

À exemplo disso, temos alguns julgados do TFR3: 

                                                           

70  AC nº 0004797-79.2004.4.03.6104/SP. Rel. Desembargador Federal Andre Nabarrete. J. 10.09.2012 Disponível em: 
http://www.trf3.jus.br Acesso em 09 de outubro de 2012. 
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[…]O montante indenizatório deve constituir reprimenda idônea a repercutir na esfera 

patrimonial do poluidor apta a desestimular a reiteração de eventuais condutas lesivas ao meio 

ambiente. […]71 

[...] IV - A posse de direito real não autoriza o titular a depredar a biota local. A 

indenização assume nítido caráter punitivo e deve ser mantida, como desestímulo a que a ré reitere 

a conduta ilícita [...]72 

Para Catalá (1998, p. 284), a indenização como compensação econômica que é, terá caráter 

de mera compensação simbólica. A autora alerta para o risco da disseminação da indenização 

mitigar o caráter preventivo do direito ambiental, gerando, em suas palavras “derecho a dañar 

indemnizando”. Nesse sentido, defende que todo instrumento de responsabilização civil deve adotar 

“medidas tendentes a evitar la repetición de tales daños em el futuro” (CATALÁ, 1998, p. 254). 

Também para Mirra, na maioria das vezes a restauração do bem ambiental será impossível, 

de modo que a indenização ambiental assumirá um papel meramente compensatório do prejuízo, 

numa tentativa de adaptar o meio degradado ao mais próximo possível do seu status quo ante. Nesse 

sentido, o autor explica que os danos ambientais podem ser muitas vezes irreversíveis, mas que 

nunca podem ser irreparáveis (2002, p. 186). 

 

3.2. Problemas de aplicação 

Para compreensão de em que momento a indenização pecuniária se faz necessária é preciso 

ter bem claro previamente quando ela não se faz necessária. Assim, antes de se adotar uma 

compensação pecuniária quando não for possível a recuperação ecológica in situ, deve-se partir 

previamente para uma compensação in natura. STEIGLEIDER, na mesma linha do doutrinador 

português JOSÉ DE SOUZA CUNHAL SENDIM (apud STEIGLEIDER, 2004), propõe que quando não 

for possível a restauração ecológica in situ, deveria se promover a conservação ecológica de outro 

ambiente em que isso seja possível, para que não se parta diretamente para a compensação 

pecuniária, que é o meio mais prático ao poluidor. 

                                                           

71 AC nº 0201612-64.1995.4.03.6104/SP. Sexta Turma. TRF3. Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida. J. 
25.1.2011 Disponível em: http://www.trf3.jus.br Acesso em 09 de outubro de 2012. 

72 AC 319314 RJ 1990.51.11.052924-0. Relator Desembargador Federal Mauro Luis Rocha Lopes. Quinta Turma 
Especializada. J. 01.10.2007 Disponível em: http://www.trf3.jus.br Acesso em 09 de outubro de 2012. 
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Destarte podemos pontuar que os casos em que se aplica a indenização, seja de modo 

cumulado com as obrigações de fazer, seja de modo independente como única via de reparação, 

são: quando o dano ambiental implica efeitos extrapatrimoniais, o que ocorre quase sempre, ou 

quando os efeitos do dano perfazem-se irreversíveis, inexistindo métodos conhecidos de restauração 

dos status quo ante. 

No caso dos danos extrapatrimoniais, já delimitados na seção 4.2 deste trabalho, a doutrina 

levanta como hipóteses de aplicação de indenização em matéria ambiental casos como: o lucro 

cessante de uma comunidade que depende dos serviços ambientais violados, como uma comunidade 

de pescadores cujo rio em que buscam sustento foi poluído (CARVALHO, 2011, p. 349); a 

vantagem econômica auferida pelo degradador com o dano causado, visto que este deixou de 

investir em medidas mitigadoras e preventivas (SILVA, 2006, p. 217); o período que a comunidade 

deixou de usufruir do serviço ambiental lesado; o valor social do bem lesado; a lesão ao direito 

fundamental humano de um meio ambiente sadio e equilibrado e etc 73. 

Como explicitado o dano ambiental não é sempre de fácil delimitação. Em julgado do 

TRF3 de 2011, também quanto vazamento de óleo no mar, tentou alegar a ré, no caso em questão a 

Petrobrás, que o vazamento se deu em virtudes de fortes chuvas na época dos fatos. Conclui 

corretamente o magistrado pela aplicação da teoria do risco integral da atividade, de modo que o 

risco da atividade em questão impõe o dever do agente econômico reparar os danos causados ao 

meio ambiente. 

[...] A atividade de risco da Apelada impõe-lhe o dever de pagar sempre que danos 

ocorram, sendo irrelevantes as circunstâncias do caso, inclusive a alegada existência de fortes 

chuvas.  [...]74 

Outro problema que surgiu quanto a aplicação da tutela jurisdicional ao dano ambiental foi 

quanto a prescrição. Em julgado relatado pela Desembargadora Regina Helena Costa alegou a ré 

                                                           

73 Quanto a essa coletividade cabe fazer aqui uma pequena consideração de que poderá ser indeterminável, no caso de 
bens difusos, indeterminada, no caso de bens coletivos, ou, determinada, no caso de bens individuais homogêneos. 
Nesse momento de delimitação do conceito de indenização essa diferenciação não terá tantas implicações, sendo 
determinante no momento da destinação do quantum indenizatório abordado posteriormente. 

74 AC no 0204723-32.1990.4.03.6104/S. TRF3.Rel. Juiz Federal Convocado Paulo Conrado. J. 16.01.2011. Disponível 
em: http://www.trf3.jus.br Acesso em 09  de outubro de 2012. 
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que carência da ação pela prescrição do dano ocorrido a mais de cinco anos, Decidiu a magistrada, 

acertadamente afirmando a imprescritibilidade do dever de reparação em matéria ambiental75. 

Neste mesmo julgado utilizou a ré como matéria de defesa que em âmbito administrativo 

havia o órgão ambiental competente cancelado auto de infração fundado no vazamento, e se 

manifestado quanto à insignificância de possíveis danos ambientais devido a baixa quantidade de 

substância do vazamento. A Desembargadora Regina Helena Costa manifestou-se pela 

independência das esferas cível e administrativa, de modo que o dever de reparar o dano depende 

tão somente da comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta do agente, não sendo passível 

a utilização dos critérios do órgão ambiental para fins de delimitação da responsabilidade 

administrativa76. 

Interessante problema surgiu em julgado também de relatoria da Desembargadora Regina 

Helena Costa acerca de vazamento de produto químico, que segundo a ré teria baixo potencial 

tóxico e poluente. Neste caso dependeu a magistrada de posicionamento pericial, tendo de 

confrontar os posicionamentos opostos apresentados pela perícia judicial e pela perícia contratada 

pela ré.  

Cabe ressaltar ainda que o direito ambiental trabalha, na delimitação do dano, com o 

princípio do limite da tolerabilidade. Nas palavras de ÁLVARO LUIZ VALERY M IRRA (2002, p. 100), 

este princípio consiste no “reconhecimento de que nem todo atentado ou agressão ao meio ambiente 

e seus elementos causa necessariamente um prejuízo à qualidade ambiental. O próprio meio 

ambiente é capaz de suportar pressões adversas; ele pode defender-se até certo ponto, um limite, 

além do qual ocorre a degradação.” 

Assim, a delimitação do potencial de poluição da substância química era essencial ao caso 

em tela, visto que em matéria ambiental vige o princípio da tolerabilidade, de modo que há certos 

graus de pressão adversa que podem ser tolerados pelo meio ambiente sem que se configure um 

dano. Logo, estamos diante de caso em que a necessidade ou não da tutela cível ficou inteiramente 

dependente de análise técnica, condicionando a atuação dos operadores do direito à 

interdisciplinaridade. 
                                                           

75 AC no 0208498-50.1993.4.03.6104/SP.Rel. Desembargadora Regina Helena Costa. J. 01.11.2011. Disponível em: 
http://www.trf3.jus.br Acesso em: 09 de outubro de 2012. 

76 AC no 0208498-50.1993.4.03.6104/SP.Rel. Desembargadora Regina Helena Costa. J. 01.11.2011. Disponível em: 
http://www.trf3.jus.br Acesso em: 09 de outubro de 2012. 
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3.3. Problemas de quantificação 

Outro grave e recorrente problema enfrentado pelos magistrados na deimitação de uma 

indenização por danos ao meio ambiente consiste na quantificação do valor do dano, ou seja, no 

estabelecimento de um quantum indenizatório capaz de representar a perda do bem ambiental. 

MARIA LETÍCIA DE SOUZA PARAÍSO (1997, p. 97) alerta que a dificuldade desta 

quantificação reside no fato deste processo representar uma atribuição de valores em termos 

monetários os bem ambientais.  Alerta ainda a autora para os problemas de atribuição de valor 

econômico a bens ambientais, ressaltando entre os principais a subjetividade de se avaliar, em 

última instância, o bem estar das pessoas, a ausência de mercado para a maioria dos bens e serviços 

ambientias, a globalidade dos impactos das questões ligadas ao meio ambiente, a diluição a longo 

prazo dos impactos e/ou benefícios produzzidos pelo meio ambiennte, a irreversibilidade de alguns 

tipos de dano, o fato dos bens ambientais caracterizarem-se, em sua maioria, pela não rivalidade e 

não exclusividade, e por fim o enorme desconhecimento técnico dos efeitos ambientais. 

Nesse sentido, LEITE e MELO ressaltam a urgência de se estabelecer parâmetros para que os 

magistrados possam determinar de modo coeso e justo a indenização ambiental, sem que ela se 

transforme num valor estratosférico e sem sentido, mas que também leve em consideração todos os 

aspectos da responsabilidade civil (LEITE; MELO). 

Nos Estados Unidos da América, a compensação econômica segue uma série de padrões 

estabelecidos pelo Compreensive Environmental Compensation and Liability Act de 1980 

(CERCLA), segundo os quais a determinação do quantum indenizatório deverá levar em 

consideração os seguintes passos que Catalá bem resume: “(I) o custo de recuperação in natura ou o 

custo de reposição dos serviços prestados pelo bem ambiental; (II) o valor de mercado dos bens 

agredidos; e (III) na ausência de um valor comercial,  a identificação do consentimento a pagar por 

parte dos consumidores potenciais, inseridos num mercado hipotético” ( CATALÀ, 1998, p. 273). 

No entanto, o legislador brasileiro se mostrou omisso nesta determinação de parâmetros 

jurídicos para o estabelecimento de uma avaliação econômica da lesão ambiental, o que associado à 

escassez de conhecimentos técnicos e científicos para a exata determinação do quantum 

indenizatório e também à falta de infraestrutura da própria justiça brasileira, tem levado a uma 

prática dos magistrados que os doutrinadores em sua maioria alertam como sendo temerária: a da 
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tarifação, que consiste na pré-determinação de valores para cada tipo de dano, geralmente 

organizando-se uma tabela. 

O problema relatado pode ser constado na maior parte dos julgados do TRF3 quanto aos 

danos ambientais causados pelo vazamento de substâncias poluentes, em que os magistrados se 

viram diante da difícil escolha dos critérios fixadores do quantum indenizatório. Majoritariamente77 

optou-se pela adoção de tabela elaborada pela CETESB. 

Quanto a escolha dos magistrados podem ser feitas duas observações. A primeira é de que 

a despeito da credibilidade do estudo da Agência Ambiental, a utilização de instrumentos como 

essas tabelas pode implicar numa tarifação do meio ambiente. DANNY MONTEIRO assevera que essa 

prática de determinação prévia de valores a serem atribuídos a tipos específicos de lesão ambiental 

vem crescendo entre os organismos públicos, que elaboram tabelas que dividem o meio ambiente 

em aspectos, e seus respectivos tipos de lesão e possibilidade de agravos (SILVA, 2006, p. 224-

225). 

A tarifação dos bens ambientais implica numa desconsideração de seu valor ético, e uma 

consequente mercantilização daqueles. Esse mecanismo permite ao agente econômico prever o 

valor que sua conduta degradadora acarretará, e até mesmo fazer o cálculo do custo benefício entre 

prevenir e indenizar. 

Por outro lado temos a segunda observação a ser feita, a de que esse quadro se deve em 

muito por conta da escassez de conhecimentos técnicos e científicos para a exata determinação do 

quantum indenizatório e também em virtude da falta de infraestrutura da própria justiça brasileira, 

de modo que a não utilização desses padrões preestabelecidos poderia conduzir a um quadro pior, 

qual seja a de não concessão da tutela ressarcitória aos danos ambientais, ou a de processos 

intermináveis por conta da dependência de perícias complexas e custosas. 

Em julgado relatado pelo Juiz Paulo Conrado, além do problema quanto a escolha de 

critérios de quantificação do dano, teve o magistrado de lidar com as complexidades da extensão do 

dano, como deixa claro o trecho transcrito abaixo: 

                                                           

77  AC n. 96.03.044817-6/SP. Quinta Turma. Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 05.10.09, DJ 06.11.09; AC no 0208498-50.1993.4.03.6104/SP. 
Rel. Desembargadora Regina Helena Costa; AC n. 97.03.070972-9. Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j, 21.10.10, DJF3 28.10.10; AC nº  
0206469-994.4.03.6104/SP. Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida. J. 11.11.2011; AC nº 000002493-2001.4.03.6104. 
Terceira Turma. Juiz Convocado Rubens Calixto. J.28/01/2011; AC nº 0004797-79.2004.4.03.6104/SP. Rel. 
Desembargador Federal Andre Nabarrete. J. 10.09.2012. Disponível em: http://www.trf3.jus.br Acesso em: 09 de 
outubro de 2012. 
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[...] Noutro giro, não tem cabimento a alegação de que há falta de informações específicas, 

a respeito do produto derramado e de que, com isto, a perícia estaria inviabilizada (fls. 280). Como 

já afirmado no início deste voto (vide o primeiro parágrafo), quando a ora Apelante respondeu à 

Autoridade Administrativa, afirmou ser a quantidade inferior a 100 litros de óleo e em ambiente 

aberto (fls. 48, último parágrafo). É dizer, há, sim, demonstração e reconhecimento do derrame, 

ainda que não se possa reconhecer a quantidade como superior a 100 litros de óleo. [...]78 

A problemática da extensão do dano apareceu como uma variável recorrente nos casos de 

vazamento de substâncias poluentes no mar, visto que a zona em que geralmente ocorrem estes 

vazamentos é local de grande circulação de navios, existindo uma poluição inerente à atividade 

portuária, o que dificulta a imputação do fato ao agente responsável79. 

Quanto a esta última questão o Juiz Paulo Conrado apresentou interessante argumentação 

que vai de encontro à teoria da responsabilidade integral em matéria ambiental: 

[...] E nem se diga que o vazamento, por ser de menor potencial ofensivo, não justifica o 

dever de reparar. Na verdade, embora sejam os grandes desastres marítimos que chamam a atenção, 

são as pequenas e contínuas descargas de poluentes no mar os fatores de agravamento da extinção 

dos recursos naturais ainda existentes.  

[...] 

E não pode, "venia permissa", ser aceita a tese de que o dano não pode ser quantificado 

porque isto exigiria a medição do antes e do depois da poluição (fls. 398). Em realidade, pouco 

importa como se achava o estuário antes, mas sim o simples fato de poluir. As águas do porto de 

Santos, que detém o maior movimento da América Latina, sem dúvida, há muito são poluídas. Mas 

nem por isso se dá a quem quer que seja o direito de agravar o estado de poluição. 80 

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal na Apelação Cível 356190, 6ª. Turma, 

Relatora Des. Consuelo Yoshida, j. 21.10.2010: 

                                                           

78AC no 0204723-32.1990.4.03.6104/S. TRF3.Rel. Juiz Federal Convocado Paulo Conrado. J. 16.01.2011. Disponível 
em: http://www.trf3.jus.br Acesso em 09  de outubro de 2012. 

79AC no 0208498-50.1993.4.03.6104/SP. Rel. Desembargadora Regina Helena Costa., AC n. 97.03.070972-9, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida. J. 
21.10.10. AC nº 0004797-79.2004.4.03.6104/SP. Rel. Desembargador Federal Andre Nabarrete. J. 10.09.2012. 

80AC no 0204723-32.1990.4.03.6104/S. TRF3.Rel. Juiz Federal Convocado Paulo Conrado. J. 16.01.2011. Disponível 
em: http://www.trf3.jus.br Acesso em 09  de outubro de 2012. 
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AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

AGENTE POLUIDOR. EVENTO DANOSO. NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL. DANO 

AMBIENTAL INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA ANTERIOR DE 

ELEMENTO POLUIDOR NO LOCAL. IRRELEVÂNCIA. 

 

3.4. Problemas de destinação 

Por fim, cabe discutir a destinação da indenização, visto que, tradicionalmente, esta se 

destina à vitima do dano e, quando a lesão ambiental for individualmente apreciável, este será seu 

destino, à vítima. No entanto, no mais das vezes o dano ambiental tem caráter difuso de modo que 

atingirá um grupo de indivíduos indeterminável ou indeterminado, ou terá como vítima, se é que é 

possível afirmar isto, o próprio meio ambiente, na medida em que não atinge diretamente nenhuma 

relação humana. 

Em termos instrumentais, o dano ambiental ou a ameaça de dano foram aparelhados 

processualmente pela Lei da Ação Civil Pública de 1985, a Lei 7.347, em seu artigo 13, determinou 

a criação de fundos de aplicação dos valores indenizatórios, quando estes não puderem ser 

aplicados diretamente na restauração ambiental. A gestão do fundo se destinará a recompor na 

medida do possível os bens ou interesses lesados no seu aspecto transindividual. Desse modo 

LEMOS entende que a indexação em última instância também assumirá função restauradora, só que 

neste caso a restauração será operada por um órgão gestor e não pelo degradador (LEMOS, 2008, p. 

190). Esses fundos serão gerido por Conselhos Federais ou Estaduais, com a participação do 

Ministério Publico e de membros da sociedade civil. 

Neste sentido vale a pena citar o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos administrado pelo 

Ministério da Justiça através do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

(CFDD), órgão colegiado instituído pela Lei nº 9.008, de 21/05/1995. Só em 2012 o fundo 

disponibilizará cerca de 13 milhões de reais para projetos que visem a recuperação e preservação do 

meio ambiente81. 

Na jurisprudêcncia analisada, que se focou nos casos de vazamento de susbstâncias 

poluentes no mar, por se tratarem de danos a um bem ambiental difuso, a qualidade das águas 

                                                           

81 Ministério da Justiça. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/cfdd/data/Pages/MJ62C1C5 BDITEMIDC169950C2 
CB14ED1B93FD989C5568263PTBRIE.htm Acesso em: 16 de setembro de 2012 
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marítimas, as indenizações arrecadas foram integralmente destinados a fundos de tutela de 

interesses difusos. In verbis: 

[...] O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido, para condenar a Ré a indenizar os 

danos causados ao meio ambiente marinho, que arbitrou em R$ 126.018,43 (cento e vinte e seis mil, 

dezoito reais e quarenta e três centavos), em proveito do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, 

regulamentado pelo Decreto n. 1.306/94, acrescidos de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, 

desde a ocorrência do evento poluidor. Condenou-a, outrossim, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 

118/125). [...]82 

[…] Não se discute o cabimento da indenização, porquanto, inviabilizada a reparação in 

natura do ambiente marinho, impõe-se a reparação in pecunia, conforme possibilita o artigo 3º da 

Lei n.º 7.347/85 ("Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.") Os referidos valores devem ser recolhidos ao 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, regulamentado pelo Decreto n.º 1.306, de 09.11.1994, nos 

termos do artigo 13, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal […]83 

A ideia subjacente à criação destes fundos é a de que na impossibilidade de se reparar o 

dano in situ, o valor arrecadado pela indenização desse bem lesado seja destinado a projetos que 

visem a restauração de bens difusos lesados que ainda adimitam reparação. Logo, haveria uma 

reparação do macro bem ambiental, a despeito do micro bem restar irrestaurável. 

No tocante ao gerenciamento destes fundos o que tem foi o recente regramento da 

utilização dos valores neles aplicados. Cada fundo possui suas diretrizes, mas de qualquer modo o 

padrão é de que sejam lançados editais anuais para seleção de projetos que farão jus ao 

financiamento através dos fundos. Cumpre ressaltar que inexiste pesquisa aprofundada do tema, e 

ainda não é possível se ter uma ideia exata da aplicação dos recursos destes fundos. 

Pode-se afirmar que os fundos para aplicação de indenizações por danos ambientais 

constituem ótimas ferramentas de tutela dos danos irreparáveis visto que permitem, como vimos, 

uma recuperação do macro bem ambiental. Há que se questionar tão somente, principalmente diante 
                                                           

82 AC no 0208498-50.1993.4.03.6104/SP Rel. Desembargadora Regina Helena Costa. J. 01.11.2011. Disponível em: 
http://www.trf3.jus.br Acesso em: 09 de outubro de 2012. 

83 AC nº 0205453-77.1989.4.03.610/SP. Rel. Desembargador Federal Andre Nabarrete. J. 18.01.2012. Disponível em: 
http://www.trf3.jus.br Acesso em: 09 de outubro de 2012. 
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da jurisprudência analisada, que há risco de se criar ilhas de poluição. O caso da região portuária, 

em que geralmente ocorrem vazamentos de substâncias poluentes é paradigmático, visto que os 

danos geralmente ocasionados nessa região são irreparáveis ou de difícil reparação. 

Como já afirmado nos julgados analisados optou-se majoritariamente pela simples tutela 

ressarcitória, destinando-se sempre este quantum indenizatório aos fundos, sem que nenhuma 

medida tenha sido tomada para melhoria da qualidade ambiental do local da ocorrência do dano. 

 

4 Indenização por danos ambientais: construção de um instrumento de proteção 

do meio ambiente. 

De um modo geral, a indenização no plano ambiental talvez não seja a resposta mais 

adequada, devendo sempre priorizar-se a prevenção e, se consumado o dano, as obrigações de fazer 

que ensejam uma restauração. A indenização, a priori, por seu caráter inerentemente pecuniário, 

consiste em instrumento de última ratio da responsabilidade civil ambiental, de modo que o 

operador do direito deve buscar antes a aplicação de tutelas que visem a obrigação de fazer ou 

deixar de fazer, a própria reparação do bem ambiental degradado, seja in situ, seja através de 

compensação in natura. 

Restou evidente que a aplicação do tradicional instituto da indenização no plano ambiental 

enseja incontáveis problemas, como o da definição dos casos em que é aplicável, da determinação e 

quantificação do dano concreto para fins de delimitação do quantum indenizatório, de destinação 

final do valor arrecadado diante do caráter difuso dos danos ambientais, bem como da própria 

delimitação de uma função ou mesmo funções à indenização ambiental. 

Enfim, é evidente que a simples utilização da indenização na tutela dos danos ambientais, 

tal qual este instituto está posto na tradicional doutrina da responsabilidade civil, é ineficiente e 

contraproducente.  

No entanto, não deve o degradador deixar de receber uma resposta do Estado que se 

configure em uma obrigação, em um comando externo e institucionalizado, nos dizeres de BOBBIO 

(2007, p. 40). Assim, a indenização ambiental deve conter o elemento da dissuasão do responsável a 

novas práticas degradadoras do meio ambiente. Para M IRRA, ela deve conter o valor de desestímulo 

(2002, p. 322).  

Aparentemente esse modelo de responsabilização extremamente focado numa reparação 

integral tem servido muito pouco ao direito ambiental, sendo motivo de conflito com o escopo 
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maior do direito ambiental apontado por Elza BOITEUX (2008, p. 520): o de através da educação 

internalizar o sentimento de proteção ao meio ambiente de um modo generalizado na população. 

Segundo TERESA ANCONA LOPES (2010, p. 49), esse modelo acarreta o fenômeno da 

“indenização sem responsabilidade”. Afirma ainda que “[...] na socialização dos riscos perde 

importância a fundamentação da responsabilidade na teoria da culpa ou do risco. Na verdade, 

estamos diante do ‘direito dos danos’, e não da responsabilidade em sentido estrito.” 

Reiteramos que é urgente um repensar das estruturas da responsabilidade civil e 

consequentemente da própria indenização no plano ambiental, para que se atinja o proposto por 

PATRÍCIA FAGA IGLECIAS LEMOS (2011, p. 142): 

Nesse início de século XXI, é necessário que o homem perceba na responsabilização (…) 

não um limite para o desenvolvimento das atividades econômicas, mas um instrumento de 

conciliação entre tal desenvolvimento e a conservação do meio ambiente, cuja irreversibilidade dos 

danos começa apenas agora a ser percebida. 

Também assevera MORATO LEITE (2012, p. 70) que em âmbito de responsabilidade por 

danos ambientais é necessário uma transformação que assegure o aspecto prático do direito e não 

meramente teórico. Nesse sentido, a transformação da responsabilidade civil poderia se dar 

“procurando inserir neste instituto funções operativas importantes, como a preventiva e 

desistimuladoradora de atividades danosas, a pedagógica, a curativa, com meios eficientes de 

reparação do dano ambiental entre outras.” Conclui ainda o autor que os novos rumos a que se deve 

direcionar a responsabilidade civil na seara ambiental devem viabilizar duas situações: a 

compensação dos custos sociais com a sofrimento dos efeitos do dano ambiental e a sinalização 

para que o poluidor atue ex ante da degradação (LEITE; AYALA, 2010, p. 66). 

Para tanto, deve-se ter em mente dois apontamentos formulados inicialmente e que são 

essenciais à tutela jurídica do meio ambiente: que o direito passa por um processo de repensar sua 

funcionalidade, ou seja, abandona-se o velho ideal de que direito é pura estrutura; e, que proteção 

jurídica, diante das complexidades da sociedade pós moderna, adota cada vez mais um caráter 

promocional e menos sancionador. 

Estes apontamentos direcionaram nossa análise quanto a função da indenização ambiental 

no sentido de concluirmos que: a indenização pode e muitas vezes deve ser cumulada com os 

pedidos reparatórios; e que a indenização deve assumir funções múltiplas que não somente uma 
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reparação em abstrato, mas, deve ser tanto pedagógica quanto punitiva, estando estas funções 

indissociáveis. 

É urgente a tentativa de se compatibilizar a indenização ambiental com o caráter 

intrinsecamente solidário das questões ambientais, de modo que a indenização ambiental também 

deve ser trabalhada no sentido de que sua aplicação ressalte dois pontos: o dever comunitário e 

compartilhado pela proteção do meio ambiente, e, o benefício comunitário e compartilhado pela 

proteção do meio ambiente. 

Uma ética da responsabilidade conjunta reativaria o sentimento fraternal humano, levando-

o a uma postura mais proativa, menos espectadora da ação estatal. O ponto é que todos somos 

responsáveis pelo modo de vida da sociedade de massa, logo, a proteção ambiental deve ser 

compartilhada por todos. 

Pode se afirmar que já despontam inúmeras iniciativas que talvez sirvam de base para o 

estabelecimento de um modelo de resposta aos danos ambientais mais coeso, ou seja, um modelo 

em que a indenização possa efetivamente realizar todas aquelas funções que lhe são inerentes e que 

principalmente englobe o dever da preservação, como é o caso da responsabilidade pós consumo, da 

tutela das áreas contaminadas ou da função socioambiental da propriedade.  

Pensar a indenização ambiental sob o viés do princípio da solidariedade significa examiná-

la sob a perspectiva da tutela coletiva dos interesses transindividuais, consiste em conferir-lhe os 

instrumentos necessários para proteção conjunta do meio ambiente, abandonando o antigo 

paradigma de reparação e condenação individual. 

A responsabilidade solidária consiste em “trabalhar, simultaneamente, para a restauração 

dos equilíbrios naturais e para a salvaguarda dos interesses humanos”(OST, 1995, p. 310). 

HANS JONAS nos demonstra que este tipo de responsabilidade consiste em uma «missão 

confiada» ao humano, uma tarefa de proteção que este deve assumir por conta de sua capacidade de 

compreensão dos vínculos e dos limites que o une e diferencia da Natureza. O ser humano passa a 

ser guardião da natureza e das gerações futuras, têm deveres a respeitar (apud, OST, 1995, p. 313). 

FRANÇOIS OST (1995, p. 313)sintetiza essa ideia de responsabilidade solidária da seguinte 

forma: “o humano possui deveres assimétricos de responsabilidade, justificados  simultaneamente 

pela vulnerabilidade dos beneficiários e pela necessidade de respeitar as simbioses biológicas, no 

interesse da humanidade inteira”. 
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Os danos ambientais complexos como são exigem respostas elaboradas, que a mera 

determinação de uma quantia a ser paga se mostra insuficiente, até mesmo porque muitas vezes é 

impossível determinar o responsável a pagar, e quando determinável nem toda sua fortuna seria 

suficiente para reparar certos tipos de dano. 

Desse modo conclui-se com o alerta para a necessidade de estudos aprofundados acerca da 

indenização no plano ambiental, estudos estes que devem se concentrar em alguns aspectos da 

indenização tradicional como a sua função, a quantificação do valor e a destinação do mesmo, 

seugerindo-se o princípio da solidariedade em seu aspecto de compartilhamento e fraternidade, 

como guia dos estudos da responsabilidade civil no plano ambiental. 
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REGULAÇÃO AMBIENTAL NA ANÁLISE ECONÔMICA DE 

EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS 

 

 

Milene Clifford Carvalho84 

Virginia Parente85 

 

Resumo 

 

A energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de um país, mas 

simultaneamente é responsável por impactos no meio ambiente. Nesse sentido, o Brasil tem uma 

situação privilegiada, uma vez que a matriz elétrica é predominantemente hídrica. Tal fato contribui 

com a redução de combustíveis fósseis na média mundial de geração de energia elétrica, os quais 

contribuem para exacerbação do efeito estufa. Este trabalho tem por objetivo analisar a importância 

dos aspectos ambientais para a análise econômico-financeira de empreendimentos hidrelétricos, 

principal fonte de geração de energia elétrica brasileira. Para isso, investiga-se a configuração da 

matriz energética mundial e brasileira, a fim de comprovar a relevância dos empreendimentos 

hidrelétricos na geração de energia no Brasil. Comparam-se também os principais impactos 

ambientais causados por cada tipo de fonte de energia, para averiguar se o planejamento da 

expansão energética condiz com empreendimentos menos agressivos ao meio ambiente. 

Adicionalmente, aborda-se o histórico da regulamentação ambiental brasileira, dando destaque à 

aplicação no licenciamento de projetos hídricos. Por fim, analisa-se como a preocupação 

socioambiental integra a viabilidade econômico-financeira de um projeto hídrico: pelo aspecto de 

exigência de licenciamento ambiental para aprovação e implementação do empreendimento, e pela 

determinação de requisitos para obtenção de financiamento.  
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1. Introdução 

A indústria de energia elétrica é caracterizada por sua importância no planejamento 

estratégico de um país, uma vez que o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico são 

respaldados pela disponibilidade energética nacional86. O consumo de energia também é a principal 

origem de grande parte dos impactos ambientais, decorrente de emissões de gases de efeito estufa, 

que intensificam as mudanças climáticas e causam perda da biodiversidade87. Vale observar que, 

aproximadamente, um terço de toda energia gerada é consumida sob a forma de eletricidade, 

enquanto dois terços destinam-se a outros usos, sobretudo nos setores de transportes de pessoas e 

mercadorias. 

De acordo com os dados do U.S. Energy Information Administration88, a capacidade 

instalada de energia elétrica no mundo em 2010 estava distribuída principalmente em energia 

térmica oriunda de petróleo, carvão e gás natural, correspondente a 66,2% da capacidade mundial, 

seguida da energia hidrelétrica, com 18,1%, e da nuclear com 7,5% do total. Assim, nota-se que a 

matriz elétrica mundial é dependente de fontes não renováveis, sendo que em sua grande maioria 

advindas de fontes fósseis, responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Ainda que a geração 

hidrelétrica e nuclear não promovam a emissão de gases de efeito estufa durante o suprimento de 

eletricidade, tais fontes não deixam de ter impactos relevantes sobre o meio ambiente. 

Com isso, torna-se necessária a avaliação de impactos no meio ambiente na determinação 

dos projetos de expansão da matriz. É necessária a inclusão dos aspectos ambientais como uma 

variável de decisão no Planejamento Energético que pode ser atendido com a inclusão dos custos de 

degradação do ambiente nos planos de expansão setoriais89. 

Algumas variáveis formatam o processo de decisão em investimento de geração, como 

condições ambientais, planejamento político, opções econômicas, mão-de-obra qualificada, 

                                                           

86 BORENSTEIN, CAMARGO, 1997. 

87 GOLDEMBERG, LUCON, 2008. 

88 EIA, 2012. 

89 TOLMASQUIM et al., 2001. 
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existência de indústrias eletromecânicas, competição de fontes energéticas, dentre outras. Segundo 

Razavi (1996), a localização, a população atingida e beneficiada, a fauna e a flora também são 

importantes para determinar custos do projeto e impactos ambientais. Além disso, projetos de 

geração de energia elétrica são empreendimentos de longo prazo, portanto seu futuro depende de 

planejamento e antecipação de sua viabilidade econômica90.  

A matriz elétrica brasileira difere da configuração média mundial. De acordo com os dados 

publicados no Plano Decenal de Energia 2019, em 2010, 74% da capacidade instalada no Brasil era 

proveniente de fontes hídricas cujos impactos ambientais dependiam, principalmente, da proporção 

do reservatório do projeto, e da respectiva área de alagamento.  

Com o objetivo de impedir danos irreversíveis ao meio ambiente, adotam-se medidas 

preventivas na análise de viabilidade de empreendimentos, incorporando-se os custos relativos aos 

impactos na avaliação dos investimentos do projeto e na obtenção de licenças para construí-los. 

Tais medidas também são levadas em consideração para a concessão de empréstimos com órgãos 

financiadores internacionais e nacionais. 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar a importância dos aspectos ambientais 

para a análise econômico-financeira de empreendimentos hidrelétricos, principal fonte de geração 

de energia elétrica brasileira. Se o Brasil perseverar numa matriz essencialmente hidrelétrica estará 

contribuindo para reduzir a média mundial de emissões de gases de efeito estufa.  

Para isso, investiga-se a configuração da matriz energética mundial e brasileira, a fim de 

comprovar a relevância dos empreendimentos hidrelétricos na geração de energia. Comparam-se 

também os principais impactos ambientais causados por cada tipo de fonte de energia, para 

averiguar se o planejamento da expansão energética condiz com empreendimentos menos 

agressivos ao meio ambiente.  

Adicionalmente, resume-se o histórico da regulamentação ambiental brasileira, dando 

destaque à aplicação no licenciamento de projetos hídricos . Por fim, analisa-se como a preocupação 

socioambiental integra a viabilidade econômico-financeira de um projeto hídrico pelo aspecto de 

exigência de licenciamento ambiental para aprovação e implementação do empreendimento, e pela 

determinação de requisitos para obtenção de financiamento.  

 

                                                           

90 STERNBERG, 2010. 



IX Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente – 29 a 31 de outubro de 2012 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 

105 

 

2. Matriz de Energia Elétrica 

A configuração da matriz energética mundial é marcada por fontes não renováveis, como 

energia termelétrica proveniente de gás natural, carvão e petróleo, e também pela energia nuclear, 

as quais somadas representam 73,7% da capacidade instalada em 2010. As fontes renováveis de 

energia – hidroeletricidade, eólica, solar, biomassa, resíduos, geotérmica, dentre outras menos 

significativas – respondem pelos 26,3% restantes, com destaque para fontes hídricas com 20,5%. 

 

Figura 1: Capacidade Instalada Mundial de Energia Elétrica (GW) - 201091 

A figura acima apresenta a participação de cada fonte energética no total da capacidade 

instalada no mundo, com base nos dados do U.S. Energy Information Administration (EIA). É 

possível observar que as fontes baseadas em combustíveis fósseis, responsáveis por maiores 

emissões de gases prejudiciais ao meio ambiente a partir do processo de queima de combustíveis, 

são predominantes na matriz mundial.  

No Brasil, nota-se que a configuração se apresenta com distribuições diferentes do dados 

mundiais do EIA. A tabela abaixo mostra a capacidade instalada no Brasil por fonte no ano de 

2011, e a evolução esperada para os próximos dez anos. 

 

 

                                                           

91 Fonte: EIA. Capacidade Instalada de Energia. 2010. 
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Tabela 1: Evolução da Capacidade Instalada por Fonte de Geração (MW)92 

 

É possível observar que a matriz energética brasileira é predominantemente renovável, 

marcada pela presença de 71,8% de hidrelétricas e 11,8% de outras fontes renováveis, como eólica, 

biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. As fontes não renováveis respondem por 16,5% da 

capacidade, principalmente pela participação de usinas termoelétricas a gás natural, com 8,8%. 

Embora predomine a participação de usinas hidrelétricas na configuração da matriz, e o 

potencial hídrico brasileiro explorado alcance aproximadamente 30%, cerca de 70% da capacidade 

hídrica restante está localizada em biomas importantes, como a Amazônia. Dessa forma, os novos 

empreendimentos hidrelétricos não poderão dispor de grandes reservatórios, cujos impactos 

socioambientais são maiores. Como consequência, a segurança do suprimento de energia é afetada, 

uma vez que esses reservatórios são necessários para mitigar o risco hidrológico associado à 

incerteza de fluxo hídrico. Quando a capacidade de armazenamento é reduzida, outras fontes são 

demandadas para diminuir o risco de déficit de energia. Assim, a tendência é que a expansão de 

geração seja acompanhada de uma matriz mais diversa93. 

                                                           

92 Fonte: EPE. Plano Decenal de Energia 2021. 2012. 

93 ALVES, UTURBEY, 2010. 

Fonte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Renováveis 97.317 101.057 107.230 111.118 116.553 122.616128.214 134.151 139.172 144.889 152.952

Hidro 83.604 85.159 87.637 89.216 93.511 98.181 103.049 106.806 108.917 111.784 116.837
Outras 13.713 15.898 19.593 21.902 23.042 24.435 25.165 27.345 30.255 33.105 36.115

Não Renováveis 19.181 20.766 23.395 27.351 27.351 28.756 28.756 28.756 28.756 28.756 29.456
Urânio 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412
Gás Natural 10.209 10.350 11.362 12.055 12.055 12.055 12.402 12.402 12.402 12.402 13.102
Carvão 1.765 2.845 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.2053.205 3.205
Óleo Combustível 3.316 3.482 4.739 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002
Óleo Diesel 1.197 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048
Gás de Processo 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687

TOTAL 116.498 121.823 130.625 138.469 143.904 151.372 156.970 162.907 167.928 173.645 182.408
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Figura 2: Incremento de Capacidade Instalada na Matriz Brasileira 94 

 

De acordo com a figura acima, pode-se observar que a expansão da capacidade de geração 

no Brasil para os próximos três anos está baseada nas fontes hídricas e eólica. Ambas as fontes são 

meios pouco poluentes de geração de energia, e mostram a orientação ambiental no 

desenvolvimento da matriz energética brasileira. 

 

3. Impacto Ambiental 

O impacto ambiental pode ser definido como qualquer modificação das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer tipo de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam: (i) a saúde, segurança e o 

bem-estar da população; (ii) as atividades sociais e econômicas; (iii) o ecossistema; (iv) as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e (v) a qualidade dos recursos ambientais95. 

De acordo com Tolmasquim et al. (2001)96, a avaliação dos impactos no meio ambiente 

torna-se necessária na determinação dos projetos de expansão da matriz. Para isso, analisam-se os 

diferentes impactos ambientais para cada fonte de energia. 

                                                           

94 Fonte: EPE. Plano Decenal de Energia 2021. 2012. 

95 CONAMA. Resolução nº 1, de 1986. 

96 TOLMASQUIM et al.,2001. 
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Tabela 2: Resumo de Impactos ambientais por fonte de energia97 

 

Com base na tabela acima, é possível observar os principais danos no meio ambiente 

causados pela geração de energia. Nota-se que, como mencionado anteriormente, as usinas 

termoelétricas são as principais responsáveis por emissões de gases de efeito estufa. Nos 

empreendimentos que utilizam como insumo o petróleo, o carvão e o gás natural os gases de efeito 

estufa são emitidos tanto na queima de combustível, quanto nos processos de extração e refino. No 

caso das usinas nucleares, observa-se a emissão de monóxido de carbono durante o enriquecimento 

do urânio, mas o problema ambiental mais relevante é a questão do equacionamento dos rejeitos 

radioativos. 
                                                           

97 Fonte: Elaboração Própria com base em GOLDEMBERG, LUCON, 2008. 
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Por outro lado, as fontes renováveis são responsáveis por modificações socioambientais  

menos agressivas. Vale destacar os impactos das fontes eólica e hidrelétrica por sua 

representatividade na expansão do sistema.  

Os impactos ambientais de empreendimentos hidrelétricos se estendem desde seus limites 

superiores até o estuário a jusante, costa e localizações externas ao projeto e dependem, em grande 

parte, da magnitude do projeto e do tamanho do reservatório em questão. Essas variáveis podem 

levar a mudanças nos padrões de precipitação, remoção de florestas, sedimentação de rios e 

decomposição de matéria orgânica submersa. Os impactos diretos estão associados com alagamento 

para formação de reservatório e os efeitos diretos estão relacionados a impactos no solo, vegetação, 

pesca, clima e população98. As emissões de gases de efeito estufa estão relacionadas com a 

decomposição aeróbia e anaeróbica de biomassa submersa na área de reservatório, com a matéria 

orgânica formada e depositada em razão da variação do fluxo do rio e com as reações químicas de 

matérias inorgânicas99. 

No caso das usinas eólicas, nota-se que estas podem ser consideradas como uma alternativa 

às outras fontes, uma vez que seu impacto se restringe notadamente a ruídos, poluição estética e 

interferência na migração dos pássaros. No entanto, a geração eólica depende da sazonalidade dos 

ventos, ou seja, é caracterizada por geração intermitente de energia. Dessa forma, a capacidade 

eólica deve ser respaldada pelo respectivo incremento de fontes de geração constantes, como 

termelétricas ou hídricas com reservatório, as quais apresentam danos mais agressivos ao meio 

ambiente. 

Dessa forma, com base na matriz de energia elétrica mundial e nos impactos ambientais 

analisados, pode-se notar pela figura abaixo como as fontes de energia adotadas pelas regiões e as 

emissões de gases de efeito estufa estão relacionadas. 

                                                           

98 RAZAVI, 1996. 
99 ALVES, UTURBEY, 2010. 
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Figura 3: Mapa de Emissão de CO2 (Mt) 100 

A figura acima evidencia os blocos regionais com maior ou menor emissão de carbono. As 

regiões mais escuras correspondem a regiões com emissões mais agressivas, enquanto as mais 

claras, locais menos poluidores. É possível observar a relevância das emissões dos países da OCDE 

das Américas e da Europa, bem como da China, que emite 6.550,5 Mt de CO2 sozinha. Por outro 

lado, os blocos da America Latina e África, predominantemente composto por países em 

desenvolvimento, são os menos poluentes. 

A tabela abaixo foi elaborada com base nos dados do relatório do EIA Key Energy 

Statistics 2012. Essas informações possibilitam relacionar as emissões de CO2 com o Produto 

Interno Bruto e com a população de uma determinada região. 

 

Tabela 3: Dados selecionados de Emissões de CO2 em relação ao PIB e a população101 

 

 

                                                           

100 Fonte: EIA, 2012. EIA - Emissão de CO2. 2010. 
101 Fonte: EIA, 2012. 
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A população mundial em 2010 alcançava cerca de 6,8 bilhões de pessoas, das quais 19,7% 

eram provenientes da China e apenas 2,9% eram brasileiros. Embora os  países da OCDE 

respondessem por 18,1% da população, o PIB representava 73,6% do mundial, dos quais 25,6% 

eram oriundos dos Estados Unidos da América. É possível observar que Estados Unidos e China 

somados representaram 41,8% das emissões de CO2, sendo os principais responsáveis pelas 

emissões desse gás. Os dados ainda permitem uma relação entre as emissões e a população, dos 

quais Estados Unidos e Rússia apresentam maior concentração, e entre emissões e PIB, que 

posiciona o Brasil com indicador abaixo da média mundial. 

Portanto, de acordo com as características dos impactos ambientais e dos dados de emissão 

de CO2  apresentados, percebe-se uma necessidade mundial de análise, regulação e prevenção de 

danos ao meio ambiente. 

 

3.1 Licenciamento Ambiental 

Alguns processos possuem risco intrínseco de impactos ambientais de tal magnitude que 

sua ocorrência é inaceitável. Com isso, aplica-se o princípio da responsabilidade objetiva, no qual 

não se pode escusar de um acidente, independentemente de suas causas, como no caso da geração 

termonuclear e riscos de explosões e vazamentos de substâncias radioativas. Dessa forma, tornam-

se necessárias medidas de prevenção de danos socioambientais. 

Desde meados da década de 1970, a conscientização ambiental é acompanhada das 

interações entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Num primeiro momento essa 

atenção se traduziu na elaboração de políticas de desenvolvimento, como um componente na análise 

de custo-benefício no orçamento. No entanto, posteriormente, padrões ambientais específicos foram 

adotados para minimizar os danos no meio ambiente, como a construção e a operação de usinas 

geração de energia, considerando impactos diretos, indiretos e legislação específica102. 

No panorama internacional, acentuavam-se as preocupações com os danos ambientais 

provocados pelo crescimento populacional, da industrialização e pela intensificação do uso de 

energias fósseis, como foi relatado, em 1988, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas. Em 1992, a repercussão do relatório do Painel 

                                                           

102 RAZAVI, 1996. 
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Intergovernamental para Mudanças Climáticas103, parte do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, levou à adoção da Convenção do Clima104, a fim de determinar como estabilizar as 

concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa em níveis considerados seguros e em prazos 

compatíveis com a recuperação e adaptação natural dos ecossistemas. Para isso, foram definidas 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas: os países industrializados, os quais contribuíram mais 

para o impacto e, portanto, deveriam assumir compromissos mais rígidos de redução de emissões de 

gases efeito estufa, enquanto os países em desenvolvimento disporiam de prazo maior e exigências 

menores. Em 1997, os países adotaram o Protocolo de Quioto, pelo qual se comprometeram com 

metas individuais de redução das emissões no período de 2008-2012105. 

Em 2001, os EUA se retiraram das negociações de cooperação internacional, com a 

alegação de perda de competitividade econômica, seguido da Rússia em 2003. Em 2005 a Rússia se 

retornou às negociações e possibilitou a viabilização da entrada em vigor do Protocolo de Quioto106. 

Nos EUA, especificamente, a preocupação com o impacto ambiental em qualquer projeto 

industrial começou com a assinatura do National Environmental Policy Act (NEPA) pelo presidente 

Nixon na década de 1970107. No Brasil, a primeira avaliação ambiental é datada de 1972, a partir da 

necessidade de financiamento do Banco Mundial108. 

A evidência de um regulamento ambiental no Brasil é representada pela regulamentação do 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras em 1977, atribuindo a Comissão Estadual de 

Controle Ambiental o objetivo de disciplinar a implementação e funcionamento de qualquer 

atividade poluidora no estado do Rio de Janeiro24. 

O marco regulatório de proteção ambiental é assinalado pela promulgação da Lei n. 6.938 

de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. Dentre os 

instrumentos de gestão e ação preventiva a lei instituiu a avaliação de impactos ambientais e o 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Essa lei é regulamentada pelo Decreto 
                                                           

103 IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

104 UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change 

105 GOLDEMBERG, LUCON, 2008. 

106 LEITE, 2007. 
107  RAZAVI,1996. 

108 MOREIRA,1989. 
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88.351 de 01 de junho de 1983, que outorga ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

a competência para fixar os critérios de exigibilidade de estudos de impacto ambiental e 

licenciamento de empreendimentos109.  

Assim, a Avaliação de Impacto Ambiental110 (AIA) surge como instrumento de gestão e 

como intenção de incorporar aspectos técnico-científicos e políticos, além da busca do 

envolvimento da sociedade nas questões socioambientais. Aliado ao licenciamento ambiental, esses 

dois instrumentos tinham por objetivo promover o uso racional e impedir a exploração predatória 

dos recursos ambientais. 

De acordo com Goldemberg e Lucon (2008)111, pode-se basear no princípio do poluidor-

pagador para responsabilização dos impactos ambientais, pelo qual aquele que dá causa à poluição 

deve arcar com seus custos, ou seja, é dever do poluidor arcar com os custos de medidas de 

prevenção e/ou combate à poluição, conforme o decidido e estabelecido pelos poderes públicos. 

Contudo, até 1985, não existia uma abordagem ampla sobre impacto ambiental. A 

avaliação era limitada a teses acadêmicas e estudos para suportar empréstimos externos, mas os 

resultados foram pouco eficazes, uma vez que as conclusões não foram utilizadas como base para 

decisões de investimento e implantação de projetos112. 

Nesse sentido, a Resolução do CONAMA n.006113, determina as regras gerais para o 

licenciamento de atividades ambientais com impactos significativos, aplicados nas obras de geração 

de energia elétrica. 

Com a redemocratização e a adoção da Constituição Federal de 1988, ficou estabelecido 

pelo artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e foi atribuído  

à sociedade, mais especificamente, às comunidades locais, respaldadas pelas ações do Ministério 

Público, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e futuras. 

                                                           

109 FACURI, 2004. 
110 Estabelecido pela Resolução n. 001/86 do CONAMA. Estabelece que licenciamento depende da apresentação de Estudo e 
Relatório de Impacto ambiental – EIA/RIMA. 

111 GOLDEMBERG, LUCON, 2008. 

112 MOREIRA,1989. 
113 CONAMA. Resolução nº 6, de 1987. 
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A Lei n. 7.804/89, atribuiu ao IBAMA a função de homologar o licenciamento de 

atividades localizadas ou desenvolvidas no âmbito nacional, em limites territoriais do país e de um 

ou mais estados, além das atividades nucleares. 

Dado a importância da questão ambiental, outras regulamentações foram estabelecidas 

posteriormente, o que evidencia a necessidade da inclusão da avaliação dos impactos ambientais 

nos custos dos grandes empreendimentos, como a geração hidrelétrica.  

A utilização de medidas monetárias busca responder a questão de quanto as pessoas estão 

dispostas a pagar para aprimorar o meio ambiente. Além disso, esse processo permite a comparação 

com outros benefícios monetários de fontes de energia alternativas. Assim uma possível a análise de 

custo-benefício racionaliza o processo de decisão com base em vantagens e desvantagens de uma 

ação, considerando aspectos de irreversibilidade, incerteza e unicidade (PEARCE, 1991). 

Segundo Tolmasquim et al. (2001)114, no Brasil, as decisões de planejamento são tomadas 

com base na relação custo-benefício, enquanto ambientais são incluídas apenas com na 

consideração de um projeto específico. Para o autor, uma forma de evitar o risco de que o critério 

econômico no planejamento energético de longo prazo tenha mais importância que o ambiental é a 

inclusão e a  adoção de técnicas internacionais de avaliação econômica dos custos ambientais no 

orçamento do projeto.  

Os custos que contemplam as variáveis socioambientais podem ser categorizados como: (i) 

custos de controle, para evitar a ocorrência de impactos sociais e ambientais de um projeto; (ii) 

custos de mitigação, a fim de reduzir as conseqüências socioambientais; (iii) custo de compensação, 

que ressarci os impactos ambientais em situações onde a reparação não é possível; (iv) custos de 

monitoramento; e (v) custos institucionais, para a elaboração de estudos nos estágios de 

planejamento, implementação e operação e também requeridos pelas agências na obtenção de 

licenças. Assim, a consideração das questões sociais e ambientais no projeto se alia ao 

licenciamento ambiental como um instrumento de prevenção na concepção de um projeto.  

A Figura 4 esquematiza os procedimentos para obtenção do licenciamento para projetos 

hidrelétricos. A partir da realização do inventário de potencial hídrico, inicia-se um estudo de 

viabilidade de projetos, que devem incluir a apresentação do Estudo e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA). Se os documentos apresentados estiverem em conformidade com a 

                                                           

114 TOLMASQUIM et al., 2001. 
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legislação vigente a Licença Prévia é concedida, aprovando a localização e viabilidade do projeto, 

bem como os requisitos e condicionantes para a fase de implementação. 

 

Figura 4: Etapas do Licenciamento Ambiental ao longo do Projeto de Engenharia115 

Após a elaboração do projeto base, a licença de instalação é solicitada para autorizar a 

instalação do empreendimento de acordo com as especificações do plano e adicionar as medidas de 

controle ambiental. Assim, inicia-se a execução do projeto e a implementação do programas de 

monitoramento, com o objetivo de cumprir as exigências das licenças anteriores e obter a Licença 

de operação do empreendimento. Vale observar que as licenças obtidas tem prazo de validade, e 

devem ser renovadas conforme sua expiração116. 

Uma das conseqüências do processo de licenciamento apontada pelo Banco Mundial 

(2008) é que, ao mesmo tempo em que esse é o principal instrumento de gestão ambiental 

garantidor da qualidade do meio ambiente no pais, pode também ser interpretado como um entrave 

ao desenvolvimento das atividades econômicas, na medida em que o grande volume de projetos e a 

lentidão para análise e obtenção das licenças se traduzem num atraso à implementação do projeto. O 

atraso na outorga de licenças ambientais e os riscos subseqüentes para a construção e operação de 

                                                           

115 BANCO MUNDIAL, 2008. 

116 CONAMA, 1997. 
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usinas hidrelétricas são pontos de preocupação entre investidores. Para mudar essa percepção, seria 

necessário uma revisão dos processos de modo adequá-lo às transformações ocorridas no setor 

elétrico desde o estabelecimento dessas regras. 

Uma das limitações do marco regulatório ambiental é a inalteração das regras frente 

mudanças estruturais e legais do setor elétrico na ultima década. As normas reguladoras não alteram 

a característica trifásica e desarticulada do licenciamento, e a ausência de atualização permite a 

absorção de conflitos de natureza política e social, que aumentam a complexidade da 

implementação de empreendimentos de infra-estrutura.  

Além disso, a Constituição de 1988 atribui competência comum à União, Estados e 

Municípios para proteger o meio ambiente, a qual é regulamentada pela Resolução do CONAMA n. 

237/97. Entretanto, o que se observa é que, mesmo nos casos nos quais a competência de 

licenciamento ambiental não esteja no âmbito federal, a atuação do Ministério Público, baseada nas 

possíveis alterações de interesse nacional, redireciona a responsabilidade para o órgão federal, 

IBAMA. Assim, assiste-se à federalização do processo de licenciamento ambiental e a respectiva 

concentração no volume de aprovação dos projetos. 

De acordo com Tolmasquim et al. (2001)117, o grande volume de projetos torna difícil a 

avaliação econômica dos impactos ambientais. Para isso, propõe-se a elaboração de tipologia de 

projetos possíveis (por exemplo, quanto a localização, área alagada, densidade populacional e 

biodiversidade), que deve limitar as opções do universo de análise. 

Além disso, introduziu-se a exigência de licenciamento prévio como condição para outorga 

de concessão de novas hidrelétricas, de forma que as incertezas advindas de prazo e estudos 

necessários para licenciamento foram reduzidas. Isso evitou que empreendimentos já concedidos 

não fossem implementados em razão do atraso na obtenção da licença, e conseqüente atraso na 

construção de plantas, fator que altera o retorno e afeta a financiabilidade do projeto.  

De acordo com o relatório do Banco Mundial, existem outras medidas passíveis de serem 

adotadas, como: (i) limitar o estudo ambiental a apenas um nível governamental; (ii) assegurar a 

disponibilidade de informações; (iii) concessão de empréstimos específicos para assistência técnica 

e realização de estudos para licenciamento ambiental, dentre outros. 
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Outro obstáculo é a responsabilização individual dos funcionários envolvidos nos 

processos de licenciamento, a medida que os mesmos podem sofrer eventuais penalidades com base 

nas Leis de Crimes Ambientais118 e Improbidade Administrativa119.  

Dessa forma, pode-se inferir que a preocupação com os impactos ambientais e a regulação 

de instrumentos de prevenção são essenciais para o planejamento de longo prazo da matriz 

energética brasileira e para a análise econômico-financeira de projetos hídricos. Entretanto, a 

atualização dos processos de licenciamento torna-se fundamental para aprovação e desenvolvimento 

de projetos sem afetar a rentabilidade esperada. 

  

3.2 Questão Ambiental no financiamento de empreendimentos 

O financiamento dos empreendimentos de infra-estrutura usualmente é determinante na 

rentabilidade do projeto, dado o grande volume de recursos envolvidos. Assim, os requisitos para 

obtenção de empréstimos tornam-se condicionantes para a viabilidade do projeto. 

A preocupação ambiental, como observado, é um fator relevante na adoção de políticas 

pelos órgãos internacionais. Assim, os financiadores exigem análises ambientais para todos projetos 

de energia, as quais devem ser fornecidas para assegurar que os riscos ambientais foram 

identificados e que um plano para mitigação e acompanhamento foi elaborado.  

Para isso, deve-se elaborar um estudo com a previsão de cenário de recursos e meio 

ambiente futuros resultantes do desenvolvimento do projeto, contemplando a medição de 

parâmetros de qualidade antes do início do projeto, impactos significativos na construção e 

operação do empreendimento e a quantificação dos impactos ambientais120. 

Dessa forma, foram criados os Princípios do Equador, em 2006, que tem por objetivo 

garantir que os projetos financiados pelas Instituições Financeiras dos Princípios do Equador121 

sejam desenvolvidos de forma socialmente responsável e refletindo praticas de gestão ambiental. 

                                                           

118 Lei Federal n. 9.605/98. 

119 Lei Federal n. 8.429/92. 

120 RAZAVI, 1996. 

121 Equator Principles Financial Institutions (EPFIs) 
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Com isso, os impactos negativos nos ecossistemas e comunidades afetados pelo projeto serão 

evitados, ou, caso não seja possível, serão reduzidos ou compensados122. 

Freqüentemente empreendedores defendem o ponto de vista da incerteza científica e da 

inevitabilidade do impacto ambiental diante do “necessário desenvolvimento” – uma forma de se 

eximir das responsabilizações123. 

Esses parâmetros internacionais de desenvolvimento sustentável e mitigação de risco 

socioambiental representam condicionantes para financiamento de novos projetos com custos acima 

de USD 10 milhões e impactos ambientais relevantes, e atribuem aos signatários o 

comprometimento assessoramento na compreensão e aplicabilidade dos princípios. Assim, os 

projetos financiados são comprometidos, de acordo com sua categoria, a analisar os impactos 

socioambientais, incorporar os princípios, elaborar planos e medidas de redução de danos,  divulgar 

o estudo e elaborar relatórios periódicos de acompanhamento124.  

No Brasil, quatro grandes bancos são signatários dos Princípios do Equador: Bradesco, 

Caixa, Banco do Brasil e Itaú. Com isso, todos os empréstimos que se qualifiquem de acordo com 

os princípios devem adotar os procedimentos recomendados. 

O principal o agente financiador da expansão de energia elétrica no Brasil é o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Banco adota como modelo de 

empréstimos o Project Finance, em que o próprio fluxo de caixa e os ativos do projeto são as fontes 

primárias de pagamento e garantia do empréstimo. 

O project finance é um mecanismo de financiamento que se fundamenta na firmação de 

contratos privados de longo prazo. Essa estrutura foi impulsionada na segunda metade dos anos 

1990, com a redução da participação do Estado nos investimentos de energia e a introdução da 

necessidade de apresentar garantias aos entes financeiros. Além disso, características como baixa 

variabilidade de demanda, margens elevadas e previsibilidade de entradas e saídas de caixa 

permitem o aumento de alavancagem do setor. 

Essa alternativa difere do financiamento corporativo, uma vez que os concedentes do 

empréstimo assumem como fontes primárias de pagamento a garantia o fluxo de caixa esperado e 

                                                           

122 EQUATOR PRINCIPLES, 2006. 
123 GOLDEMBERG; LUCON, 2008. 

124 EQUATOR PRINCIPLES, 2006. 
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os ativos do projeto. Outro fator favorável aos investidores é a não há obrigatoriedade de auto-

suficiência do projeto desde seu início. 

Embora o BNDES não  seja signatário dos Princípios do Equador, a utilização do Project 

Finance como mecanismo de financiamento pode ser associado às questões ambientais de execução 

de projetos hídricos à medida que as obtenções das licenças ambientais são determinantes na 

concretização dos fluxos de caixa esperados. Com base nos documentos exigidos para a aprovação 

de financiamentos, pode-se observar que um dos requisitos é a obtenção das licenças necessárias à 

implementação do projeto. 

Dessa forma, pode-se perceber que, pelo aspecto de captação de recursos para viabilidade 

do projeto, os aspectos socioambientais estão cada vez mais presentes nas exigências dos 

financiadores. 

 

4. Considerações Finais 

O objetivo deste artigo foi analisar a importância da regulamentação ambiental nas análises 

de empreendimentos hidrelétricos. Verificou-se que a matriz elétrica brasileira é fundamentada em 

fontes renováveis, principalmente, em projetos hidrelétricos, que são menos agressivos ao meio 

ambiente do que projetos térmicos com base em recursos fósseis, uma vez que amenizam as causas 

do aquecimento global.  

  O aumento da preocupação com o meio ambiente e a subseqüente regulamentação para 

prevenção e mitigação dos impactos socioambientais tornaram essenciais a inclusão de estudos, 

medidas de controle e acompanhamento e da consideração dos custos ambientais ainda na fase de 

concepção do projeto. Com isso, verificou-se a importância do licenciamento ambiental como 

instrumento de gestão do meio ambiente, e como esses aspectos são incorporados na análise de 

financiamento de projetos. Além disso, foi discutido que atrasos no projeto são muito mais 

significativos para empreendimentos de longo prazo, como as usinas hidrelétricas e podem 

inviabilizar o investimento. 

Os tomadores de decisão tem que considerar os custos e benefícios das populações 

impactadas frente às atendidas e sobretudo ter em mente que há uma necessidade inexorável de 

incorporação de novos empreendimentos de geração de energia elétrica para o desenvolvimento do 

país e a melhoria do bem-estar de sua população. Não menos importante, é a consideração de que 

optar por um caminho de menor impacto sobre o meio ambiente, representado por hidrelétricas 
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quando comparado com a geração térmica por combustíveis fosseis, requer uma jurisprudência que 

reconheça as vantagens da hidroeletricidade sobre a geração fóssil que não se traduzam em 

desincentivos às primeiras e incentivos perversos às segundas. 
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O INDICADOR AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PÚBLICO DE G ESTÃO 

AMBIENTAL 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo mostrar que o indicador ambiental além de excelente 

instrumento de gestão ambiental, é um direito garantido da sociedade. O desenvolvimento cada vez 

mais acelerado, suportado pela tecnologia da informação, tem estudos científicos cada vez mais 

específicos e complexos, de tal modo que uma pessoa normal não consegue acompanhar o 

desenvolvimento de todas as áreas das ciências. Para uma gestão adequada dos bens difusos é 

necessário garantir a participação de todos, por meio da comunicação de informações de maneira 

simples, prática e resumida. A partir da totalização dos indicadores específicos escolhidos e 

elaborados por meio de avaliações e relatórios científicos, sistemáticos e institucionalizados, obtêm-

se um indicador ambiental geral que pode atender a função de acesso à informação e de participação 

da coletividade na gestão do bem de uso comum do povo: meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Instrumento de Gestão Ambiental. Meio Ambiente. Indicador Ambiental. 

Gestão Participativa. 
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1 Introdução 

O indicador ambiental além de excelente instrumento de gestão ambiental é um direito da 

população como reflexo do princípio da participação e do princípio da informação na administração 

de bens ambientais, e na condução, mesmo que indireta, de políticas públicas e tomadas de decisão. 

Assim, essencial na gestão de todo recurso ambiental, bem de uso comum do povo.  

Atualmente, o avanço da ciência e da tecnologia deve ser considerado, indubitavelmente, 

entre os mais extraordinários empreendimentos da humanidade. Novos ramos das ciências são 

descobertos e desenvolvidos em uma velocidade jamais vista. Um cidadão é incapaz de entender e 

acompanhar com profundidade o desenvolvimento de todas as áreas das ciências cujas aplicações 

direcionam e sustentam as ações humanas que interferem nos recursos naturais.  

O conjunto de informações de recursos ambientais é extensa, sistemática e volumosa, 

principalmente os relatórios de monitoramento, com metodologias internacionalmente consagradas. 

Alguns fazem uso de indicadores específicos que demonstram as condições ambientais de uma 

parte do aspecto do meio ambiente.  

Toda pessoa humana tem direito a uma vida digna, direito à liberdade de opinião e 

expressão, e conseqüentemente, o direito à participação. O ser humano pessoa deve ser o fim de 

qualquer ação e não instrumentalizado para qualquer fim. A humanidade está em um estágio de 

reconhecimento recíproco de pessoas livres e iguais, que devem cooperar entre si. Cada ser humano 

é parte desse sistema, sua sadia qualidade de vida depende do equilíbrio ecológico, e para isso deve 

buscar, de forma conjunta e consciente, o desenvolvimento sustentável. 

 

2 Indicador Ambiental 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é tratado na legislação brasileira de 

forma ampla, envolvendo todos os aspectos do meio ambiente, e de maneira didática podendo ser 

separados pelos meios: águas, ar, solo, a flora, a fauna e o equilíbrio climático, entre outros, como o 

cultural. Esse direito pode ser garantido com o estabelecimento de indicadores baseados no 

monitoramento de informações estratégicas na determinação da situação desses meios.  

Em vários estudos apesar de peculiaridades típicas de estudos regionais e de necessidades 

locais, o uso de indicadores ambientais é citado como uma excelente ferramenta de medição da 

qualidade ambiental. De grande valia no desenvolvimento das ações voltadas à preservação ou 

recuperação da qualidade ambiental, os relatórios técnicos são na maioria das vezes extensos e com 

linguagens técnicas próprias que são consideradas complexas para o público de um modo geral. 

Assim, o que se propõe é a utilização de informações existentes, sem deixar de considerar 
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adequações e melhorias, na compilação dos dados e obtenção de um indicador ambiental para 

facilitar o acesso e a divulgação. 

Pacífico na doutrina, o princípio da participação e a informação que estabelecem a 

obrigatoriedade de participação da sociedade evidentemente provida da informação adequada e 

suficiente. Entretanto, não se discute que as formas de disposição das informações sejam banidas, 

mas apenas implementadas com uma compilação, que pode ser mais efetiva e produtiva em 

informar a sociedade. Com a evolução da humanidade há cada vez mais ramos diversos de estudo e 

especialização, tornando impossível a uma pessoa humana normal ter conhecimento profundo de 

todas as áreas da ciência, pois órgãos especializados publicam constantemente diversos relatórios 

técnicos pouco aproveitados pela população em geral. 

Assim, pretende-se mostrar que as informações de qualidade dos meios que já são 

publicadas por meio de relatórios ou até mesmo pela já utilização de índices específicos de 

qualidade ambiental, tendo em vista todos os recursos ambientais protegidos pela legislação 

ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. A comparação com a 

metodologia proposta pela OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos 

(PER – Pressão, Estado e Resposta) é inevitável diante das inúmeras citações e considerações 

favoráveis a essa metodologia, e propor uma forma de obtenção de um indicador ambiental geral.  

Um indicador ambiental geral pode ser obtido pela composição ou totalização de vários 

outros indicadores específicos, convertidos a uma mesma base numérica, permitindo uma 

classificação geral dos municípios. Os indicadores específicos individualizados podem ser 

utilizados para obter uma classificação com relação a um item de interesse, como por exemplo, ao 

usar o Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município – ICTEM 

é possível obter uma classificação geral dos municípios com relação à coleta, tratamento de esgoto 

sanitário gerado em áreas urbanas. Outra possibilidade de classificação pode ser obtida com o 

agrupamento de indicadores de áreas urbanas ou áreas rurais. 

Morin afirma que a situação é paradoxal sobre a nossa Terra. As interdependências 

multiplicaram-se. A consciência de ser solidários com a vida e a morte, de agora em diante, une os 

humanos uns aos outros. A comunicação triunfa, o planeta é atravessado por redes, fax, telefones 

celulares, modems, Internet. Entretanto, a incompreensão permanece geral. Sem dúvida, há 

importantes e múltiplos progressos da compreensão, mas o avanço da incompreensão parece ainda 

maior. O problema da compreensão tornou-se crucial para os humanos, e por isso, deve ser uma das 

finalidades da educação do futuro (MORIN, 2000, p. 93). 
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Assim, com flexibilidade de agrupamentos e classificação conforme tema de interesse, a 

proposta acima para a compilação de informações em indicadores, informação curta e de fácil 

entendimento, pode produzir uma maior compreensão e envolvimento da população na obtenção de 

informações e na participação das políticas públicas que interferem nos indicadores. Por exemplo, o 

indicador de qualidade das praias da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 

cuja informação é de fácil acesso e entendimento, e serve de instrumento para cobrança das 

autoridades quanto à solução da contaminação das águas das praias por esgoto sanitário sem o 

devido tratamento (CETESB, 2009). 

Dias informa que a partir da década de 90 intensificaram-se os esforços para a construção 

de sistemas de indicadores que pudessem auxiliar a definição e avaliação de políticas públicas. 

Visando ampliar o nível das informações sobre os serviços de saneamento de forma a respaldar o 

processo de planejamento, Garcias e Nucci (1993), citado por Dias, propuseram a utilização de 76 

indicadores nos campos demográficos, social, de saúde e econômico, além dos de serviços de 

saneamento básico (GARCIAS E NUCCI, 1993, apud DIAS, 2003). 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em parceria com a PUC/MG (Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais), com o objetivo de construir um instrumento que 

possibilitasse uma distribuição eficiente e justa dos recursos públicos do Município de Belo 

Horizonte, criou o IQVU/BH (Índice de Qualidade de Vida Urbana). Este índice expressa em 

números os fatores que interferem na qualidade de vida nos diversos espaços do município, 

considerando a oferta dos serviços urbanos e o acesso dos moradores a serviços oferecidos. Foram 

produzidos 75 indicadores distribuídos em 11 variáveis, dentre as quais, saúde, meio ambiente e 

infra-estrutura urbana, esta última contendo o componente saneamento (DIAS, 2003).  

O modelo matemático utilizado no IQVU/BH previa o cálculo em três etapas: a primeira, o 

cálculo do Índice de Oferta Local relacionado a cada variável; a segunda, o cálculo dos Índices 

Setoriais que incorporam aos índices anteriores a acessibilidade dos moradores aos serviços 

existentes; e por último, o cálculo do IQVU – Regional que articula, de acordo com os pesos de 

cada variável, os índices setoriais e indica o valor global da qualidade de vida que cada região 

oferece a seus moradores (DIAS, 2003) 

O Conselho Estadual de Saneamento no Estado de São Paulo (CONESAN) visando 

atender as normas e os regulamentos da Política Estadual de Saneamento no Estado de São Paulo 

para avaliar a eficácia do Plano Estadual de Saneamento, elaborou o Indicador de Salubridade 

Ambiental (ISA), composto por seis indicadores específicos relacionados às áreas de saneamento 

ambiental, socioeconômica, saúde pública e recursos hídricos. Com objetivo de medir as condições 
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de salubridade em âmbito municipal, o ISA é composto de indicador de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos, controle de vetores, riscos de recursos hídricos e indicador 

socioeconômico, calculados por meio de expressões com médias aritméticas ou ponderada 

envolvendo indicadores específicos e a pontuação tem variação de 0 a 100 (CONESAN, 1999). 

O CONESAN entende que o conceito de Salubridade Ambiental tratado desta forma, além 

de mais abrangente que o de saneamento ambiental implica em um processo de permanente 

aperfeiçoamento de avaliação na busca de níveis crescentes de qualidade ambiental a serem 

alcançados. O ISA proposto permite a incorporação de novos indicadores, variáveis e forma de 

pontuação à medida que se tenha novas informações ou que novos patamares sejam obtidos nos 

serviços de abastecimento de água, esgotos sanitários e manejo de resíduos sólidos no controle de 

vetores e das condições físicas dos mananciais.  

Almeida propôs o Indicador de Salubridade Ambiental para Favela (ISA/F), baseando-se 

no ISA acima citado, porém incorporando a especificidade das condições de salubridade das 

favelas. Seu cálculo baseia-se na média ponderada de 14 indicadores (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem, coleta de resíduos sólidos, vias de circulação, segurança 

geológica geotécnica, densidade demográfica bruta, energia elétrica, regularização fundiária, 

varrição, iluminação pública, espaço público, renda e educação), os quais possuem critérios de 

cálculo diferenciados entre médias aritméticas e ponderadas. A pontuação do ISA/F varia de 0 a 100 

e a ponderação dos indicadores tem soma unitária (ALMEIDA, 1999, p. 98). 

Tendo o ISA como base, o Índice de Salubridade Ambiental para Belo Horizonte 

(ISA/BH) foi proposto como ferramenta principal para elaboração do diagnóstico de salubridade 

ambiental do Município e para ser agregado ao Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) e ao 

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) já utilizados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O 

cálculo do ISA/BH pode ser feito por meio das funções: somatória (média aritmética ponderada) ou 

produtora (média geométrica ponderada) utilizando-se de seis índices setoriais (abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, saúde e salubridade da habitação), os 

quais são calculados por médias, simples ou ponderadas, dos valores dos indicadores. Esses 

indicadores têm valores entre 0 e 100 e os coeficientes de ponderação devem ter obrigatoriamente 

soma unitária. O ISA/BH apresenta os índices de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos, drenagem urbana, e, diferentemente do ISA e do ISA/F, os índices saúde 

ambiental e salubridade da habitação (MONTENEGRO, 2001, p. 3-7). 

Assim, existe uma quantidade de variáveis que buscam medir a salubridade do meio, não 

se dispondo ainda de um marco conceitual consistente para a seleção das variáveis mais relevantes. 
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Diversas variáveis contribuem para o impacto do saneamento sobre a saúde e estão ligadas à 

incorporação de medidas sanitárias como informação, educação, higiene, participação comunitária 

etc. Sendo assim, os trabalhos de pesquisa que têm se desenvolvido, tratando de mostrar e 

quantificar, com algum grau de precisão, a relação saneamento-saúde, e o impacto do primeiro 

sobre o segundo, nem sempre têm sido claros ou tenham dado seus resultados definitivos 

(HELLER, 1997, p. 8). 

Os estudos realizados já permitem afirmar, com segurança, que intervenções em 

abastecimento de água e em esgotamento sanitário provocam impactos positivos em indicadores 

diversos de saúde, porém existem muitas lacunas na relação saneamento-saúde, sendo ainda 

necessário o aprofundamento dessa compreensão para situações particularizadas, em termos da 

natureza da intervenção, das características socioeconômicas e culturais da população beneficiada 

(HELLER, 1997, p. 72). 

A exceção da proposta do ISA/F, os demais trabalhos aqui citados têm como unidade de 

análise municípios e estados. Para estes, os índices, os indicadores e as variáveis possuem conceitos 

mais amplos, sendo incapazes de indicar os diferenciais intra-estado ou intra-município. Assim, 

estes índices são importantes para indicar um ranking entre Estados e Municípios, mas não 

permitem identificar as disparidades nos mesmos, as quais só podem ser analisadas em nível local. 

A padronização dos indicadores utilizando-se de unidades municipais torna-se um 

importante instrumento de análise, pois propicia a visualização de espaços sujeitos a processos 

semelhantes, contribui para a interpretação e análise dos fenômenos indutores e resultantes das 

transformações, indicando a necessidade de encaminhar formas de gestão inovadoras 

(ULTRAMARI, 2002, p. 108). 

No Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente prevê como instrumento, entre 

outros: o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o sistema nacional de informações 

sobre o meio ambiente, e a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 

divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). 

Desta maneira, seria de suma importância o desenvolvimento de um indicador ambiental 

que fosse padrão, obrigatório, convertido em uma base numérica simples, e em unidades no mínimo 

municipais. Ao final de levantamentos anuais, seria possível a classificação dos municípios quanto 

à qualidade ambiental de modo geral, e também uma classificação segmentada baseada em cada um 

dos componentes do indicador ambiental ou grupo de subindicadores afins. A partir de valores 

históricos de indicadores ambientais é possível a demonstração de resultados e melhorias de 
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políticas públicas, bem como, a possibilidade de estabelecimento de metas visando a obtenção de 

uma melhor pontuação. 

As referências deste trabalho mostram indicadores ambientais, indicadores de saneamento 

ou indicadores do desenvolvimento sustentável que abarcam questões econômicas, sociais, de 

saúde, ou até mesmo de educação. Pretendendo uma melhor precisão de resultados e adequação das 

informações este trabalho entende que os indicadores devem objetivar as questões de maneira 

separada, por exemplo, um indicador somente para as questões ambientais Recomenda-se que 

estudos específicos pesquisem ou desenvolvam indicadores que possam medir e informar a 

população com relação ao desenvolvimento dos demais temas: econômicos, sociais, e de saúde. 

Recomenda-se o uso e aplicação da metodologia descrita no manual de elaboração do ISA e da 

metodologia defendida pela OCDE, sobre o modelo pressão, estado e resposta.  

Considera-se que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no art. 3º Inciso V, define 

os recursos ambientais como sendo: a atmosfera, as águas interiores (superficiais e subterrâneas), os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Assim, é 

importante que haja indicadores ambientais que mostrem a situação de cada recurso em termos da 

pressão que sofrem pela demanda de sua exploração (quantidade), do seu estado (qualidade), e da 

resposta (ações de prevenção e ações de correção da poluição) para preservação desses recursos. 

 

2.1 Informações e Indicadores Ambientais 

2.1.1 Indicador de Salubridade Ambiental 

O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) teve sua origem na Política Estadual de 

Saneamento do Estado de São Paulo, através da Lei Estadual nº 7750/92. O objetivo principal do 

ISA seria medir de maneira uniforme as condições de saneamento e apresentar sinteticamente a 

situação de salubridade ambiental de cada Município através de um valor numérico, identificando 

as causas de eventuais deficiências. A interessante composição do indicador de salubridade 

ambiental a partir de componentes, obtidos a partir de variáveis técnicas, cujas fórmulas foram 

amplamente discutidas com especialistas de vários órgãos com afinidade na questão. Há também a 

possibilidade de inclusão de indicadores regionais pelas especificidades de determinada região. O 

indicador regional pode refletir o resultado de políticas públicas com a obtenção e divulgação da 

situação de salubridade ambiental de tema exclusivo em uma região. (CONESAN, 1999). 
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2.1.2 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos 

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) desenvolveu um 

programa sobre indicadores ambientais que conduziu a vários outros conjuntos de indicadores, cada 

um deles respondendo por um objetivo específico: trata-se de um Corpo Central de indicadores 

ambientais da OCDE, que permite mensurar os progressos alcançados naquela área, e de vários 

conjuntos de indicadores que favorecem a integração das preocupações ambientais nas políticas 

setoriais (por exemplo: energia, transportes, agricultura) (OCDE, 2002). 

As dificuldades com relação ao uso de indicadores ambientais para a OCDE decorrem de 

que a coleta sistemática de dados sobre o meio ambiente é uma atividade relativamente recente em 

inúmeros países; as fontes de dados são freqüentemente distribuídas entre várias agências e níveis 

administrativos e as informações são geralmente coletadas visando outros objetivos. As definições e 

os métodos de mensuração podem variar de um país a outro e qualquer comparação entre países 

deve ser feita com muita prudência (OCDE, 2002). 

Os trabalhos de cooperação com os países membros da OCDE levaram a um acordo entre 

eles para a utilização do modelo pressões-estado-respostas (PER) como quadro comum 

harmonizado, bem como para ter como critérios a pertinência política, precisão de análise e 

mensurabilidade quando da identificação e da definição de indicadores ambientais (OCDE, 2002). 

 

Figura 1 – Indicadores Ambientais da OCDE 
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Fonte: OCDE, 2002. 

 

O corpo central de indicadores ambientais deste trabalho é o que mais desperta interesse, 

publicado regularmente, é um conjunto mínimo de indicadores comum aos países da OCDE, para 

ser utilizado em escala internacional, constitui uma primeira etapa no acompanhamento dos 

progressos alcançados em matéria de meio ambiente e dos fatores em causa. O corpo central, que 

compreende aproximadamente cinqüenta indicadores e inclui os principais indicadores derivados 

dos conjuntos setoriais e da contabilidade ambiental, tem como objeto as grandes preocupações 

ambientais dos países da OCDE. Estes indicadores estão classificados segundo o modelo PER: i) 

indicadores das pressões, diretas e indiretas, sobre o meio ambiente; ii) indicadores das condições 

ambientais, e iii) indicadores das respostas da sociedade (OCDE, 2002). 

O modelo PER baseia-se na idéia de que as atividades humanas exercem pressões sobre o 

meio ambiente e afetam a sua qualidade e a quantidade de recursos naturais (“estado”); a sociedade 

responde a estas mudanças adotando políticas ambientais, econômicas e setoriais, tomando 

consciência das mudanças ocorridas e a elas adaptando o seu comportamento (“respostas da 

sociedade”). Este modelo apresenta a vantagem de evidenciar estes elos e ajudar os tomadores de 

decisão e o público a perceber a interdependência entre as questões ambientais e as outras (não 
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esquecer que existem relações mais complexas nos ecossistemas e nas interações meio ambiente-

economia e meio ambiente sociedade) (OCDE, 2002). 

 

2.1.2.1 Modelo Europeu 

Uma variação no nome do modelo PER é o modelo conceitual adotado pela Agência 

Européia do Ambiente, denominado DPSIR. Este modelo evidencia que Atividades Humanas (D - 

Driving Forces), nomeadamente, a indústria e os transportes, produzem Pressões (P - Pressures) no 

ambiente, tais como emissões de poluentes, as quais vão degradar o Estado do Ambiente (S - State 

of the environment). Dessa degradação poderá originar Impactes (I - Impacts on the environment) 

na saúde humana e nos ecossistemas, levando a que a sociedade emita respostas (R - Responses) 

através de políticas e medidas, tais como normas legais, taxas e produção de informação, as quais 

podem ser direcionadas a qualquer compartimento do sistema. O modelo europeu avalia de maneira 

similar ao modelo PER, ou seja, a Pressão, o Estado e a Resposta (APA, 2010). 

Os indicadores foram baseados ao longo dos últimos anos na área de relatórios ambientais 

e de indicadores de desenvolvimento sustentável. Destacando que, é imperioso garantir a eficácia 

do processo de coleta, processamento, avaliação e comunicação da informação sobre o desempenho 

ambiental e da sustentabilidade. Informação ainda, que a avaliação e a comunicação regular do 

desempenho ambiental e da sustentabilidade do país, suportada por um processo participativo, 

constituem um pilar essencial de qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável (APA, 2007). 

 

2.1.3 Município Verde Azul 

O programa Município Verde Azul foi lançado em 2007 pela SMA - Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, tendo como objetivo a descentralização da política ambiental. 

Ao governo estadual caberia a colaboração técnica e o treinamento de pessoal local, e, considerado 

fundamental a participação de todos. A adesão ao programa tem início com a assinatura de um 

“Protocolo de Intenções” que propõem dez Diretivas Ambientais consideradas prioritárias para 

serem desenvolvidas. Assim, ano a ano são estabelecidas as ações necessárias para que o município 

seja considerado Município Verde Azul. As 10 Diretivas são: Esgoto Tratado, Lixo Mínimo, 

Recuperação da Mata Ciliar, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Habitação Sustentável, 

Uso da Água, Poluição do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho de Meio Ambiente (SÃO PAULO - 

SMA, 2011). 

A cada novo ano o programa tem sido aperfeiçoado podendo haver variações nos critérios 

de classificação. O resultado do programa é apresentado em uma tabela com o nome dos municípios 
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participantes classificada em ordem decrescente de pontuação, número com duas casas decimais, os 

municípios com pontuação acima de 80 recebem o certificado Município Verde Azul. O governo 

possibilita também a consulta de municípios que foram pré-certificados, ou seja, receberam o 

certificado e têm um prazo para resolver uma pendência com relação ao lixo e/ou esgoto. Possibilita 

ainda a consulta dos pontos obtidos em detalhes por município, ou seja, qualquer cidadão 

interessado pode consultar a situação ambiental do seu município (SÃO PAULO - SMA, 2011). 

Este programa traz a aplicação de indicadores de avaliação de disposição de resíduos e 

tratamento de esgoto, e também requisitos obrigatórios para a promoção de uma política de meio 

ambiente, como a estrutura ambiental e o conselho ambiental são requisitos de uma política 

ambiental e não indicadores da qualidade do meio ambiente propriamente dito (SÃO PAULO - 

SMA, 2011).  

 

2.2 Características do Indicador Ambiental Proposto126 

O indicador ambiental proposto é baseado em dados de monitoramento, e subindicadores 

já existentes, evitando criar a necessidade de informações que não existem. Este indicador deve 

reunir indicadores específicos de cada aspecto do meio ambiente, ou meio: ar, água, solo, fauna, 

flora. O seu resultado deve representar a condição real de cada aspecto ambiental, e ser 

fundamentado tecnicamente, proporcionando uma estimativa confiável das condições ambientais, 

diminuindo a subjetividade na análise dos dados, e possibilitando a comparação entre municípios.  

Na Tabela 12 uma proposta de compilação de dados disponíveis que poderia ser utilizada 

na obtenção de um indicador, é dividida pelos aspectos ambientais: água, solo, ar, flora e fauna, 

subdivididos em Pressão, Estado e Resposta, com uma descrição sucinta das informações a serem 

utilizadas no cálculo de cada indicador.  

Por exemplo, a pressão do meio água é a relação entre o volume de água disponível 

(superficiais, subterrâneas, e pluviais) pelo demandado; o estado significa o produto de indicadores 

de qualidade e toxicidade de águas superficiais e subterrâneas; e a resposta resultado de indicadores 

de coleta e tratamento de despejos domésticos e industriais de áreas urbanas e rurais, e o trato da 

poluição por agrotóxicos. 

                                                           

126 Baseado na Dissertação do Mestrado do próprio autor: Silva, Orlando Honorato da. O indicador ambiental e o 
licenciamento ambiental como instrumentos de gestão ambiental. Lorena: UNISAL, 2012. 159p. Dissertação (Mestrado 
em Direito Ambiental) UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São Paulo. 
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Este indicador deve refletir a qualidade do meio de interesse comum e não somente para 

um uso específico, informando a população e servindo como ferramenta para a avaliação dos 

programas de redução da poluição, podendo incluir outras subdivisões de interesse, por exemplo, 

indicadores ambientais para áreas urbanas ou rurais.  

 

Tabela 12 – Informações para obtenção de um indicador ambiental geral 

Meio Pressão; 

Estado e 

Resposta 

Informações a considerar na elaboração do indicador ambiental 

Água Pressão Volume disponível (águas superficiais, subterrâneas e pluviais) pelo volume 

captada, descontar o volume reutilizado ou reciclado. 

Estado IQA = Índice de Qualidade das Águas superficiais; Índice de Qualidade de 

Águas Subterrâneas; Indicador de toxicidade e  

Resposta ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População 

Urbana de Município; Indicador de Tratamento de Despejos Industriais 

(que estão fora dos sistemas municipais); Indicador de Tratamento de áreas 

rurais; Indicador de poluição por agrotóxicos. 

Solo Pressão Quantidade de reservas minerais disponíveis pela quantidade explorada; 

quantidade exportada, beneficiada e importada. 

Estado Considerar as áreas contaminadas 

Resposta IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, o IQR Valas – Índice de 

Qualidade de Aterro de Resíduos em Valas e o IQC – Índice de Qualidade 

de Usinas de Compostagem; Indicador de Reutilização ou Reciclagem 

Ar Pressão Considerar o potencial de dispersão dos poluentes que depende das 

características geográficas e climáticas por área; considerar as emissões na 

geração de energia, processos industriais, agropecuária, resíduos e mudança 

do uso da terra e florestas, emissões de gases que destroem a camada de 

ozônio, pela área municipal.  

Estado Índice de Qualidade do ar, umidade, temperatura (máxima, mínima e 

variação), ventos e chuvas. 

Resposta Geração de energia limpa (solar, eólica, biomassa, etc); processos 

industriais fechados; controle de emissões da agropecuária; controle de 
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emissões de resíduos; balanço de emissões da mudança do uso da terra 

positivas (reflorestamento e controle de queimadas).  

Flora Pressão Quantidade de área verde disponível pela quantidade explorada 

Estado Percentagem de áreas verdes sobre o total de área municipal;percentagem 

de áreas verdes de reserva obrigatória reflorestada; total de área verde em 

área urbana por área ou por habitante. 

Resposta Implantação da exploração sustentável 

Fauna Pressão Quantidade de animais explorados pela quantidade disponível 

Estado Monitoramento do total de indivíduos por área 

Resposta Implantação da exploração sustentável 

 Fonte: Silva, 2012, p. 152. 

3 Conclusão 

O indicador ambiental deve representar uma visão holística do meio ambiente. O 

monitoramento, o processamento de informações e a obtenção de indicadores ambientais baseados 

em relatórios técnicos devem ser divulgados ou estar disponíveis em local de fácil acesso para toda 

a população.  

O indicador será um instrumento de extrema importância na aplicação de recursos escassos 

e na divulgação da evolução das condições ambientais favoráveis à saúde da população. A 

sociedade, legítimo titular do bem ambiental, é quem deve ser o gestor desse bem, deve decidir 

como fazer o seu uso, mesmo que de forma indireta, preferencialmente por meio de colegiados com 

representantes de todos os segmentos da sociedade de forma justa e igualitária. 

Um indicador ambiental composto de subindicadores permitirá a classificação dos 

municípios de maneira geral ou por tópicos específicos, servindo de incentivos para a adoção de 

políticas públicas que beneficiem toda a população. Podendo servir como barreira na liberação de 

verbas públicas, que deve dar preferência a ações e investimentos que traduzem em melhor 

qualidade ambiental e conseqüentemente melhor qualidade de vida da população.  

Recomenda-se o estabelecimento de um indicador ambiental com especificação de 

parâmetros ambientais que devem ser monitorados e a respectiva metodologia, a freqüência de 

atualização, os meios de disponibilização dos dados e a forma de compilação, resultando em uma 

informação de fácil acesso e compreensão. 
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