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RESUMO 

 

A dissertação apresentada é o resultado de uma pesquisa sobre o processo de formação do 

Direito Ambiental como agente de transformação social que preconiza pela harmonização da 

relação entre o ser humano e o meio ambiente. Dessa forma, é analisada a construção do 

Direito Ambiental na Sociedade de Risco da Terceira Onda com base na disponibilização da 

informação ambiental que implica o surgimento ou a redução de uma incerteza proveniente da 

implementação de atividades humanas. Com efeito, o Direito Ambiental, que necessita dessa 

informação, aliando-se à participação e à cooperação, terá plenas condições de regulamentar 

as atividades humanas, conforme demonstrado no estudo de caso da camada de ozônio. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental, Direito a Informação, Sociedade de Risco, Comunicação 

de Risco, Esfera Pública. 



  

ABSTRACT  

 

The present dissertation is the result of a research concerning the process of Environmental’s 

Law formation as an agent of social transformation that predicts for the harmonization of the 

relation between human being and the environment. Indeed, the disponibilization of the 

environmental information is analyzed in the sense of th construction of the Environmental 

Law in the Risk Society of the Tird Wave, which implies the sprouting or reuction of an 

uncertainty proceeding from the implementation of any human activity. With efect, the 

Environmental Law needs this information as well as needs the participation and the 

cooperation to accomplish the full condictions to regulate the human activities, as 

demonstated in the case study of the ozone layer. 

 

Key-words: Environmental Law, Right to Information, Risk Society, Risk Communication, 

Public Sphere. 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

 

A luta para compreender o que existe nos bastidores da questão ambiental envolve 

aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. São problemas que se relacionam com a 

democracia (decisões) e com o embate entre interesses econômicos e ecológicos. São ainda 

problemas que dizem respeito à desconstrução de compreensões defasadas em relação ao 

meio ambiente e ao próprio poder legitimador da ciência. 

A questão ambiental que, apesar dos avanços nas áreas de pesquisa científica, ainda 

vem sendo analisada com descaso, tem seu discurso e valores empobrecidos. Desta forma, 

implica um “discurso de uma ecologia mística dissociada de valores sociais, políticos, 

econômicos, aparecendo apenas como floreados egoístas e descontextualizados pelo belo e 

sadio” (DERANI, 1997, p.258). As relações com a natureza não podem, de forma alguma, ser 

dissociadas das relações sociais que as fundamentam. 

A alocação de recursos (financeiro, humano e, principalmente, natural) necessários 

para a implementação e manutenção das atividades de interesse humano nos conduz a analisar 

até que ponto a atuação do Direito Ambiental poderá ser válida e legítima para mediar uma 

solução para tais conflitos, buscando a harmonização da relação do ser humano com o meio 

ambiente.  

Parafraseando Norberto Bobbio (1992, p.25), podemos dizer que o problema grave de 

nosso tempo, com relação ao meio ambiente é o de protegê-lo. Assim sendo, o problema que 

temos diante de nós não é só filosófico, mas, principalmente, jurídico e, num sentido mais 

amplo, político. 

A partir dessa constatação, estudaremos de que forma aos atores do Direto Ambiental 

poderão participar da formação de um consenso global, regional ou local de proteção do meio 

ambiente que possa conduzir a humanidade a uma transformação sócio-econômica-ambiental 

condizente com as necessidades das presentes e futuras gerações e efetivado na elaboração e 

adoção de normas de proteção ao meio ambiente. 

Como base para nossa proposta estudaremos a informação ambiental como elemento 

essencial para que esses atores possam desempenhar seu papel com efetividade. Desta forma, 

há possibilidade de se continuar discutindo questões ambientais emergentes e colaborar para a 

construção de uma sociedade sustentável, ou seja, em equilíbrio com a natureza. 
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Para alcançarmos esse ideal é necessário, portanto, um trabalho de conscientização 

árduo e longo, em que o objetivo não pode ser apenas punir, mas propor alternativas 

econômicas e ecologicamente viáveis e substitutas aos atuais padrões de exploração da 

natureza. Com efeito, buscaremos demonstrar que é fundamental uma maior flexibilidade na 

elaboração de normas ambientais que se adaptem às novas e reais necessidades ambientais, 

cujo impacto pode ser constatado tanto no cenário econômico, quanto no cenário social. 

Com vista a este problema trataremos de analisar no Capítulo 1 um conceito 

globalizante de meio ambiente, confrontando-o a duas hipóteses que legitimavam (e ainda 

legitimam) a exploração abusiva e a poluição do meio ambiente: o fato de que a natureza se 

constitui em um recurso ilimitado de recursos e de que a ciência tem sempre a resposta final e 

segura em relação à produção de danos. Para isso, trabalharemos com o conceito de meio 

ambiente dentro dos paradigmas da Sociedade de Risco (BECK) e da civilização da Terceira 

Onda (TOFFLER). 

Esses dois modelos analíticos serão convertidos no que chamamos, nesse primeiro 

momento, de Sociedade de Risco da Terceira Onda. Nesse ponto poderemos melhor verificar 

a importância da informação ambiental para a construção de um conhecimento apurado do 

meio ambiente que possa refletir em decisões informadas que atendam ao interesse da 

coletividade. 

No Capítulo 2 analisaremos o papel do Direito Ambiental, entendido como complexo, 

dinâmico e participativo, para a transformação das atuais formas de apropriação do meio 

ambiente. Demonstraremos também a importância da cooperação (lato e stricto sensu), da 

participação e da informação (quer seja como pura informação quer seja como um dever da 

cooperação lato sensu) com relação à postura preservacionista contemporânea do meio 

ambiente. 

Nesse capítulo, a contribuição de Jürgen Habermas mostrar-se-á fundamental para a 

compreensão da importância de ter-se assegurada a participação para que o Direito Ambiental 

possa ser válido e factível perante a sociedade. 

No Capítulo 3 estudaremos o Princípio da Informação do Direito Ambiental face à 

noção de Sociedade de Risco da Terceira Onda e da dupla percepção da natureza que será 

apontada no primeiro capítulo. Além disso, trataremos da comunicação de risco como um dos 

principais instrumentos da mudança de postura do Direito Ambiental contemporâneo: de um 

caráter utilitarista e proibitivo para um caráter preservacionista. O princípio da informação 

será analisado como um importantíssimo meio para a aplicação e consubstanciação pos 

princípios da precaução e da prevenção. 
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No Capítulo 4 estudaremos a esfera pública como sendo a arena de formação da 

vontade coletiva, na qual a veiculação e comunicação da informação ambiental possam ser 

adequadas aos propósitos da construção do Direito Ambiental. Com efeito, analisaremos de 

que forma a informação ambiental pode atender à sua função (comunicar riscos e com isso 

fazer surgir ou afastar uma incerteza) e proporcionar uma participação efetiva de todos os 

atores e setores sociais interessados. Para isso tratamos também do processo de delegação de 

compreensão e das contribuições de Alvin Toffler para uma civilização da Terceira Onda. 

No Capítulo 5 trazemos uma análise de todo o processo de elaboração e adoção da 

Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, e do Protocolo de 

Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, de 1987. Por meio desta 

análise poderemos demonstrar de que forma a informação, a participação e a cooperação 

foram (e serão) fundamentais para o sucesso do combate à degradação da camada de ozônio e 

de qualquer outra questão ambiental. 

O discurso que hoje predomina, dissociado de valores sociais, econômicos, políticos e 

culturais, conforme já mencionado, permeado pela falta de participação, conduzem a uma 

injustiça ao meio ambiente,  

que evidenciam debates em torno de leituras diferenciadas sobre a própria 
estruturação de um conceito adequado de ambiente, disparidades que permitiriam 
organizar e sintetizar uma completa e integral representação dos equívocos, 
dificuldades e incompreensões que atingem o espaço dos tribunais (LEITE e 
AYALA, 2002, pp. 196-197). 

Com efeito, o objetivo deste trabalho é de demonstrar como a informação é essencial 

na elaboração e adoção de normas de Direito Ambiental. Para a construção do Direito é 

importante que haja maior interação do que ocorre na realidade (pesquisas científicas na área 

ambiental) com a elaboração de normas e leis ambientais. Desta forma, objetivamos 

demonstrar que o Direito atua como um medium, ou seja, instrumento de comunicação e 

transformação para trazer novos valores e veiculá-los de forma a reconstruir a base das 

relações sociais e econômicas de apropriação da natureza. 

Propomo-nos, portanto, a realizar um estudo do papel da informação ambiental na 

elaboração e adoção das normas ambientais, com o objetivo de alcançar uma ecologização do 

direito. Para contornar essa situação empobrecedora, esse estudo terá como base o modelo 

habermasiano de esfera pública em que existe maior acesso à esfera pública por parte dos 

cidadãos e local em que a informação pode melhor circular e comunicar. 



CAPÍTULO  1 

 

 

SOCIEDADE DE RISCO DA TERCEIRA ONDA 

 

 

 

Neste primeiro capítulo, discutiremos duas hipóteses que legitimavam (e ainda 

legitimam) a exploração abusiva e a poluição do meio ambiente: o fato de que a natureza se 

constitui em um recurso ilimitado de recursos e de que a ciência tem sempre a resposta final e 

segura em relação à produção de danos. Diante desta última hipótese, trataremos também de 

analisar se o aumento da produtividade pode acarretar aumento potencial de risco. 

Utilizaremos a noção de sociedade de risco de Ulrich Beck (1992) e os estudos sobre a 

Terceira Onda  de Alvin e Hedi Toffler (1980; 2003) para poder demonstrar a importância de 

se estabelecer um conceito atual de meio ambiente para que, em seguida, possamos analisar a 

percepção e a apropriação deste meio. Partindo desta base conceitual e analítica, temos 

condições de estudar o risco dos impactos das atividades humanas no meio ambiente e a sua 

percepção, bem como os custos e perdas sociais decorrentes do processo produtivo. 

Concomitante a essas análises, procuraremos demonstrar a importância da informação 

ambiental para melhor compreensão da problemática ambiental. 

Arriscaremos, ainda, no decorrer deste capítulo, sugerir a elaboração de um conceito 

de Sociedade de Risco da Terceira Onda, de forma a demonstrar que é possível a 

harmonização e a redução do choque entre os interesses econômicos e ecológicos 

contemporâneos. 

Para isso, recorreremos aos estudos de Alvin e Hedi Toffler (1980, 2003), para melhor 

demonstrar de que forma o conflito entre os interesses econômicos e ecológicos, que 

caracteriza o debate contemporâneo sobre o meio ambiente, pode ser tipificado nos modelos 

de civilizações elaborados por ele. O instrumental desse autor tem sua importância elevada, 

pois acompanha a evolução da informação na sociedade contemporânea e o processo 

constante de transformação social.1 

 

                                                 
1 Antecipando a análise que iremos fazer dos modelos de civilizações desenvolvidos por Alvin Toffler (1980), 
podemos dizer que as civilizações da Primeira, Segunda e Terceira Ondas estão relacionadas com as revoluções 
Agrícola, Industrial e da Informação (comunicacional) respectivamente. 
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1.1 Considerações Preliminares 

 

 

A falta de conhecimento científico sobre o efeito negativo das atividades humanas no 

meio ambiente e a ausência de tecnologia para enfrentar os riscos provenientes destas 

atividades caracterizam a Sociedade de Risco. Riscos que aqui são entendidos como a 

possibilidade de perda de algo que tem valor para nós em decorrência da falta de segurança 

diante das duas características apontadas. Em outras palavras, risco implica a possibilidade de 

perigo, incerto, porém previsível, que ameaça de dano a pessoa ou a coisa. 

Na ciência da saúde pública, o risco é definido como “a probabilidade de ocorrer um 

dano como resultado à exposição de um agente químico” (SDE/OPAS, 2003, p.01), ou seja, 

implica também a idéia de “causar dano”. Por analogia, no Direito Ambiental, o risco pode 

ser considerado como probabilidade de causar dano ao meio ambiente em decorrência de 

alguma atividade humana. 

Atualmente, os riscos decorrem sobretudo dos excessos da produção industrial. A 

problemática relacionada à camada de ozônio evidencia essa primeira afirmação quanto à 

existência de riscos. Esses são de fácil percepção quando analisada a questão ambiental. Neste 

momento, torna-se claro um inter-relacionamento importantíssimo para nosso estudo: na 

Sociedade de Risco, esses riscos extrapolam as realidades individuais e até mesmo os limites 

territoriais e temporais. 

A percepção desses riscos e a sua relação com a problemática ambiental se fazem, 

portanto, necessárias para que os atores do Direito Ambiental possam implementar medidas 

de precaução e de prevenção (gerenciamento de riscos), visando salvaguardar o meio 

ambiente assim que esses fossem comunicados. 

Cabe ao Direito Ambiental traduzir as características da sociedade de risco para o 

cotidiano da vida do homem, de forma a possibilitar e assegurar à coletividade condições 

plenas de participação e de cooperação para que seja exeqüível a construção de um meio 

ambiente essencial à sadia qualidade de vida. 

Contudo, para que seja efetiva esta interferência do Direito Ambiental na questão 

relacionada à percepção do risco, são imprescindíveis a existência e a veiculação de 

informação ambiental, as quais darão condições para que os atores sociais possam tomar 

ciência da problemática ambiental e, assim, participar ativamente dos processos de tomada de 

decisão. 
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Atualmente, todos os problemas relacionados ao meio ambiente demandam maior 

participação e cooperação, pois têm tomado enormes proporções quer seja relacionado às 

implicações econômicas, quer seja em relação ao bem-estar e qualidade de vida do ser 

humano. Cabe ressaltar que esses pontos estão cada vez mais inter-relacionados em torno da 

questão do direito à uma vida sadia. 

Os problemas relacionados ao meio ambiente têm tomado enormes proporções devido, 

em especial, a dois fatores relacionados ao risco das atividades humanas: a imprevisibilidade 

quanto à ocorrência de dano no tempo e a sua não limitação territorial. Quanto à 

imprevisibilidade temporal de ocorrência de dano, destacamos o uso de substâncias para o 

desenvolvimento da agricultura no passado, a chamada Revolução Verde, em que o uso de 

DicloroDifenil-Tricloroetano (DDT)2 apontava cientificamente para um aumento da 

produção, não sendo analisados possíveis danos à saúde do homem. 

A imprevisibilidade de ocorrência de dano no tempo ressalta a falta de conhecimento 

científico sobre o efeito negativo das atividades humanas no meio ambiente. Sem esse 

conhecimento, eventuais danos causados hoje poderão ser percebidos apenas pelas futuras 

gerações. 

Já a não limitação territorial torna-se ainda mais fácil de ser percebida, pois o 

ambiente não tem as mesmas limitações territoriais apresentadas pelos países, estados, 

municípios e seus territórios. Conseqüentemente, os danos produzidos não estarão restritos a 

esses limites territoriais apontados. 

Em dimensão regional, o caso da Indústria Cataguases de Papel Ltda 3, situada no 

Estado de Minas Gerais, ilustra, de forma bem clara, como a contaminação química nas bacias 

dos rios Pomba e Paraíba do Sul comprometeu e fez suspender o abastecimento de água em 

cidades do Estado do Rio de Janeiro. Outro exemplo que podemos citar diz respeito à “nuvem 

asiática marrom”,4 que era formada por uma combinação de aerosóis, cinza, fuligem e outras 

partículas e que poderia cruzar o meio mundo em apenas uma semana. 

                                                 
2 O DDT era utilizado no combate a insetos. O produto que foi a grande arma para acabar com o inseto 
propagador da malária possuía propriedades cancerígenas. Propriedades essas que foram descobertas após um 
longo período de uso. (RIOS, 2002). 
3 O reservatório de resíduos químicos da empresa, usados na produção da celulose, rompeu-se no último sábado, 
causando o derrame de milhões de litros de produtos altamente tóxicos no meio ambiente. (Indústria Cataguases 
tem atividades suspensas, 2003). 
4 Com cerca de 3 quilômetros de espessura e se expandindo sobre todo o subcontinente índio - desde o Sri Lanka 
até o Afeganistão - a nuvem limita a luz solar que chega à superfície em 10 a 15%. Isso altera o clima da região, 
pois, dizem os pesquisadores, há o resfriamento da superfície e o aquecimento da atmosfera. Esse desequilíbrio 
climático é, portanto, o responsável pelas inundações que ocorrem em Bangladesh, Nepal e nordeste da Índia, 
assim como pela seca no Paquistão e noroeste da Índia. (Nuvem de poluição ameaça clima mundial, 2002). 
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Diante das características da sociedade de risco, é importante fazer com que uma 

maior consciência a respeito da problemática ambiental e de suas implicações negativas à 

saúde e bem-estar do ser humano seja transmitida, junto os interessados direta e indiretamente 

na harmonização da relação homem-natureza. 

 

 

 

1.2 Sociedade de Risco 

 

 

O que foi até o presente momento exposto abre caminho para que possamos analisar, 

com maior profundidade, a sociedade de risco, ou seja, a sociedade onde predominam a 

incerteza e a falta de conhecimento científico, implicando insegurança na implementação de 

atividades humanas como fruto do comportamento do homem, caracterizado como 

comportamento de risco. 

Além disso, podemos acrescentar que a sociedade de risco é aquela que se caracteriza 

pela ruptura em relação à compreensão da ciência e da tecnologia prevalecente na sociedade 

industrial e nos modos de trabalho, lazer, família, etc. O que mais nos interessa neste ponto é 

verificar se a concepção da ciência como guardiã da verdade e da percepção da tecnologia 

como forma de progresso legitimam ou não a apropriação contemporânea do meio ambiente e 

suas implicações. 

Tratando dessa hipótese trazemos os ensinamentos de Ulrich Beck (1992, pp.155-156) 

quando estuda a existência da cientização reflexiva, ou seja, o período em que “a ciência é 

confrontada por seus próprios produtos, defeitos e problemas secundários (...) em que a 

ciência encontra uma segunda criação na civilização”. Em outras palavras, “as ciências estão 

sendo confrontadas com seu próprio passado e presente objetivados”. A modernização se 

tornando o seu próprio tema. 

São essas as características da Sociedade de Risco. Portanto, a análise do risco que 

faremos a seguir e de sua comunicação com as ciências ambientais, em especial com o 

Direito, é condição essencial para que a relação do homem com o meio ambiente seja revista. 

Nesse processo, trataremos de desmitificar5 a ciência e a tecnologia. 

                                                 
5 Em diversos textos científicos, pudemos perceber uma certa confusão no uso das terminologias desmitificar e 
desmistificar quando analisados mitos da natureza infinita e da ciência. Aproveitamos esta oportunidade para 
esclarecer que, se estamos tratando de construções mitológicas – mito como sendo uma “construção mental de 
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Ao contrário do atual modelo capitalista de economia6, o qual, diante da falta de 

conhecimento científico e da existência de lacunas na tecnologia para enfrentar o risco, leva à 

execução empreendimentos sem que as incertezas sejam enfrentadas (comportamento de 

risco), o que necessitamos é, exatamente, enfrentar as incertezas pela escolha refletida e 

informada de uma decisão coletiva. 

E, nas palavras de Edgar Morin (2002, p.91), enfrentar as incertezas consiste na 

“elaboração de uma estratégia que leve em conta as complexidades inerentes às próprias 

finalidades, que possa se modificar durante a ação em função dos imprevistos, informações, 

mudanças de contexto e que possa considerar o eventual torpedeamento da ação, que teria 

tomado uma direção nociva”. 

Com efeito, o que conhecemos cientificamente pode oferecer-nos diversas e diferentes 

opções. A escolha, contudo, deve ser feita social e politicamente. Todavia, temos todos que 

estar conscientes e perceptíveis às mudanças que nossa sociedade está atravessando, bem 

como ser capaz de acompanhá-la de forma a nos desenvolvermos de forma harmoniosa com 

nosso meio. 

Carlos Pimenta (apud LEITE e AYALA, 2002, p.29) deixa claro que a mudança 

desejada de comportamento é extremamente dificultosa:  

Nós não sabemos o que estamos a fazer, mas continuamos a fazer porque é muito 
difícil mudar e porque entramos nos problemas das responsabilidades difusas. O 
meu ganho é individual, tal como é o nível de cada país. Esse eu posso qualificá-lo. 
Quanto aos custos globais difusos, estes são repartidos por todos e numa escala 
temporal que ninguém sabe calcular. Portanto, adotando a velha máxima ‘com o mal 
dos outros eu passo bem’, continuamos a fazer o que estamos a fazer. Este é o 
caminho lógico em termos individuais mas suicida quando analisado de forma 
global. 

Esse comportamento de risco e essa visão que ainda nos vicia poderão tomar nova 

feição quando nos conscientizarmos de nosso novo papel diante do mundo ecológico e 

quando a informação, participação e cooperação forem tratadas com maior seriedade e 

responsabilidade, abrangendo, também, a percepção de riscos. 

 

                                                                                                                                                         
algo idealizado, sem comprovação prática” (HOUSSAIS, 2001, p.1936) – não  podemos empregar a expressão 
desmistificar para explicar a desconstrução de uma descrição mitológica, pois, este termo denota “desnudar 
daquilo que mistifica, engana ou embeleza” (HOUSSAIS, 2001, p.1002). O correto, portanto, é o emprego da 
expressão desmitificar, quando “desconstruímos um mito”, expressão que significa “destituir algo de seu caráter 
de mito” (HOUSSAIS, 2001, p.1002). 
6 Vivemos inseridos num modelo econômico capitalista de produção de bens de consumo, que, em muitos casos, 
ignora a relação existente entre homem e natureza, sempre visando aumentar a produção e a produtividade em 
nome de maiores lucros. Esse modelo capitalista caracteriza-se pela exploração, cada vez mais agressiva, do 
meio ambiente e condiciona diretamente o comportamento dos cidadãos. Em outras palavras, no modelo 
capitalista, geralmente não há preocupação com as gerações futuras, com o futuro do homem.  
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1.2.1 Apropriação do meio ambiente 

 

 

Neste tópico, analisaremos a questão da apropriação do meio ambiente como forma de 

atender às necessidades de produção e reprodução do homem. Esta análise mais detalhada 

servirá como base para melhor compreensão do funcionamento do processo produtivo e das 

conseqüências da  intervenção humana na natureza (conseqüência da Revolução Industrial). 

Margarita Kaufmann (1995, p.21) sinaliza como característica principal da conduta 

exploratória do meio ambiente “seu valor instrumental”, sua disponibilidade para o homem de 

forma que um valor utilitário caracteriza a relação do homem com seu meio. Nesse ponto, 

podemos inserir a análise de dois termos: a “velocidade” e a “utilização” que se inter-

relacionam com a constatação do limite de recursos (FOLADORI, 2001, p.120). 

A utilização dos recursos naturais está relacionada diretamente com a finitude do 

recurso e ao fato deste ser ou não útil para a sociedade. Ao passo que a velocidade está 

relacionada com o ritmo de utilização deste recurso. 

A utilização do petróleo ilustra bem o que queremos demonstrar, haja vista que, antes 

do século XIX, apesar de existir, este recurso não era útil. Todavia, hoje passa a ser alvo de 

disputas políticas e militares. Mas o problema do petróleo, quanto a sua finitude, é secundário, 

pois este pode ser substituído. Importa saber se o homem pode substituí-lo antes que se esgote 

em absoluto. 

Para Guillermo Foladori (2001, p.120) tanto ritmo, quanto utilidade “mostram que os 

limites físicos do desenvolvimento humano dizem respeito primeiro a como se produzem e se 

consomem os recursos, isto é, aos ‘limites’ humanos, acima dos físicos”. 

Toda atividade humana exerce alguma influência, por menor que seja, ao ambiente. 

Essa influência pode ser traduzida em custos e perdas que podem ser percebidos tanto por 

aqueles que participaram do processo produtivo e se encontram em seu entorno (diretamente), 

como por terceiros que se vêem afetados pelas decisões individuais daqueles empreendedores 

(indiretamente). Há, portanto, nas atividades humanas, permeadas pela incerteza, um custo 

para a sociedade que, em muitos casos, passa a ser socializado, ou seja, financiado pela 

própria sociedade. 

Não se pode deixar de mencionar que, da mesma forma que se dá a distribuição desses 

custos, dá-se também a distribuição dos benefícios como resultado dessa mesma atividade 

humana. Algum benefício obtido de uma atividade econômica pode ser partilhado por 
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terceiros da mesma forma que os custos, como a melhoria da qualidade do ar, a despoluição 

das águas de um rio, etc. 

Em outras palavras, pode-se dizer que todo esforço realizado para a obtenção de um 

interesse individual exerce influência sobre o interesse da coletividade. Isso acontece de 

forma clara com a questão ambiental. 

Porém, quando esses interesses visam apenas à obtenção de lucro, a percepção da 

importância do meio ambiente fica distorcida, de forma que enquanto os custos são 

socializados, os benefícios são privatizados. 

Juan Martinez Alier e Jordi Roca Jusmet (2000, p.102) afirmam que “a economia 

convencional há tempos tem reconhecido o problema dos efeitos sociais das decisões 

econômicas individuais. Um problema do qual os impactos ambientais são um claro exemplo, 

porém em absoluto o único”. 

Contudo, para que possamos compreender de que forma as atividades humanas 

causam danos ao ambiente, é necessário entender primeiro como funciona o processo 

produtivo, ou seja, analisar em quais etapas deste processo a natureza se encontra presente. 

Em seguida, analisaremos os custos e as perdas sociais decorrentes desta atividade produtiva. 

 

 

 

1.2.2 Processo Produtivo 

 

 

Com base no modelo ilustrativo desenvolvido em aula por Cristiane Derani, fica mais 

fácil visualizar como se dá a apropriação da natureza. Abordaremos este processo de 

apropriação em duas etapas distintas: um momento inicial, em que a natureza ingressa no 

processo produtivo como uma terceira forma de capital, e um momento final, em que a 

natureza é utilizada com a finalidade de se tornar um depósito daquilo que não irá 

proporcionar lucro ao empreendedor. Em ambos momentos, os custos normalmente são 

socializados, e os benefícios obtidos, individualizados. 

Em qualquer atividade produtiva humana, três formas de capital são essenciais: capital 

financeiro, capital humano e capital natural. O capital financeiro, ou seja, a própria moeda, 

sem a qual não há possibilidade de dar início às atividades econômicas desejadas, é 

responsável pelo suprimento dos custos iniciais, como a compra dos equipamentos 
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necessários. O capital humano é constituído de mão-de-obra, ou seja, é formado pela classe 

trabalhadora. 

Já o capital natural, composto essencialmente de recursos extraídos da natureza, 

exerce dupla função no processo produtivo relacionado aos dois momentos descritos acima. 

No primeiro momento, a natureza será estudada como recurso, como capital. 

Em conjunto com o capital financeiro e o capital humano, a natureza compõe o 

terceiro elemento do processo produtivo, com a diferença de que o compõe a um custo 

praticamente zero para o empreendedor, custo este que, ao final do processo produtivo, pode 

ser revertido negativamente para a sociedade. 

Identificamos o primeiro momento quando o recurso natural, inserido na economia de 

mercado, não responde, da mesma forma que outros recursos, à questão da oferta e da 

procura. Não há custo para sua apropriação. Portanto, enquanto existir matéria-prima no meio 

ambiente, esta estará condicionada à exploração sem custos. 

Muitas vezes, o recurso natural, por se encontrar simplesmente disponibilizado pela 

natureza, é extraído à exaustão – é essa percepção que se encontra disseminada e que deve ser 

repensada. O recurso natural está disponível nas florestas, nos rios, enfim, em todo o planeta. 

Quando lhe é atribuído valor, fatores como a escassez e a oferta são levados em 

consideração. A instituição de impostos ambientais também pode reverter essa situação de 

apropriação dos recursos naturais a custo zero. Portanto, tanto o mercado como o Estado 

podem e estão aptos para reorganizar e harmonizar a relação homem-natureza.  

Cabe aqui destacar que, na esfera do mercado (principalmente), interligado à 

exploração da natureza, temos o fato de que a busca constante pelo aumento da produção e da 

produtividade está também relacionada ao aumento da produção do risco à coletividade. O 

aumento da produção está atrelado à idéia da existência e disponibilidade de recursos 

ilimitados na natureza. Ao passo que a busca pelo aumento da produtividade (que pode 

reduzir o uso do recurso natural) também pode causar poluição ambiental, pois determinado 

produto pode conter algum componente potencialmente danoso ao meio ambiente. 

Faz-se oportuno, então, citar Ulrich Beck (1992, p.60), que também visualiza o 

aumento de risco na questão do aumento da produtividade, pois, “no esforço de aumentar a 

produtividade, [podemos constatar que] os riscos associados sempre estiveram e estão sendo 

negligenciados”. Conclui o autor afirmando que “a primeira prioridade da ‘curiosidade’ 

tecno-científica é a sua utilidade para a produtividade, e os perigos conectados são 

considerados apenas mais tarde e freqüentemente não em sua totalidade”. 
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Em síntese: não podemos cair na tentação de dizer que apenas o aumento da produção 

contém riscos ambientais, afirmando que o aumento da produtividade não contém riscos 

devido ao uso otimizado dos recursos naturais. Desta forma, estamos sujeitos a falsear a 

realidade em prol de ideais e de conceitos, previamente estabelecidos, que legitimavam a 

presença maior de riscos sem nenhuma objeção. 

O período da Revolução Verde, que consistia na aplicação de tecnologia à agricultura, 

práticas e insumos agrícolas, visava alcançar altos níveis de produtividade, dando surgimento 

às sementes de Variedade de Alto Rendimento (VAR). O processo de substituição das 

sementes tradicionalmente utilizadas pelas sementes VAR implicaram uma redução drástica 

da diversidade de espécies agrícolas no mundo, poluição ambiental e envenenamento dos 

trabalhadores e dos alimentos 7. 

O mesmo pode acontecer com o plantio dos transgênicos, ou seja, uma nova 

“Revolução Verde”, que pode repetir os erros do passado. Contudo, a resposta da Europa à 

introdução de Organismos Geneticamente Modificados (OMG) foi diferente a dos EUA e do 

Brasil.  

Jeremy Rifkin (2005, p.296) declara que a União Européia  

embarcou num longo processo de revisão para avaliar os riscos da introdução de 
alimentos GM [Geneticamente Modificado]. Por fim, ela estabeleceu novas e rígidas 
proteções para mitigar os perigos potenciais de lavouras e produtos GM. As medidas 
incluíam procedimentos para segregar e rastrear alimentos e grãos geneticamente 
modificados desde os campos até os varejistas, como meio de dar garantias contra a 
contaminação; a rotulagem dos produtos em todas as fases do processo de produção, 
para assegurar a transparência; a testagem independente; além da adoção de 
requisitos de teste mais rigorosos para as empresas que produzem sementes e outros 
organismos geneticamente modificados. 

Portanto, não só a disponibilidade do capital natural a baixo ou nenhum custo acarreta 

risco à vida do homem, como também o aumento da produção e da produtividade, com 

conseqüente exigência de mais recurso natural e a inserção de novas descobertas tecnológicas 

sem os testes que comprovem que não irão causar algum mal. 

Computadas essas três formas de capital, é possível à unidade produtiva gerar a 

mercadoria a qual encerra o processo produtivo, sendo-lhe atribuído um equivalente 

                                                 
7 “Logo após a Segunda Guerra Mundial, os defensivos agrícolas químicos passaram a ser introduzidos no Brasil 
e nos demais países de economia agrícola. Paulatinamente a “Revolução Verde” tomou conta do país. O 
movimento que visava promover a agricultura intensiva gerando alimentos para o mundo não acabou com a 
fome no Brasil, mas permitiu, juntamente com as técnicas de melhoramento genético, um aumento expressivo da 
produção de grãos e da área disponível à agricultura no país. O plano Nacional de Desenvolvimento (PND), 
apresentado em 1975, incentivava o financiamento bancário para a compra de sementes por parte dos produtores 
rurais, associados ao adubo e ao defensivo químico. Não é por acaso que a chegada dos defensivos agrícolas no 
sul do Brasil vem acompanhada da monocultura da soja, trigo e arroz e da utilização obrigatória desses produtos 
para quem pretendesse utilizar o crédito rural oficial” (RIOS, 2002, p.281). 
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monetário que retornará ao empreendedor, subtraídas as despesas de produção, na forma de 

lucro. Ao ser negociada, a mercadoria retorna para a empresa produtora com um acréscimo ao 

seu valor inicial, o que se converte em lucro, ou seja, satisfaz o interesse daquele produtor 

particular e os objetivos da economia. 

Isto posto, pode-se dizer que, em não se atribuindo um equivalente monetário ao 

capital natural, estimula-se sua exploração abusiva, pois sua utilização não será revertida em 

custo ao empreendedor. Nesse primeiro momento, portanto, o problema ambiental se 

identifica com a exploração abusiva, cuja conseqüência mais explícita é a devastação de áreas 

ambientais sem que haja controle ou fiscalização. Legitima-se essa exploração como sendo 

necessária ao funcionamento da unidade produtiva e à manutenção da economia. 

Aqui a informação ambiental exerce importante papel para a elaboração de indicativos 

e de bases estatísticas da situação em que se encontra o meio ambiente (como veremos no 

Capítulo 3). Somente com essas informações é que se pode planejar e implementar políticas 

que visem à manutenção e preservação do meio ambiente. 

O segundo momento de apropriação da natureza ocorre ao término do processo 

produtivo. Desta forma, o processo produtivo satisfaz o interesse daquele produtor particular e 

os objetivos da economia por meio da produção da mercadoria.  

Vale destacar que não é apenas a mercadoria que é produzida. Mas, como 

conseqüência direta dessa atividade, são também produzidas as chamadas externalidades8 

(impactos ao meio ambiente). À produção das externalidades deve-se dar maior atenção. 

Porém, como já mencionamos, os benefícios como fruto de uma determinada atividade 

humana nem sempre tomam a forma de danos e custos à sociedade. 

Aqui se faz necessário, portanto, fazer uma diferenciação: as externalidades nem 

sempre acarretam custos ou perdas à sociedade e podem ser classificadas como “positivas” ou 

“negativas”.  

Ao não acarretar perdas ou custos sociais, caracteriza-se a externalidade positiva como 

sendo responsável pela difusão de novas tecnologias (tecnologias limpas), reduções dos 

custos e aumento dos benefícios para a coletividade. 

A externalidade negativa, por sua vez, compreende a poluição do ar, da água, 

contaminação dos alimentos, etc. decorrentes da atividade instalada. Essa externalidade 

merece maior análise, pois não vislumbra expectativa de ganho para o empreendedor. 

                                                 
8 Foi Alfred Marshall quem, no século XIX, “implementou o conceito de ‘economias externas’ em referência, 
sobretudo, às possíveis vantagens que uma empresa obtém da atividade de outra empresa” (apud ALIER e 
JUSMET, 2000, p.102-103). 
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A mesma visão se aplica no tocante à internalização desse efluente: não há ganho para  

o empreendedor. Contudo, a internalização desse efluente pode alterar o valor final da 

mercadoria, o que também se traduz num custo negativo, ou seja, paga-se um preço mais 

elevado ao custear este processo de internalização. Em ambas as possibilidades, não se 

visualiza a expectativa de ganho ao empreendedor, acarretando perdas à sociedade e ao meio. 

Concluímos que, dada a existência de dois momentos em que se faz presente a 

natureza no desenvolvimento das atividades econômicas, para que a atual postura da 

racionalidade econômica possa adequar-se à atual necessidade de preservação ambiental e 

distribuição dos benefícios, devem ser questionados e analisados, com maior acuidade, os 

riscos inerentes às atividades humanas de produção, a fim de que a posterior comunicação 

desses riscos possibilite que os interessados possam agir diante do virtual perigo de resultados 

danosos ao meio ambiente, de forma que a produção possa proporcionar uma maior qualidade 

de vida.  

 

 

 

1.2.3 Custos sociais e perdas sociais 

 

 

Como reflexo das atividades econômicas e da atual forma pela qual vem sendo 

apropriada a natureza, analisaremos agora o que se tem a perder coletivamente. 

Aprofundando-se um pouco mais na questão que envolve a produção e sua principal 

conseqüência danosa, as externalidades negativas, é importante fazer uma distinção dos custos 

sociais e das perdas sociais. 

K. Willian Kapp (1950, p. 14) define custos sociais como sendo “todas as 

conseqüências prejudiciais e os danos que terceiras pessoas ou a comunidade sustentam como 

o resultado de um processo produtivo, pelo qual empreendedores privados não são facilmente 

responsabilizados financeiramente” (internalização desses custos). 

Já as perdas sociais são de difícil visualização e percepção, visto que se concretizam 

sob a forma de danos à saúde humana, deteriorização e destruição contínua do meio ambiente. 

Enfim, merece atenção tudo o que acarreta perdas, as quais “se tornam perceptíveis em 

valores menos tangíveis” (KAPP, 1950, p.13). 

O problema a ser tratado pelo Direito Ambiental, neste ponto, diz respeito a como 

evitar que essas perdas e seus custos sociais sejam transferidos à sociedade. Em outras 
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palavras, como fundamentar as políticas de desenvolvimento visando harmonizar a relação 

homem-natureza e evitar que eventuais perdas e custos sociais sejam socializados. 

No Brasil, com o tempo, o uso do DDT revelou os elevados custos e perdas sociais da 

“Revolução Verde”. Aurélio Virgílio Veiga Rios (2002, p.281) trata da questão dessa 

revolução, da seguinte forma:  

a perspectiva do lucro rápido levou muitos produtores a explorar o máximo a terra e 
aproveitar tudo o que dela fosse possível. A cobiça de muitos, aliada à falsa idéia de 
infinidade de riquezas naturais do país, levou a uma degradação ambiental intensa, 
cujos sintomas são verificados, ainda hoje, na contaminação do solo e da água, no 
empobrecimento da terra, no envenenamento dos trabalhadores agrícolas, na 
contaminação dos alimentos e na perda de biodiversidade. 

Surge, conseqüentemente, a necessidade de que a avaliação dessas perdas esteja de 

acordo com a realidade do mundo contemporâneo, ou seja, de acordo com a dupla percepção 

da natureza analisada neste capítulo e com a idéia de o risco estar constantemente presente e 

ser inerente a toda e qualquer atividade humana. 

De forma a evitar a socialização dos custos e perdas socais e, com isso, defender e 

proteger o meio ambiente, o conhecimento e a informação (análise e comunicação dos riscos) 

ganharam grande importância e exercem fundamental influência no desenvolver das 

atividades humanas. 

Dependendo do grau de informação disponibilizada, os custos e perdas sociais podem 

ser reduzidos (judicialmente ou socialmente), ou mesmo elevados, influindo diretamente na 

qualidade de vida de uma coletividade, pois, conforme observa Ulrich Beck (1992, p.55), a 

“qualidade de vida e a produção de conhecimento estão intrinsecamente ligadas”.  

A ação cooperativa das ciências ambientais como ciência interdisciplinar, deve 

portanto, compreender os valores sociais como “uma das mais importantes categorias de 

qualquer sistema de economia através do qual se deseje explorar a natureza e as repercussões 

de ações governamentais e elaboração de políticas econômicas” (KAPP, 1950, p.256). 

 

 

 

1.3 Poluição e Dano Ambiental 

 

 

Agora temos melhores condições de compreender o que venha a ser poluição, pois 

entendemos como funciona o processo de apropriação do meio ambiente em toda a sua 
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estrutura social, econômica e ambiental. O estudo do processo produtivo serviu de base 

(realidade) para poder compreender como é produzido e percebido o dano ambiental. 

Compartilhando do entendimento de Paulo de Bessa Antunes (2002, p.173), “a 

poluição e o dano ambiental não existem em si, eles somente podem ser compreendidos em 

relação a uma realidade previamente estabelecida”. A poluição é, portanto, causada e está 

condicionada  pela ação humana, que altera negativamente o estado do meio ambiente. 

A poluição pode ser analisada pelo aspecto quantitativo e qualitativo da atividade 

humana realizada. Por aspecto quantitativo, referimos-nos à quantidade que possa ser nociva 

ao ser humano, à flora e à fauna. Numa concepção mais contemporânea, o aspecto qualitativo 

está relacionado à manutenção da qualidade do meio ambiente de forma a proporcionar um 

meio ecologicamente equilibrado para a conservação da vida. 

A Lei  6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), em seu artigo 3º, inciso III, define poluição como sendo a “degradação da 

qualidade ambiental resultante das atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades 

sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas 

ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos”. 

A análise do citado artigo evidencia que as atividades humanas geram impactos 

ambientais, entendidos ao nosso ver como “qualquer alteração no meio ambiente, quer 

adversa ou benéfica, total ou parcialmente resultante das atividades, produtos ou de serviços 

de uma organização” (NBR ISO 14001, 1996)9. Portanto, nem sempre o impacto de uma 

atividade no meio ambiente será classificado como poluição. Veremos este ponto mais 

adiante. 

Diante desta constatação, podemos dizer que a PNMA, nas alíneas do inciso III, do 

seu artigo 3º, em essência, admite a alteração da qualidade ambiental que: a) não prejudique a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) não crie condições adversas às atividades 

econômicas e sociais; c) não afetem desfavoravelmente a biota; d) não afetem as condições 

estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) não lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos. 

                                                 
9 Optamos por utilizar a definição de impacto ambiental da NBR ISO 14001 por entendermos que esta norma 
apresenta uma definição ampla de tudo aquilo que possa vir a causar dado ao meio ambiente. Utilizamos a norma 
de NBR ISO 14001 de 1996, pois a norma do ano de 2004 apresenta uma definição muito mais técnica (sistema 
de gestão ambiental) o que dificultaria o entendimento do que venha a ser impacto ambiental para um trabalho 
de Direito. 
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Paulo de Bessa Antunes (2002) divide a poluição em três elementos: poluição em 

sentido estrito, dano ambiental e crime ambiental. A poluição em sentido estrito é tida como 

aquela que altera as condições ambientais negativamente. Porém, para o autor citado, “as suas 

repercussões sobre a normalidade do ambiente são desprezíveis” (ANTUNES, 2002, p.181). 

Ao passo que dano ambiental é “a poluição ambiental que, ultrapassando os limites do 

desprezível, causa alterações adversas no ambiente” (ANTUNES, 2002, p.181). 

Ora, apesar de concordarmos com grande parte da contribuição de Paulo de Bessa 

Antunes para a análise da poluição, descordamos neste ponto quando trata a poluição em 

sentido estrito como sendo desprezível. O que pode ser considerado como desprezível na 

Sociedade de Risco? Não conhecemos o impacto negativo das atividades humanas no meio 

ambiente. O que é desprezível hoje pode vir a ser considerado o maior problema das futuras 

gerações. No nosso entendimento, a falha nesta afirmativa está no fato de que o risco não foi 

contemplado em sua totalidade potencial de produção de dano. 

O não (re)conhecimento do risco implícito de algum componente do processo 

produtivo – que veremos a seguir – não significa que a alteração provocada no meio ambiente 

seja desprezível. Significa, sim, que devemos ter sempre maior cuidado em lidar com aquilo 

que ainda não conhecemos. 

Tanto a poluição em sentido estrito, quanto o dano ambiental devem estar no mesmo 

patamar de classificação. Ambos são caracterizados pela alteração negativa das condições do 

meio ambiente mais ou menos perceptível sob a forma também de degradação ambiental. 

O crime ambiental, por sua vez, encontra definição no artigo 54 da Lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, que o define como o ato de “causar poluição de qualquer natureza em 

níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. (grifo nosso) 

Se incorre em crime ambiental aquele que venha a causar poluição de qualquer 

natureza, que resulte ou possa resultar em danos ao meio ambiente, mais uma vez, então, não 

podemos desprezar qualquer risco. 

Em síntese: por poluição entendemos todos os atos que causem impacto ao meio 

ambiente de forma negativa, compreendendo também a idéia de degradação. Ou seja, toda 

alteração adversa no meio ambiente, total ou parcialmente resultante das atividades, produtos 

ou de serviços de uma atividade humana. 

Completando a idéia exposta no início deste capítulo, podemos somar essa análise à 

definição de risco ambiental que pode ser definido como toda atividade humana que possa vir 

a causar poluição ao meio ambiente. 
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1.4 Percepção e conhecimento de risco 

 

 

Diferente do século XIX e anteriores, durante o século XX e início do século XXI, a 

percepção da importância do meio ambiente exigiu e vem exigindo adequações à realidade. 

Essa adequação, por sua vez, exige concomitante acompanhamento da percepção, 

compreensão e comunicação de risco.  

Ulrich Beck (1992) classifica a sociedade do século XIX em “classe de risco”, pois as 

aflições eram ditadas pelo destino das classes sociais, e classifica como “posições de risco” a 

sociedade contemporânea, devido ao fato de que os riscos, hoje melhor compreendidos, 

afligem a todos, independente de classe social. 

Nas palavras de Beck (1992, p.53), posições de risco contêm “um diferente tipo de 

victimização”. Ou seja, não há nenhuma garantia sobre quem será afetado diante dos riscos 

que são universais e não-específicos. 

Outra característica que ilustra bem a modificação da percepção dos riscos e, 

conseqüentemente, do meio ambiente, diz respeito à comunicação do risco, que se dá pelo 

conhecimento transmitido nas mídias, na publicação de trabalhos científicos, etc. Isso 

significa que as pessoas mais aflitas, que têm maior conhecimento dos riscos a que estão 

sujeitas, são as que são melhores educadas e que se mantém constantemente informadas. 

Não há diferença entre a forma como as pessoas eram afetadas nas posições de classe 

e a forma como hoje são afetadas nas posições de risco. O essencial é ressaltar que a diferença 

se dá na forma como esse dano é percebido. Em outras palavras, o avanço da ciência 

possibilitou o diagnóstico de problemas que antes não eram detectados, mas, provavelmente, 

já existentes. 

Não podemos deixar de verificar que novos problemas também surgiram em virtude 

do avanço científico. Ambos fatores, a saber, a percepção e a necessidade de comunicação dos 

riscos já existentes e a serem diagnosticados caracterizam, também, a sociedade de risco.  

Ulrich Beck (1992, p.53) esclarece esse fato da seguinte forma: “nas posições de 

classe, a humanidade determina a consciência, enquanto que, nas posições de risco, 

inversamente, a consciência (conhecimento) determina a humanidade”. Em outras palavras, as 

atividades bem que poderiam ser as mesmas, como a produção de alimentos e o uso dos mais 

variados tipos de pesticidas. Contudo, a consciência do risco (fruto do maior conhecimento e 

sua veiculação) aponta o quão perigosa pode ser a ingestão desse alimento, o quanto perigoso 

pode ser o uso de pesticida. 
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Desta forma, resta clara a idéia de Ulrich Beck de que a sociedade moderna, detentora 

de maior conhecimento científico em comparação à sociedade pré-moderna do séc. XIX, está 

mais exposta aos riscos do desenvolvimento, retirando-se, assim, o véu da invisibilidade que 

recaía no bojo das atividades humanas, conseqüentemente, desmitificando o fato de que maior 

desenvolvimento agrega sempre maior segurança em bem-estar, pois, “em vez de posições de 

classe, qualidade de vida e produção de conhecimento caminham juntas” (BECK, 1992, p. 

55). 

Nas posições de risco, as características da vida diária podem ser modificadas da noite 

para o dia com a descoberta de que determinado elemento é nocivo à saúde. Funciona como 

um vírus de computador que se infiltra através de um arquivo, “cavalo de tróia”, ou seja, um 

produto comumente utilizado na alimentação que pode passar a ser classificado como 

altamente nocivo. A impressão que se passa é que, mesmo diante do anúncio de que 

determinado produto não apresenta perigo para a saúde, devemos continuar temerosos e 

arriscar utilizá-lo ou não. 

Em outras palavras,  

isto significa também que todas as decisões sobre risco e perigos da civilização que 
caem dentro do compasso da produção do conhecimento são nunca perguntas justas 
da substância do conhecimento (inquérito, hipóteses, métodos, procedimentos, 
valores aceitáveis, etc..) São ao mesmo tempo também decisões em quem será 
atingido, a extensão e o tipo de perigo, os elementos da ameaça, efeitos concernidos, 
atrasados da população, medidas ser feito exame, aquele a serem responsabilizados, 
e reivindicações para a compensação (BECK, 1992, p.54). 

A dependência do conhecimento para poder melhor compreender não só a natureza, 

como também as conseqüências de sua exploração, do seu uso e da forma como a utilizamos, 

implica maior comunicação de risco.  

Esse conhecimento, portanto, não deve ser restrito apenas a uma determinada classe, 

pois é de interesse geral e coletivo que os riscos sejam minimizados e aceitos quando 

realmente necessários.  

Esse é o papel que o Direito Ambiental deve exercer, qual seja, buscar solucionar as 

tensões sociais decorrentes da disseminação diária de informações a respeito da problemática 

ambiental e da sua conseqüência para nossas vidas, de forma a harmonizar as relações 

homem-natureza. Essa questão será melhor analisada no próximo capítulo. 

O aumento do conhecimento e do nível de informação relacionado à comunicação de 

risco torna a percepção deste mais palpável em alguns casos, com ênfase catastrófica em 

outros, enquanto que o conhecimento científico mais apurado determina a percepção do risco 
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quando devidamente veiculado. Reduzir ou criar incerteza é a função da comunicação de 

risco. 

Ulrich Beck (1992) exemplifica a percepção mais palpável do risco com a reprodução 

de um informativo oficial, de 1959, acerca das medidas necessárias a serem seguidas pela 

população alemã em caso de ataque por bomba nuclear. Hoje, essas medidas soam como algo 

absurdo, pois sabemos dos danos que decorrem de uma explosão nuclear. 

Para melhor ilustrar como o aumento do conhecimento e da informação tornam a 

percepção do risco mais apurada, reproduzimos o informativo oficial alemão sobre medidas 

de segurança em caso de uso de armas nucleares: 

A strong, blinding flash of light is the first sign of the detonation of na atomic bomb. 
Its termals effects can produce burns. 
Therefore: immediately cover sensitive body parts lie eyes, face, neck and hands! 
Immediately jump into a hole, a pit or a ditch! 
In a automobile, immediately duck beneath the dashboard, stop the car, fall of to the 
floor of the vehicle and protect your face and hands by curling up! 
If possible look for protection behind a heavy table, desk, workbench, bed or other 
furniture! 
You have a better chance of surviving in a cellar than in upper floors. Not ever 
cellar have to cave in! 
If chemical or biological weapons are used, immediately put on your protective 
mask! 
If you don’t have a protective mask, don’t breath deeply and protect your breathing 
passages by holding a moist handkerchief over your mouth and nose. 
Clean up and decontamine yourself from radiation or poisons as circumstances 
warrant. 
Precent panic, avoid unthinking haste, but act! (BECK, 1992, p.60). 

No campo do Direito Ambiental, a percepção por todos os interessados se torna menos 

palpável. Dois exemplos ilustram esse ponto de vista: o uso do DDT durante a Revolução 

Verde e o uso de determinados produtos que foram desenvolvidos para proteger o ozônio, mas 

que são também responsáveis pelo aquecimento global10. 

O uso do DDT, portanto, aponta para outro fator importante quando analisado o risco: 

o papel da ciência e o poder que os cientistas detêm para dizer o que é ou não nocivo à saúde. 

Essa questão pode ser facilmente percebida em Ulrich Beck (1992); Enrique Leff (2001) e 

José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala (2002). 

Atente-se ainda para o fato de que, em 1948, o suíço Paul Müller, descobridor do 

DDT, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e de que, tempos depois, o DDT foi classificado 

como nocivo à sociedade.  

                                                 
10 Em 11 de abril de 2005, o jornal O Estado de S. Paulo deu publicidade, em matéria intitulada “Produtos para 
proteger a camada de ozônio aumentam aquecimento global”, a um relatório divulgado pela UNEP (Pnuma), 
informando que  alguns dos produtos químicos produzidos nos últimos anos para substituir o uso de CFC e, 
conseqüentemente, proteger a camada de ozônio, são gases que aceleram o fenômeno do aquecimento global da 
Terra. 
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O caso do uso de produtos que foram desenvolvidos para proteger o ozônio, 

substituindo, assim, o uso do CFC, e que foram diagnosticados como co-responsáveis pelo 

aquecimento global evidencia outro ponto importante: o fato de que, por não se conhecer 

eventual dano em decorrência do uso de determinado produto, fica afastada, quase que 

totalmente, a existência do risco. 

O que esses dois exemplos comprovam? Comprovam que aquilo que não é previsto 

pelos cientistas como sendo potencialmente danoso é, em muitos casos, aceito, sem maior 

contestação, como algo neutro e inofensivo. 

Ou seja, o risco, por não ser reconhecido, passa, então, a não existir. Nos dois casos 

apontados acima, fica evidente que as substâncias que têm o aval dos cientistas são, quase 

sempre, aceitas de forma incontestável pela coletividade. Em outras palavras, enquanto algo é 

cientificamente comprovado como benéfico, não é devidamente questionado. 

É o que declara também Ulrich Beck (1992, p.71): “cedo ou tarde, alguém irá 

argumentar diante do Direito que, a partir do momento em que os riscos não são reconhecidos 

cientificamente, estes não existem – pelo menos legal, tecnológica ou socialmente e, assim, 

passam a não ser prevenidos, tratados ou compensados”. 

Um maior conhecimento trouxe à tona a existência de riscos a que todos nós estamos 

susceptíveis, independente da classe social. E que a veiculação da informação a respeito desse 

risco, por meio das mais diversas mídias, exige da nossa sociedade uma nova tomada de 

postura e uma nova atitude em face à questão ambiental. A participação e a cooperação 

tornam-se, portanto, essenciais sob o ponto de vista de que todas as pessoas podem ser 

afetadas em potencial. 

 

 

 

1.5 Para uma Sociedade de Risco da Terceira Onda 

 

 

O embate entre os interesses econômicos e ecológicos evidenciam a maneira 

exploratória e agressiva de apropriação do meio ambiente, que causou e vem causando danos 

irreparáveis a este, fato que reforça a necessidade de maior análise da problemática ambiental 

e transmissão desse novo conhecimento (informação – comunicação). A análise desse 

problema depende da percepção do meio ambiente para a vida do homem, conforme o que 

segue. 
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Até agora analisamos a maneira pela qual o meio ambiente é apropriado e os custos e 

perdas sociais decorrentes dessa apropriação no modelo de Sociedade de Risco. Nesse ponto, 

passaremos a iniciar a verificação do papel da informação para a construção de um Direito 

Ambiental que possa atender as novas e freqüentes necessidades diante dos avanços 

tecnológico, científico e do conhecimento (BECK, 1992; DERANI, 1997; TOFFLER, 1980, 

2003; RIFKIN, 2001, 2005). Apontaremos, desta forma, sem grandes pretensões para uma 

Sociedade de Risco da Terceira Onda, pelo viés da maior necessidade de informação. 

Para melhor compreender a forma pela qual a percepção de riscos se inter-relaciona 

com a questão da problemática ambiental, utilizaremos, neste momento, a classificação de 

sociedade, em ondas de civilizações distintas, de Alvin Toffler (1980, 2003). Para o autor, a 

questão da transformação, diante também da percepção de risco das atividades humanas, está 

relacionada ao choque de “ondas de civilização”, ou seja, ao choque de diferentes tipos de 

desenvolvimento de padrões de civilização dentro da própria sociedade contemporânea de 

risco. 

A sociedade contemporânea (de risco) pode ser, então, dividida em civilização da 

Primeira Onda11, civilização da Segunda Onda12 e civilização da Terceira Onda. A civilização 

da Terceira Onda é aquela que traz intrinsecamente uma maneira de vida genuinamente nova, 

pautada no acesso à informação e à participação e baseada em fontes de energia 

diversificadas, renováveis (além de mudanças nos paradigmas sociais). 

Diferente da sociedade da Segunda Onda, Alvin Toffler colocou “a revolução da 

informação numa perspectiva histórica, comparando-a com apenas duas outras grandes 

transformações, a revolução agrícola e a revolução industrial” (2003, p.13). 

O desenvolvimento e a distribuição da informação tornaram-se, portanto, na 

civilização da Terceira Onda, a atividade produtiva central e a capacidade de comando da raça 
                                                 
11 Para Alvin Toffler (2003, p.31) “a civilização da Primeira Onda foi e ainda é inevitavelmente ligada à terra. 
Qualquer que seja a forma local que ela tome, qualquer que seja a língua que a sua gente fale, qualquer que seja 
a sua religião ou crença, ela é um produto da revolução agrícola. Ainda hoje, multidões vivem e morrem 
escavando solo e dele tirando o sustento como fizeram seus antepassados muitos séculos atrás”. 
12 Quando analisa a civilização da Segunda Onda, Alvin Toffler (2003, p.31) diz serem controvertidas as suas 
origens.  Todavia, “a vida não mudou fundamentalmente para um grande número de pessoas até, 
aproximadamente, trezentos anos. Foi quando surgiu a ciência newtoniana. E quando a máquina a vapor vem a 
ser utilizada pela primeira vez para fins econômicos e as primeiras fábricas começam a proliferar pela Grã-
Bretanha, França e Itália. Os camponeses começaram a se mudar para as cidades. Idéias arrojadas passaram a 
circular: a idéia de progresso; a estranha doutrina dos direitos individuais; a noção rousseauniana de um contrato 
social; o secularismo; a separação da Igreja do estado; e as novas idéias de que os líderes deveriam ser 
escolhidos pela vontade popular, não por direito divino. Por trás dessas mudanças estava uma nova maneira de 
criar riqueza – a produção fabril. E, em pouco tempo, muitos elementos diferentes se juntaram para formar um 
sistema: a produção de massa, o consumo de massa, a educação de massa, a mídia de massa, todos ligados e 
fornecidos por instituições especializadas – escolas, corporações e partidos políticos. Até mesmo a estrutura 
familiar mudou, do grande lar ao estilo agrário –, em que muitas gerações viviam juntas –, para a despojada 
pequena família, nuclear, típica das sociedades industriais. 
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humana, sendo que compreender a complexidade do meio ambiente, do meio social e político 

é o segredo para deslindar grande parte do conflito político e social que vemos à nossa volta. 

Da mesma forma, podemos estender a análise desse conflito para a disputa entre interesses 

econômicos e ecológicos. 

Nessa sociedade tripartida, “o setor da Primeira Onda fornece recursos agrícolas e 

minerais, o setor da Segunda Onda supre mão de obra barata e responsável pela produção em 

massa, e o setor em rápida expansão da Terceira Onda avança para a supremacia baseado em 

novos métodos com os quais cria e explora conhecimento” (TOFFLER, 2003, p.35). 

Como conseqüência, as sociedades que alcançaram a civilização da Terceira Onda 

reduzem a dependência das demais sociedades (civilizações), com exceção da esfera do 

mercado. Em outras palavras, apenas o mercado fica como remanescente de uma época de 

relacionamento mais dependente entre as sociedades, pois existe, mesmo na Terceira Onda, a 

necessidade de se adquirir bens para consumo (pessoal, industrial, etc.). Essa redução da 

dependência não pode ser afirmada diante da problemática ambiental e das suas 

características, principalmente quanto à produção de poluição (dano ao meio ambiente).  

Como já vimos, os danos causados ao meio ambiente, a degradação e a poluição não 

respeitam os limites político-institucionais dos Estados. Portanto, uma nova civilização, que 

cria e explora o conhecimento e que atribui posição de destaque à informação, não pode 

prescindir de utilizar este novo conhecimento (novas informações e mecanismos para fazer 

surtir efeito a sua comunicação) para proteção e preservação do meio ambiente. 

Qual é, então, o diferencial no conhecimento entre os três modelos de civilização 

apontados? A diferença reside no fato de que o conhecimento na Terceira Onda é “um 

instrumento para gerar riquezas” (TOFFLER, 2003, p.43), regido pela necessidade de reduzir 

o uso de matéria-prima, mão-de-obra, tempo, espaço, capital e outros insumos. Para isso, o 

conhecimento tornou-se “o substituto máximo e fonte essencial de recursos de uma economia 

avançada. E, precisamente por isso, o seu valor não tem limite” (TOFFLER, 2003, p.48). 

Para o desenvolvimento e construção do Direito Ambiental, o papel da informação e 

do conhecimento merece destaque. É mister tornar perceptível essa afirmação e contextualizá-

la na sociedade de risco com o auxílio e contribuição dos três tipos de civilização inerentes à 

sociedade contemporânea. Interessante e oportuna se faz a observação de Alvin Toffler de 

que, opostamente à atual necessidade de informação e de conhecimento, na civilização da 

Segunda Onda, “a produção de conhecimento ou a troca de informação era genericamente 

desacreditada como mera ‘movimentação de papéis’ ” (2003, p.72) ou então utilizada como 

instrumento de dominação e legitimação de políticas de apropriação do meio ambiente. 



 33 

Desta forma, “à medida que a complexidade aumenta, o conhecimento torna-se mais 

imprescindível à sobrevivência tanto econômica quanto ecológica” (TOFFLER, 2003, p.90). 

Essa maior complexidade reflete também no Direito, que é uma ciência por natureza 

complexa e dinâmica (OST e KERCHOVE) o que faz surgir uma necessidade de constante 

troca de informação, participação e cooperação social. 

Tratando da Sociedade de Risco da Terceira Onda, a questão da problemática 

ambiental depende, além da percepção dos riscos, da mudança e da transformação das 

civilizações da Primeira e da Segunda Onda para os preceitos da civilização da Terceira Onda. 

Esse processo, todavia, implica maior compreensão, conhecimento e transformação. 

Podemos então visualizar uma nova forma de apropriação do meio ambiente, ou seja, 

apropriação da informação ambiental (TOFFLER, 1980, 2003; RIFKIN, 2001; LEFF, 2002; 

DERANI, 2003) e teremos, então, condições de definir o que venha a ser o meio ambiente na 

Sociedade de Risco da Terceira Onda. 

 

 

 

1.5.1 Apropriação do meio ambiente sob a forma do acesso das informações contidas nos 

bens ambientais 

 

 

Nos tópicos anteriores, analisamos a apropriação/utilização do meio ambiente em 

função do processo produtivo e os seus impactos negativos ao meio ambiente de forma a 

vincular o homem às perdas e custos dos danos, socializando-os. Podemos, então, representar 

a apropriação do meio ambiente conforme a disposição da Figura 1 – Esquematização da 

apropriação da natureza. 

Uma outra forma de apropriação do meio ambiente pode agora ser analisada na 

Sociedade de Risco da Terceira Onda: o acesso às informações disponibilizadas no bem 

ambiental. Esse novo conhecimento do meio ambiente, seu valor imaterial, está sendo 

abraçado pela racionalidade capitalista de produção, subjugando e condicionando o meio 

ambiente a novas formas de apropriação. 

O direito de acesso às informações de um bem ambiental é assim definido por 

Cristiane Derani (2003, p.2825): “obtenção de informação sobre o bem, independente da 

detenção ou do domínio concreto de sua fruição. Um aspecto imaterial do bem pode ser 

transmitido e transferido sem que se altere o domínio e não se interfira na fruição”. 
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Recursos Processo Produtivo Mercadoria Lucro 
(privatizado) 

 
    

   Positiva 

Apropriação do 

meio ambiente 

 externalidade  

Negativa 

    

Degradação    

Exploração   Poluição 
(socializada) 

Figura 1 – Esquematização da apropriação da natureza. 

 

Aqui se dá a apropriação do conhecimento intrínseco de determinado bem ambiental. 

Entendemos por conhecimento intrínseco aquele que está inseparavelmente ligado ao bem 

ambiental, ou seja, que lhe é inerente, particular.  

Num primeiro momento, esse conhecimento intrínseco do bem ambiental é dotado de 

um valor social, como podemos ver no caso do conhecimento tradicional dos índios e de 

comunidades que vivem distante da civilização contemporânea. A partir disso, atribui-se um 

valor econômico a esse conhecimento, como uma propriedade analgésica que diminua ou 

suprima dor que pode ser extraída da flora nativa que circunscreve o meio ambiente indígena. 

Este bem estará, então, (re)condicionado às “formas dominantes de conhecimento”. 

Em outras palavras, a partir do momento em que esse conhecimento intrínseco é 

valorado monetariamente, a racionalidade produtiva se apropria desse bem (que antes poderia 

não ter nenhuma utilidade econômica para o ser humano).  Qual a importância, então, da 

análise dessa nova forma de apropriação para o papel da informação para a construção do 

Direito Ambiental? 

É pacífico o entendimento de que os direitos de propriedade são indispensáveis para o 

desenvolvimento das relações de mercado. A partir do momento em que o conhecimento 

intrínseco aos bens ambientais interessam economicamente para o mercado é que se faz 

importante analisar essa nova forma de apropriação, pois o mesmo processo de degradação e 

exploração do meio ambiente natural (recurso) está se iniciando no meio ambiente cultural. 

As conseqüências dessa apropriação são muito nocivas à coletividade, pois esse 

conhecimento apenas terá valor para o mercado enquanto gerar riquezas. Jeremy Rifkins 
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(2001) aponta a luta entre a esfera cultural e a esfera comercial para controlar tanto o acesso 

quanto o conteúdo do meio ambiente como elementos definidores da próxima época. 

Para o mesmo autor, “a grande questão nos próximos anos é se a civilização poderá 

sobreviver com um governo e uma esfera cultural extremamente reduzidos e onde apenas a 

esfera comercial é deixada como mediador básico da vida humana” (RIFKIN, 2001, p.9). 

A tensão entre cultura e comércio (mercado) pode ser da seguinte forma explicada: a 

cultura sempre precedeu o mercado e é, assim como a biodiversidade é para a economia, 

essencial para a existência do mercado. A cultura é tida como fonte eterna, a partir da qual 

normas de comportamento de aceitação geral são estabelecidas. Essas regras dão origem à 

confiança social e ao sentimento de empatia necessários para uma economia saudável, de 

forma a possibilitar um ambiente confiável no qual o comércio possa ocorrer. 

Com propriedade, Cristiane Derani (2003, p.2834) alerta que “a transferência do 

direito de acesso reconhecido pelo direito para terceiros transporta esta forma de apropriação 

[cultural] em mercadoria, que se não devidamente inserida no mercado perpetua e aprofunda 

as diferenças entre os povos”. 

De que forma, então, essa apropriação do conhecimento do meio ambiente é regulada 

pelo Direito?  

No Brasil, no seu aspecto de regulação do acesso ao patrimônio genético, a Medida 

Provisória 2.186, de 23 de agosto de 2001, em seu artigo 2º, estabelece as regras para acesso 

ao patrimônio genético, a saber: “O acesso ao patrimônio genético existente no País somente 

será feito mediante autorização da União e terá seu uso, comercialização e aproveitamento 

para quaisquer fins submetidos à fiscalização, restrições e repartição de benefícios nos termos 

e nas condições estabelecidas nesta Medida Provisória e no seu regulamento.”  

Essa regulação está de acordo com as diretrizes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, de 1992, que atestou os direitos de soberania dos países sobre a sua biodiversidade 

e que deve ser interpretada como exercício do poder de polícia do Estado, instituído com 

fundamento no artigo 225, §1º, II  da Constituição Federal, o qual incumbe o Poder Público 

de “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético”. 

Cabe ressaltar, contudo, que há diferença na terminologia empregada recurso genético 

(na Convenção sobre Biodiversidade Biológica) e patrimônio genético (no texto 

Constitucional e na Medida Provisória) no trato do mesmo assunto. Entende-se, portanto, por 

recurso genético aquilo que a Constituição Federal trata por patrimônio genético. 
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Concluindo, podemos notar que uma terceira maneira de apropriação do meio 

ambiente, o direito de acesso à informação de um bem ambiental, está relacionada ao maior 

conhecimento científico contemporâneo, o que apresenta novas possibilidades de utilização 

do meio ambiente. O direito de acesso está reformulando os paradigmas do mercado e 

ampliando o processo de apropriação para os recursos culturais. 

 

 

 

1.5.2 Percepção do meio ambiente 

 

 

Existe uma preocupação com a questão ambiental, mas que não chega a satisfazer por 

completo sua atual necessidade de preservação e proteção, uma vez que não está disseminada 

na sociedade a compreensão globalizante da dependência que o homem tem diante do seu 

meio. Face à noção de Sociedade de Risco da Terceira Onda, faz-se necessário explicar, 

portanto, qual a relação que a idéia a ser analisada da percepção da natureza tem para com 

esse tipo de sociedade. 

Percepção para fins de esclarecimento compreenderá o ato de conhecer os objetos, 

suas qualidades ou relações. Nesse contexto, é mister conhecer a integração de estímulos e 

interpretação pessoal de um fenômeno externo. A percepção envolve ordenação, 

categorização e atribuição de significados às situações (MORIN, 1986). 

Conhecer o meio ambiente implica a compreensão global de suas qualidades, da 

relação do homem com a natureza e da forma pela qual essa relação é traduzida para o 

cotidiano das atividades humanas. Mais do que isso, perceber o meio ambiente requer tornar 

claro qual o seu real significado para a sociedade, ou seja, atribuir-lhe um valor que não o 

meramente econômico. 

Após definirmos o que venha a ser meio ambiente, analisaremos a dupla percepção 

que esse tem para com a sociedade contemporânea. 
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1.5.2.1 Definição de meio ambiente 

 

 

Não obstante a inexistência de um conceito universal ou mesmo a existência de uma 

definição uniforme largamente aceita de meio ambiente, é importante delimitar o objeto de 

nosso estudo para que possamos ter condições de analisar o papel da informação na 

preservação e proteção deste. É nosso propósito, contudo, conceituar meio ambiente face à 

Sociedade de Risco da Terceira Onda. 

No Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais (1998, p.23), encontramos a 

seguinte definição de ambiente: “conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres 

vivos na biosfera, como um todo ou em parte desta, abrangendo elementos do clima, do solo, 

da água e dos organismos”.  

No mesmo dicionário, encontramos a seguinte definição para o termo meio ambiente: 

“soma total das condições externas circundantes no interior das quais um organismo, uma 

condição, uma comunidade ou um objeto existe” (1998, p.339). 

Os dicionários apresentam diversas definições e essa é a definição das ciências 

ambientais, em especial da ecologia. Contudo, há necessidade de circunscrever, 

juridicamente, o que venha a ser meio ambiente para que, como atores do direito, possamos 

trabalhar com o direito ambiental. 

A Declaração de Estocolmo, de 1972, e a Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, 

embora de importância internacional reconhecida, não contribuem para a pacificação de uma 

definição sobre meio ambiente. O Princípio 2 da Declaração de Estocolmo apresenta meio 

ambiente como sendo “[o]s recursos naturais da Terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e 

a fauna e, especialmente, amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício da gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa 

planificação ou ordenamento”. 

Já a Declaração do Rio de Janeiro sequer esboça uma definição de meio ambiente. 

Contudo, reconhece o planeta Terra com lar da humanidade prescrevendo a necessidade de 

conservação, proteção e recuperação do meio ambiente (Princípio 7). 

Por isso, no começo deste tópico, afirmamos que não há uniformidade nas definições 

de meio ambiente, e isso se comprova quando analisamos alguns documentos internacionais e 

nacionais. Todavia, diversas convenções e tratados internacionais, muitas vezes, fazem 
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referência ao meio ambiente apontando para o risco da atividade quanto à produção de dano13 

para a necessária proteção do meio ambiente, entre outras coisas e não apresentam uma 

definição propriamente dita de meio ambiente. 

No direito nacional, podemos encontrar as definições que precisamos para fazer valer 

o Direito Ambiental. A Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), em seu artigo 3º, inciso I, apresenta como meio ambiente “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Mesmo sendo atualmente limitada, a nosso ver, a definição de meio ambiente 

apresentada pela PNMA é importante no sentido em que destaca o objeto do Direito 

Ambiental, atribuindo contorno jurídico à categoria do meio ambiente. Para Cristiane Derani 

(2003, p.2817), o problema dessa definição está no fato da não contemplação do ser humano 

que age, constrói e modifica o meio ambiente.  

Contudo, devemos entender e contextualizar a definição de meio ambiente da PNMA 

na década de 1980, período em que foi formulada a lei em face à maior preocupação com o 

crescimento econômico. Este período foi caracterizado por uma maximização e otimização do 

uso dos recursos naturais em prol da racionalidade capitalista ainda hoje predominante14. 

Um problema surge então: o que é uma definição aceitável e possível de ser trabalhada 

de meio ambiente (FITZMAURICE, 2002) e como podemos elaborar  uma definição que 

atenda às necessidades da sociedade contemporânea (qualidade de vida, bem-estar, etc.). 

Atualmente, essas necessidades sociais são percebidas a partir de um novo ponto de 

vista, que coloca o meio ambiente em posição de destaque. Conseqüentemente, a definição de 

meio ambiente deve acompanhar a necessária percepção do papel da natureza para a vida 

humana.  

A posição doutrinária, aqui representada por José Afonso da Silva (2002, p. 21), 

classifica o meio ambiente sob três aspectos, quais sejam: “meio ambiente artificial”, formado 

pelo espaço urbano; “meio ambiente cultural”, que se expressa através do patrimônio 

                                                 
13 Ver a Convenção de Basel sobre o Movimento Transfronteiriço de Químicos Perigosos e Outros Resíduos; 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, entre outras. 
14 Nesse sentido, torna-se oportuno citar José Rubens Morato Leite (2002, p.86), para quem admitida “a falência 
dos esquemas civilizatórios, oriundos do processo capitalista de produção, na equalização dos problemas 
relacionados à proteção do valor qualidade de vida, a humanidade teve, pela primeira vez, razões para uma 
reflexão primária sobre a razoabilidade de suas práticas e comportamentos”. De forma perdida, naquela época, 
ficou a constatação de que “o ambiente estabelece potenciais e limites às formas e ritmos de exploração dos 
recursos, condicionando os processos de valorização, acumulação e reprodução do capital” (LEFF, 2001, p.224-
225). 
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histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, e turístico e “meio ambiente natural ou físico”, 

abrangendo solo, água, flora e a própria relação dos seres vivos com o seu meio. 

O autor supracitado entende o meio ambiente como um todo, definindo-o, assim, 

como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todos as suas formas. A integração busca assumir 

uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais” 

(SILVA, 2002, p.20). 

Meio ambiente compreende o aspecto material e também o aspecto imaterial do todo 

social, ou seja, a informação que determinado bem pode conter, um conhecimento específico. 

Podemos, então, complementar o significado de meio ambiente, utilizando o que dispõe 

Enrique Leff (2002, p.17) quando afirma que “o ambiente não é [apenas] a ecologia15, mas 

[também] a complexidade do mundo; é um saber16 sobre as formas de apropriação do mundo 

e da natureza através das relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de 

conhecimento17”. 

Com isso queremos dizer que o meio ambiente é passível de apropriação e que o 

conhecimento das informações desse bem ambiental, além de também serem passíveis de 

apropriação (RIFKIN, 2001; DERANI, 2003), condicionam (forma dominante de 

conhecimento) sua exploração e utilização (LEFF, 2001, 2002). 

A Constituição Federal, em seu artigo 225, “caput”, acrescenta à definição de meio 

ambiente um ponto importante ao tratá-lo como um “bem de uso comum do povo”18 impondo 

o dever de defendê-lo e preservá-lo ao Poder Público e a toda a coletividade. 

                                                 
15 Em outra obra, Enrique Leff (2001, p.224), analisando o surgimento do meio ambiente como um novo 
potencial produtivo diante dos saberes subjugados pelo desenvolvimento das ciências modernas, destaca que “o 
ambiente não é pois o meio que circunda as espécies e as populações biológicas. É uma categoria sociológica (e 
não biológica), relativa a uma racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e saberes, como 
também por novos potenciais produtivos”. 
16 “O saber sobre a realidade produz-se como efeito de práticas sociais diferenciadas. Desde as etapas pré-
lingüística dos hominídeos, a realidade aparece como meio que é utilizado e transformado por intermédio do 
conhecimento para a reprodução biológica e cultural de uma população” (LEFF, 2002, p.24). 
17 Neste ponto, ao falar de “formas dominantes de conhecimento” Enrique Leff faz menção à racionalidade 
capitalista externalizada na superexploração dos recursos naturais e da força de trabalho, degradação ambiental, 
deteriorização, falta de conhecimento, e a esta racionalidade opõe-se a racionalidade ambiental que aparece 
“como um processo de produção teórica, desenvolvimento tecnológico, mudanças institucionais e transformação 
social” (LEFF, 2002, p.110). 
18 Com propriedade, Cristiane Derani (2003, p. 2821), analisa o que venha ser “bem de uso comum do povo” 
ante a necessidade de nova conceituação face à não-adequação ao conceito estabelecido no Direito 
Administrativo. Para a autora, “esta característica não é o que significa para o Direito Administrativo bem de uso 
comum do povo. Infelizmente empregou-se uma expressão que já tem um sentido específico no direito brasileiro 
para designar um outro conteúdo. Não é possível simplesmente declarar a impropriedade da expressão, ou – o 
que é pior – procurar adaptar o sentido original da expressão ao seu novo contexto. Indispensável se faz a 
determinação de seu novo sentido”. 
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Temos agora condição de ampliar este entendimento de meio ambiente, inserido-o na 

Sociedade de Risco da Terceira Onda, como sendo também caracterizado pela incerteza (falta 

de conhecimento); incerteza esta que se inter-relaciona e se faz presente nas formas de 

apropriação existentes, implicando um tratamento externo à sociedade e uma não-

harmonização do binômio homem-natureza. 

Sendo o meio ambiente considerado como um “saber” e “inscrito nas formas 

dominantes de conhecimento”, conceituado e contextualizado ante a Sociedade do Risco da 

Terceira Onda, a informação relativa ao estado deste meio se faz importantíssima sob dois 

aspectos: afastar uma incerteza e tranqüilizar uma situação considerada de risco, ou fazer 

surgir a incerteza e, conseqüentemente, propiciar a oportunidade para que determinada 

atividade seja revista. 

Essa “revolução” da informação, que se faz cada vez mais presente na sociedade 

contemporânea, caracteriza a civilização da Terceira Onda (TOFFLER, 1980, 2003), ou seja, 

uma abundância maior de informações disponíveis no corpo social que exige uma estrutura 

jurídico-institucional mais apurada e adequada às novas necessidades decorrentes da 

comunicação dessas informações. 

Para Enrique Leff (2002, p.21),  

na história humana, todo saber, todo conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas 
tem estado condicionado pelo contexto geográfico, ecológico e cultural em que se 
produz e reproduz determinada formação social. As práticas produtivas, dependentes 
do meio ambiente e da estrutura social das diferentes culturas, geraram formas de 
percepção e técnicas específicas para a apropriação social da natureza e da 
transformação do meio. 

Não podemos chegar a uma definição definitiva de meio ambiente ante sua 

complexidade, contudo, com o que foi exposto neste tópico, teremos condições de trabalhar o 

meio ambiente na Sociedade de Risco da Terceira Onda de forma a ressaltar o papel da 

informação para as políticas de reconhecimento de riscos e aplicação do direito ambiental. 

Todas as vezes que nos referirmos ao meio ambiente, portanto, devemos ter em mente o 

entendimento que elaboramos neste tópico. 
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1.5.2.2 Meio ambiente como fonte de produção e de reprodução material e de bem-estar 

 

 

Definido o que venha ser  meio ambiente, trataremos, então, de analisá-lo sob o prisma 

de duas percepções interligadas, cuja total compreensão se faz necessária para análise e 

entendimento de qual será o papel da informação para a construção do Direito Ambiental. 

O meio ambiente é, portanto, imprescindível à existência do ser humano. Sua relação 

com a natureza “apresenta duplo sentido na percepção humana, seja como fonte de sua 

produção e reprodução, seja como fonte de bem-estar”, e hoje “se encontra em atrito” 

(DERANI, 1997, p.69). 

Em primeiro lugar, temos a questão do uso, apropriação e exploração do meio 

ambiente como matéria-prima. A história da humanidade demonstra, de forma clara, como o 

homem tem utilizado a natureza na busca pelo desenvolvimento e prosperidade sem maiores 

ponderações quanto aos danos futuros (Nosso Futuro Comum, 1988). 

Apropriação é definida como “a ação humana de tomada de um objeto para satisfação 

de uma necessidade, ou de uma vontade, ou desejo” (DERANI, 2003, p.2818) e está 

intimamente relacionada ao direito de propriedade sob a ótica civilista. 

Essa concepção privatista se aplica tanto aos bens públicos, como aos bens 

particulares (como sendo todos os outros bens que não sejam públicos), ou seja, àquele que é 

considerado titular de um bem, seu proprietário, é facultado o direito de usar, gozar e dispor 

da coisa (art. 1.228, CC). 

Neste sentido, concordamos com o que expressa Cristiane Derani (2003, p.2820), pois 

“pela concepção civilista, os direitos de propriedade gerados são individualizados em razão 

dos sujeitos titulares, que poderão exercer o seu poder sobre a coisa e exigir o respeito de 

todos a esta relação jurídica”. 

Dessa constatação, podemos extrair, em primeiro lugar, uma das características do 

direito de propriedade, qual seja, o direito de exclusão individual que o proprietário tem 

diante da coletividade. 

Em segundo lugar, e com o mesmo grau de importância, destacamos a necessidade de 

preservação do meio ambiente, pois dele depende o homem para sobreviver, ou seja, existe 

não só a dependência para o uso (exploração), mas também a dependência que se caracteriza 

como condição sine qua non para a sua existência: um meio ambiente adequado, com 

condições que lhe permitam ter uma vida saudável. 
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Aqui podemos analisar uma característica moderna da noção de propriedade: a sua 

função social. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso 

XXII. Contudo, hoje em dia, está condicionado à função social a que essa propriedade deve 

atender (art. 5º, XXIII, CF). 

No direito à exclusão como reflexo do direito de propriedade, podemos encontrar, 

entranhado, um interesse meramente econômico, ou seja, a utilização dessa propriedade com 

o fim de obtenção de vantagens econômicas. A esse interesse econômico contrapõe-se o 

interesse coletivo (ecológico) como fruto da necessidade de distribuição da fruição da 

propriedade (inter-relacionada à produção de desigualdades), atualmente, contemplando ainda 

a problemática ambiental. 

Contudo, a Constituição Federal, ao denominar o meio ambiente como “bem de uso 

comum do povo”, atribuiu-lhe um caráter público distinto do que explicitamos um pouco 

acima. Neste ponto, podemos destacar a negação da exclusividade anterior de uso da 

propriedade. 

A utilidade do meio ambiente para a coletividade é ressaltada para assegurar o bem-

estar de todos e não apenas para garantir seu uso econômico. Desta forma, para a coletividade, 

o meio ambiente se torna importante como fonte de bem-estar. 

Sintetizando, a propriedade compreende dois tipos de interesses: o interesse 

econômico, caracterizado, pelo direito individualizado de uso, gozo e disposição, e o interesse 

ecológico, direito da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este 

último pode ser traduzido na necessidade de se cumprir a função social da propriedade, ao 

passo que o primeiro está relacionado ao direito de fruição e exclusão. 

Para Cristiane Derani (2003, p.2823) “a tutela jurídica do patrimônio ambiental 

consagra o princípio da função social da propriedade e garante direitos de fruição dos 

aspectos ambientais dos bens, independentemente das relações dominiais preexistentes, e sem 

que deste direito de fruição decorra um poder de detenção exclusiva”. 

Até o presente momento, afirmamos que ainda não foi atingido o equilíbrio, a 

harmonização necessária da relação do homem com o seu meio. Ainda falta muito para que 

esta relação homem-natureza se aproxime do que se quer que seja, em comparação ao modelo 

que se encontra atualmente disseminado. Nas palavras de Ulrich Beck (1992, p.80) a 

“natureza não pode mais ser entendida como fora da sociedade, ou a sociedade fora da 

natureza”. 
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As formas de que até pouco tempo vinham sendo utilizados os recursos naturais 

levavam em conta o valor utilitário do meio ambiente como fonte de produção e reprodução, 

conduzindo a uma constante exploração e degradação do ambiente. 

Isso sem mencionar a convivência com determinados mitos de que a natureza 

rapidamente se reconstituiria após a exploração de seus recursos, o que, de certa forma, 

legitimava o processo de exploração existente. 

Mas será que está claro o limite deste uso/exploração? Muitos dos mitos, que 

entrelaçavam os tempos, caíram com a proximidade de um futuro maléfico. Conforme 

François Ost (1995, p.109), quando se trata da reprodução como um dos processos de 

reconstituição da natureza, 

essa certeza sugere a imagem tranqüilizadora da reversibilidade: voltará sempre ao 
mesmo. A própria intervenção humana inscreve-se nessa lógica e não deveria 
perturbar esse movimento perpétuo. Reconhece-se aqui o principal álibi dos 
poluidores e predadores: uma floresta abatida não deixa de renascer, quanto às águas 
poluídas, estas regeneram-se ao fim de um certo tempo. A ação do homem não seria, 
assim, realmente perturbadora, à vista das imensas possibilidades de reconstituição 
dos stocks naturais e de restauração dos seus equilíbrios. 

A desmitificação do processo reprodutivo e reconstitutivo da natureza nos aproxima 

dos “limiares da irreversibilidade” (OST, 1995, p.109), visto que as intervenções humanas se 

demonstram cada vez mais maciças e mais concentradas no tempo, interrompendo, com isso, 

os ciclos naturais de recomposição, o que é agravado pelo efeito cumulativo e sinergético 

resultante do processo produtivo. 

O homem, que necessita retirar da natureza elementos necessários para sua 

sobrevivência, como alimento e moradia, sente, há muito tempo, que até mesmo esses 

elementos sofreram e vêm sofrendo uma drástica transformação, culminando num processo 

crescente e contínuo de deterioração e degradação. 

Claude Lévi-Straus (1983, p.35) sublinha que muitas das crenças e mitos de povos 

antigos e indígenas que podem ser tomadas como ridículas são, na realidade, muito eficazes, 

partindo de um “humanismo sabiamente concebido que não começa pelo homem 

propriamente dito, mas que lhe dá um lugar razoável na natureza, em vez de o instituir como 

dono e senhor que a saqueia, sem sequer ter em conta as necessidades e os interesses mais 

evidentes dos que virão depois dele”. Para o mesmo autor, esses mitos e crenças implicam um 

equilíbrio e uma harmonização do homem com o meio em que vive. 

A destruição, portanto, de diversas formas de civilização que tinham uma maior 

aproximação do meio ambiente rompeu com o ciclo de transmissão de conhecimentos que 
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hoje são fundamentais para uma relação harmônica do homem com a natureza19. Edgar Morin 

(2002) aponta para um enorme desperdício de experiências humanas que poderiam ser 

adquiridas nas aquisições na história que se deram por meio da destruição. 

Próximo ao limite do irreversível, portanto, esta dupla percepção da natureza se faz 

necessária, ou seja, toma proporções de extrema importância para que, utilizando-se de um 

tom apocalíptico, evite-se o fim da espécie humana. 

No final do século XX e início do século XXI, a natureza é a sociedade, e a sociedade 

é também a natureza. Continuar a tratar a natureza como algo fora da sociedade, como algo 

não pertencente à sociedade, é insistir numa percepção defasada que não captura a realidade 

do mundo em que vivemos. 

A compreensão do valor utilitário do meio ambiente que aborda somente a questão da 

produção visando à obtenção de dinheiro, é vista como a principal causa da aceitação das 

políticas econômicas desenvolvidas em séculos de exploração da natureza. Essas políticas não 

levaram em consideração a indissociabilidade do binômio homem-natureza. Tem-se apenas 

em mente a face do meio ambiente que contém o valor. Aqui se encontra o ponto principal da 

discussão econômica em torno da problemática ambiental: sua tentativa de valoração. 

A sociedade era (e, em algumas situações, ainda é) entendida como algo externo à 

natureza. Os interesses individuais não visavam (e raramente visam) ao bem da coletividade 

no que diz respeito à preservação do ambiente, mas atendiam à lógica capitalista de produção. 

Se não havia sequer preocupação com as presentes gerações, o que dizer, então, de uma 

preocupação com as futuras gerações?  

Como aconteceu à nossa geração, há o risco de se deixar, como herança para as 

futuras, um meio ambiente em pior condição, de forma a não ser possível nem mesmo atender 

à necessidade de produção e reprodução. 

Para Margarita Kaufmann (1995, p.20) “o egoísmo humano é originariamente dirigido 

contra a convivência social, contra a natureza exterior; os valores teóricos da natureza interior 

do ser humano e os valores teóricos de sua natureza exterior não são idênticos”. Essa 

constatação ilustra, de forma clara e precisa, o porquê de não haver preocupação com o meio 

ambiente e, conseqüentemente, com as futuras gerações. 

                                                 
19 Importante citar um trecho da Carta do Chefe Seatle, escrita, em 1854, pelo chefe Seatle ao presidente dos 
EUA, Franklin Pierce, quando este propôs comprar grande parte das terras de sua tribo, oferecendo, em 
contrapartida, a concessão de uma outra "reserva", como segue: “(...) devem ensinar as suas crianças que o solo a 
seus pés é a cinza de nossos avós. Para que respeitem a terra, digam a seus filhos que ela foi enriquecida com as 
vidas de nosso povo. Ensinem as suas crianças o que ensinamos às nossas: que a terra é nossa mãe. Tudo o que 
acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos”  
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Os interesses implícitos nas mais variadas atitudes do ser humano estão permeados de 

caráter individualista e imediatista. Ou seja, mesmo convivendo em sociedade e tendo ciência 

das necessidades coletivas, são privilegiadas as necessidades individuais. 

A nossa sobrevivência e a de nossos filhos e netos dependerão do grau de proteção que 

dispensarmos aos nossos recursos finitos, da nossa capacidade de assegurar e distribuir 

eqüitativamente os meios de vida para todos os homens e também das riquezas e 

oportunidades de desenvolvimento, de forma a preservamos a viabilidade e a habilidade do 

nosso ambiente comum.  

Em síntese: não há como dissociar o homem da natureza, nem a natureza do homem. 

Nossa sobrevivência, portanto, dependerá da maneira como passaremos a perceber o meio 

ambiente, contextualizando-o na sociedade contemporânea de risco. Dependerá, também, de 

como conseguiremos harmonizar o direito ao desenvolvimento e à prosperidade com o nosso 

dever de superar a fome e de preservar o meio ambiente para nós e para nossos filhos. O papel 

do Direito Ambiental está posto em evidência. Demonstraremos, no decorrer deste trabalho, 

de forma mais aprofundada, qual será o papel da informação para a construção do Direito 

Ambiental. 

 

 

 

1.6 A Sociedade Brasileira de Risco da Terceira Onda 

 

 

Transmutando tudo o que foi exposto neste capítulo para a realidade da sociedade 

brasileira, podemos dizer que estamos longe do ideal da civilização da Terceira Onda. Mais 

do que isso, podemos notar que a difusão das informações acerca da percepção de riscos, em 

especial no que diz respeito à da problemática ambiental, está muito aquém do que realmente 

necessitamos para poder proteger e preservar devidamente o meio ambiente. 

Encontramos, na sociedade brasileira, um amálgama das três formas de civilização. A 

existência do risco se faz presente em todas elas. Contudo, apenas no estágio da Terceira 

Onda é que as mudanças necessárias podem ser alvo de políticas e estratégias públicas de 

aceitação de riscos. Nas outras duas formas de civilização, a informação (que também existe) 

é manipulada e dominada e afasta, assim, a função crítica do processo de comunicação. 
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Os casos da Indústria Cataguases de Papel Ltda. e do uso de DDT, que foram 

recorrentemente utilizados, de forma exemplificativa, quanto às características do dano 

ambiental e percepção de riscos, agora podem ilustrar bem a realidade do Brasil. 

Podemos acrescentar a esses dois exemplos o caso da autorização e da mudança de 

percepção da precaução (uma abordagem precautiva em relação à adoção do princípio da 

precaução) no que diz respeito à liberação do plantio de soja transgênica, isto é, a inserção e 

plantio de organismos geneticamente modificados (OGM). 

Existem setores realmente preocupados e engajados no desenvolvimento de 

conhecimento e na troca de informações a respeito da problemática ambiental. Setores estes 

que se encontram na Terceira Onda de civilização. Todavia, esses esforços encontram 

enormes barreiras no poder concentrado nas pessoas que ainda se encontram enraizadas nos 

ideais da Segunda Onda. 

Os riscos e a poluição ambiental são, cada vez mais, socializados, e a população 

encontra-se, cada vez menos, informada (por diversos fatores sócioeconômicos). A questão 

ambiental continua a ser percebida como a busca pelo “belo” e ainda é tratada como um 

modismo. 

Essa visão, condicionada pela Segunda Onda, tem diversas implicâncias, 

principalmente no trato da produção, quando analisados os três capitais necessários. O inter-

relacionamento entre o capital humano (mão-de-obra) e o capital natural (meio ambiente) 

evidencia essa (dialética) luta de interesses. 

O desenvolvimento de novas tecnologias (limpas e renováveis) e a redução do uso de 

capital natural implicam a extinção de empregos (considerados não mais necessários em face 

do desenvolvimento tecnológico) e em um maior nível de conhecimento e capacitação das 

novas funções. Esta característica não é exclusivamente analisada no Brasil; é um 

acontecimento global. Mas, no Brasil, essa situação se agrava pela estrutura político-

institucional e pela degradação ambiental. 

Entretanto, a maior contradição da sociedade brasileira diante da problemática 

ambiental se dá na aplicação (ou não aplicação) da legislação pertinente. Podemos citar como 

exemplo a liberação do plantio de soja transgênica. 

Como já observamos, incumbe à coletividade e ao Poder Público preservar e proteger 

o meio ambiente. Se existe essa incumbência, como poderia o Governo Federal dispensar o 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental para o plantio de sementes de soja geneticamente 

modificadas? 
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Tudo o que analisamos neste capítulo demonstra, de forma clara, o quanto perigosa 

pode ser a implementação de uma atividade da qual não se sabe suas conseqüências danosas. 

Podemos apontar a falta de medidas adequadas no caso da Indústria de Papel Cataguases 

Ltda., o que surtiu efeito negativo ao meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida do homem. 

No caso do uso de DDT, ficou comprovado que a ciência legitimou o seu uso no momento em 

que não diagnosticou nenhum risco (concreto ou abstrato) no seu uso. O mesmo pode ser dito 

do uso de CFC. 

No caso dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM), surgiu a oportunidade 

de tratar da questão ambiental e da qualidade de vida do homem desde o início. Uma das 

maiores críticas às políticas ambientais consiste no fato de que procuramos reduzir e remediar 

os danos já causados. 

Mas não foi isso o que aconteceu. Por meio da Medida Provisória nº 131, de 25 de 

setembro de 2003, estabeleceu-se que as sementes utilizadas no plantio da safra de soja de 

2003, reservadas para uso próprio, não estariam sujeitas às regulamentações do inciso I e II do 

artigo 8º e do caput do artigo 10 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dessa forma, afastou-

se a aplicação de um dos mais importantes instrumentos de política ambiental, a realização de 

Estudo de Impacto Ambiental. 

Como se não bastasse, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve, na época, a 

proibição para a comercialização da soja geneticamente modificada até que o mérito da ação20 

fosse julgado. A ação consiste em estabelecer a legalidade ou não do ato discricionário da 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), em, exatamente, dispensar o uso do 

Estudo de Impacto Ambiental às atividades que façam uso de OGM. 

Todas essas irregularidades, contudo, motivaram partidos políticos, associações de 

defesa do consumidor e organizações não-governamentais (ONG) a pleitearem a 

inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 131. 

Essa situação de desrespeito e afronta à norma apenas favorece a incerteza dos riscos 

ambientais, situação esta que se agrava com a falta de tecnologia para remediar danos já 

produzidos no meio ambiente, como a perda de biodiversidade. 

                                                 
20 Proc. 1998.34.00.027681-8, cujo objeto é uma Ação Cautelar Inonimada, impetrada pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (IDEC), contra a União Federal, visando impedir imediatamente a autorização para 
qualquer pedido de plantio de soja transgênica, antes que se proceda a devida regulamentação da matéria e o 
prévio Estudo de Impacto Ambiental, na Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo como 
julgador o Juiz Federal Antônio Souza Prudente. 



 48 

Todavia, não podemos deixar de observar que a sociedade brasileira tem lidado muito 

bem com outras questões ambientais, como o problema da camada de ozônio e a 

redução/eliminação do uso de Substâncias Destruidoras de Ozônio. 

 

 

 

1.7 Conclusão 

 

 

O que procuramos demonstrar neste capítulo é que a intervenção humana no meio 

ambiente, potencializada pelo processo produtivo (aumento da produção e da produtividade) e 

pelo acesso às informações do bem ambiental, embora necessária, está causando mais males 

do que benefícios à coletividade. 

Dois mitos que davam suporte e legitimidade à contínua e crescente exploração do 

meio ambiente, o mito dos ciclos naturais de reprodução e o mito da ciência, foram 

desmitificados. O ciclo natural de reprodução da natureza não suporta mais o aumento da 

exploração cada vez mais maciça e concentrada, ao passo que o mito da infabilidade da 

ciência está enfraquecido pelo aumento do nível de conhecimento e de informação relativos à 

situação do meio ambiente e do impacto negativo do uso de produtos e substâncias nele. 

O maior conhecimento científico concomitante com a veiculação da informação 

acerca da problemática ambiental tornou perceptível uma realidade diversa das previsões de 

existência de recursos infinitos, do progresso contínuo e linear, sempre acarretando melhoria à 

qualidade de vida do ser humano. A percepção e a compreensão do risco inerente a todas as 

atividades humanas contribuíram para uma maior compreensão do meio ambiente na 

sociedade do risco. 

As duas hipóteses apresentadas no início deste capítulo são falsas. Demonstramos 

nesta primeira parte de nossos estudos que a natureza é finita e que a ciência, nem sempre, 

tem a palavra final acerca da existência/potencialidade dos riscos, fruto das atividades 

humanas. Um mal intencionado uso da informação (manipulação e dominação) legitimaram, 

por muito tempo, a exploração e a poluição do meio ambiente. 

A imagem que devemos ter em mente, quando analisarmos quaisquer problemas 

ambientais, recordando a imprevisibilidade do dano no tempo e a sua não limitação territorial, 

é facilmente assimilável na construção mitológica de Joseph Campbell (1990, p.34) ante à 

afirmação de que “quando a Terra é avistada da Lua, não são visíveis, nela, as divisões em 
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nações ou Estados. Isso pode ser, de fato, o símbolo da mitologia futura. Essa é a nação que 

iremos celebrar, essas são as pessoas às quais nos uniremos”. 

Essa nova mitologia é que deve guiar as atividades humanas, quando analisadas do 

prisma do meio ambiente: a de um mundo sem fronteiras. Contudo, para que a proteção e a 

preservação do meio ambiente sejam asseguradas e efetivadas, essa visão deve ser 

compatibilizada com a ótica institucional, política e jurídica dos Estados, de forma a propiciar 

condições favoráveis para a veiculação da informação. 

Ao Poder Púbico e à coletividade incumbe a tarefa de participarem mais ativamente e 

de cooperarem na busca da preservação do meio ambiente. A informação ambiental e a 

comunicação do risco se fazem necessárias para que não apenas seja formada uma opinião 

pública a respeito da problemática ambiental, como também todos sejam capacitados para a 

ação.  

Em razão do que foi exposto e exemplificado nesse capítulo, a relatividade do 

conhecimento científico, intensificada pela prevalência da incerteza diante do risco e da falta 

de tecnologia, enseja uma disponibilidade maior de informação, contínua e ampla, para 

respaldar as decisões sociais de aceitação de riscos. 

Alvin Toffler (2003, p.66) diria que “contestar presunções desgastadas, no entanto, 

desafia os que se beneficiam com elas”. Infelizmente, grande parte do pensamento econômico 

e social não acompanhou esse passo à frente (civilização da Segunda Onda): o da importância 

do meio ambiente como fonte de produção e reprodução e, principalmente, como fonte de 

bem-estar. 

A forma mais importante de propriedade, na Sociedade de Risco da Terceira Onda, é 

agora intangível: é a apropriação da informação, é o próprio conhecimento. As necessidades 

materiais do processo produtivo vão continuar a existir, contudo, devem ser urgentemente 

revistas. 

Com efeito, a informação e o conhecimento passam a ser utilizados por muitas 

pessoas, sociedades simultaneamente para criar riquezas e mais conhecimentos (quantitativa e 

qualitativamente). E, para todos os efeitos, o conhecimento é inexaurível. 

A percepção de riscos e a necessidade de nos adequarmos às predições da civilização 

da Terceira Onda é a chave para o desenvolvimento de uma nova forma de Estado que é 

chamada por alguns autores de “Estado de Direito Ambiental” (LEITE e AYALA, 2002) e 

que, conseqüentemente, se traduz na elaboração de conceitos de “cidadania ambiental” ou 

“cidadania ecológica”. 
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No fundo, todas essas novas construções implicam a mesma finalidade, a preservação, 

manutenção e a reconstrução do meio ambiente como condição essencial para a manutenção 

da vida humana, de forma que as necessidades das presentes e das futuras gerações possam 

ser atendidas. 



CAPÍTULO  2 

 

 

DIREITO AMBIENTAL NA SOCIEDADE DE RISCO DA TERCEIRA ONDA 

 

 

 

No capítulo anterior, caracterizamos a Sociedade de Risco como aquela em que 

predominam a incerteza e a falta de conhecimento científico. Ainda atentamos para a 

cientização reflexiva, em que a própria ciência confronta as verdades científicas. Isso implica 

insegurança na implementação de atividades humanas como fruto do comportamento do 

homem, evidenciando, assim, o comportamento de risco.  

A necessidade de maior informação a respeito do meio ambiente, em conjunto com os 

estudos de Alvin Toffler (1980, 2003) embasaram nossa sugestão de uma Sociedade de Risco 

da Terceira Onda (tensão entre incerteza e existência de informação acerca, principalmente, 

da problemática ambiental) de forma a complementar a análise do risco ambiental e de 

comunicar ao Direito a situação real. 

Conceituamos o meio ambiente na sociedade de risco da terceira onda em face de 

todas as conseqüências adversas das atividades humanas (perdas e custos sociais, percepção 

do risco), apontando a necessidade de informação, proveniente da percepção da natureza 

estudada, para que possa ser tomada a decisão a respeito das atividades que se deseja 

implementar.  

Trataremos, neste capítulo, do papel do Direito (complexo e dinâmico) para a 

transformação das maneiras de apropriação do meio ambiente diante de uma construção 

constante do entendimento sobre meio ambiente e da conscientização a respeito da sua 

importância, quer seja como fonte de produção e reprodução, quer seja como fonte de bem-

estar. 

Maior ênfase será atribuída à participação neste momento, tendo sempre em mente que 

a informação é condição sem a qual a participação não deverá ser efetiva. O papel do direito 

ambiental será aqui estudado com base na participação de todos os interessados para a 

regulação da problemática ambiental. 
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2.1 O papel do Direito Ambiental 

 

 

Para um melhor  entendimento do que venha a ser o Direito, e a constatação da sua 

importância para mediar as tensões provenientes dos interesses econômicos e dos interesses 

ecológicos contemporâneos, será essencial demonstrar a forma pela qual cabe ao Direito 

transformar “as incertezas ecológicas provenientes da percepção do risco em certezas sociais” 

(MORAND apud OST, 1995, p.114), de modo que o meio ambiente possa ser devidamente 

protegido e gerenciado. 

Como interesses econômicos, podemos destacar todos aqueles que se relacionam com 

o indivíduo que busca o sucesso pessoal. Ao passo que interesses ecológicos são aqueles 

difusos, cuja titularidade não pode ser facilmente determinada. Todavia, não podemos deixar 

de notar que mesmo os interesses de cunho econômico podem auxiliar na busca pela 

satisfação coletiva, não deixando de ter conotação individual. Por exemplo, uma empresa que 

desenvolve uma nova tecnologia que reduz os danos ao meio ambiente, almejando conquistar 

um espaço no mercado que foi criado pela luta ambiental, destaca-se das demais empresas do 

mesmo ramo. 

O Direito deve ser entendido, então, como o medium que poder lidar com esses dois 

interesses, não apenas como uma “noção de lei” (DERANI, 1997), mas com o escopo de 

assegurar a liberdade individual subjetiva e proporcionar a cada indivíduo os meios de 

assegurar participação efetiva na elaboração deste Direito. O Direito contém a lei, contudo, é 

por meio da ação que ele se manifesta. 

Podemos afirmar também que o Direito é complexo e dinâmico (OST, KERCHOVE) 

no sentido em que existe uma multiplicidade de códigos de interação, em que suas regras não 

são precisas, ou seja, apresentam contornos incertos, campo de aplicação variável e força 

obrigatória discutível. Além disso, o Direito admite o provável, o proporcional e o razoável, 

principalmente, diante da não existência de valores homogêneos, e da existência de uma gama 

múltipla de interesses sociais (coletivos, difusos e individuais). 

Para Cristiane Derani (1997, p.35), “o sistema jurídico em si é uma abstração, o 

Direito é um nível da sociedade e é composto por elementos mais complexos e dinâmicos, 

que são os fatos da realidade em contínua comunicação com o texto, seja na sua formação, 

seja nos seus efeitos posteriores”. 

A defesa de valores, quaisquer que sejam, inclusive pelo Direito, é uma atividade 

essencialmente cultural. Uma vez cultural, podemos dizer que não é uno, por isso varia 
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conforme a cultura local. Com efeito, o Direito nada mais é que a resultante dos vetores 

sociais que a ele se subjugam. 

A partir desta constatação, verificamos o Direito como agente de transformação dos 

anseios sociais em normas jurídicas que sejam válidas e, conseqüentemente, legítimas do 

ponto de vista social e também factíveis, pois  

(...) o fardo da integração social se transfere cada vez mais para as realizações de 
entendimentos de atores para os quais a facticidade (coação de sanções exteriores) 
e a validade (força ligadora de convicções racionalmente motivadas) são 
incompatíveis, ao menos fora do domínio de ações regulados pela tradição e pelos 
costumes – grifo nosso –  (HABERMAS, 2003, p.45). 

Para que esse “entendimento de atores”, apontado por Jürgen Habermas como 

importante para uma maior integração social, seja efetivado, transmutado para a questão da 

problemática ambiental, deve-se ter assegurada a informação ambiental. Já afirmamos que os 

interesses ambientais são de ordem difusa, portanto o pleno conhecimento das suas 

imbricações na sociedade é condição essencial para uma participação efetiva. 

O Direito, como agente de transformação social, no tocante à questão ambiental, tem 

como objetivo organizar as demais ciências humanas, as ciências exatas e biológicas, 

estabelecendo objetivos e parâmetros a serem seguidos para que o interesse econômico se 

harmonize na busca por um ambiente ecologicamente equilibrado. 

Malgogiza A. Fitzmaurice (2002, p.36) afirma que o Direito ao indivíduo de participar 

das decisões de cunho ambiental “deve vir acompanhado de acesso à justiça ambiental”. 

Acesso este que, no nosso entendimento, para ser efetivo, não deve estar circunscrito apenas à 

ocorrência do dano, mas disponibilizado no momento em que são formuladas as 

regulamentações e aceitas as políticas ambientais. 

Como agente de transformação, o Direito deve assegurar a participação de todos os 

interessados, no âmbito nacional e internacional, principalmente no tocante à problemática 

ambiental. Para que o Direito possa, então, transformar as incertezas ecológicas em certeza 

sociais (papel de transformação), a participação tem de ser considerada como um elemento 

essencial, correlato da informação. 

A informação, portanto, para o Direito Ambiental é condição fundamental para que 

sua função seja factível, tanto do ponto de vista jurídico (elaboração de normas), quanto do 

ponto de vista social (apresentação dessas normas como válidas perante a sociedade). 
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2.2.1 Conflito de Princípios 

 

 

Para compreender a forma pela qual o acesso à justiça acompanha o processo de 

tomada de decisão, estudaremos as normas jurídicas, que são compostas por princípios e 

regras (nem sempre precisas) e que devem ser elaboradas (e constantemente reelaboradas), 

para melhor visualização do papel da informação/participação, utilizando-se da perspectiva 

habermasiana do direito. 

Quando falamos de princípio, referimo-nos a algo que possa ser realizado o mais 

amplamente possível dentro das relativas possibilidades do Direito e dos fatos e que tem força 

mandatória; ao passo que, quando nos referimos às regras, fazemos menções às normas que 

possam ser ou não preenchidas e que contenham estipulações no âmbito fático. 

O Direito Ambiental, em sua essência, é norteado por princípios que estabelecem 

padrões a serem seguidos, que desenvolvem parâmetros e que regula e delimitam a ordem 

jurídico-institucional à realidade. Na Sociedade de Risco da Terceira Onda, o papel do Direito 

Ambiental é exatamente o de reformular, de adequar e transformar a ordem jurídica de acordo 

com a realidade socioeconômica, visando harmonizar a relação homem-natureza. 

Adequar a norma jurídica à necessidade da sociedade contemporânea de preservação 

do meio ambiente e transformar o comportamento coletivo, seja pelo meio de sanções, seja 

pelo entendimento social, é o que entendemos como papel do Direito Ambiental. 

Já os princípios, aplicados num determinado “conceito”, desenvolvem seu próprio 

conteúdo somente quando compõem uma dinâmica conjunta de recíproca complementação e 

limitação. Ou seja, devemos ter consciência do que significa o objeto de análise (interesses 

ecológicos e econômicos) para que, em seguida, haja uma interação das disposições do 

princípio com o objeto percebido. 

Neste sentido, para Cristiane Derani (1997, p.46), a “compreensão de um princípio é 

freqüentemente correspondente ao entendimento de seus limites, isto é, o conhecimento de 

um princípio é permitido pela contraposição a outros princípios e à realidade a que se refere”. 

Como adotar medidas de precaução ou de prevenção em face da análise do caso 

concreto, senão pela escolha de um princípio que melhor se encaixe nas pretensões de uma 

determinada política de proteção ambiental. O conhecimento (do conteúdo dos princípios), 

neste caso, é que vai interagir no confronto de princípios e apontar os limites de cada 

princípio. 
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Não obstante esta delimitação, duas normas podem entrar em conflito no campo 

principiológico. Podemos afirmar que não existe hierarquia de princípios no Direito 

Ambiental. Podemos falar, então, de um objetivo comum, a saber, a sustentabilidade do 

desenvolvimento e, dessa forma, assegurar a sadia qualidade de vida por meio de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Diante do confronto com a situação em concreto, não 

podemos prescrever uma forma estanque e hierárquica para a escolha de determinado 

princípio. Cada situação irá demandar a aplicação de um princípio diante da análise da 

realidade empírica. 

A prática consagrada do princípio de forma independente pode ocasionar choque de 

interesses, implicando resultados incompatíveis um com o outro. A escolha a que se der 

preferência, contudo, não deprecia a importância do princípio que foi afastado. Naquela 

determinada situação de escolha, o interesse predominante fez valer mais as predições de um 

princípio em razão de outro. 

Como observa  Cristiane Derani (1997, p.47) “a escolha de qual princípio terá peso 

superior a outro cabe a esta sociedade, e o processo desta também se remete ao direito, à 

medida que se pretende que a comunicação e o entendimento social se desenvolvam 

encerrados na ordem social, que é assegurada pela ordem jurídica”. 

A cooperação entre o direito e as demais ciências encontrará, na veiculação e 

comunicação da informação, um importante componente que funcionará como um agente 

catalisador de tudo o que for objeto de pesquisa e conhecimento aplicado ao meio ambiente, 

para que as normas jurídicas se conformem à realidade ambiental. 

A melhor forma de assegurar essa comunicação socioambiental se dá por meio da 

participação. Esse será a contribuição de Jürgen Habermas (2003) para o Direito Ambiental. 

 

 

 

2.2.2 Contribuição de Jürgen Habermas à teoria do Direito: a Participação 

 

 

A norma jurídica deverá ser constantemente re-trabalhada, para se adaptar aos 

progressos dos conhecimentos e das técnicas. Segundo François Ost (1995, p.115), ela é, a 

“única maneira de sair de uma situação onde se trata de ‘tomar decisões duras num contexto 

de conhecimentos friáveis’”. 
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Podemos apresentar, em pontos, a contribuição de Jürgen Habermas (2003) para  a 

nossa tese no que tange à importância da informação para o direito ambiental, sob a ótica da 

participação: 

(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do 

direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. 

(2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status 

de membro numa associação voluntária de parceiros do direito. 

(3) Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação 

judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica 

individual. 

(4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de 

formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política 

e através dos quais eles criam direito legítimo. 

Todos devem ter condições de igual participação no processo de elaboração das 

normas jurídicas. Contudo, sabemos que somos essencialmente iguais perante a lei na medida 

em que a lei desiguala os desiguais. O que deve ser assegurado, então, é a maior medida 

possível de liberdade e igualdade de participação. Do modo de ver habermasiano, somente 

serão legítimas as regulamentações que estiverem de acordo com essa condição. 

Esses direitos exigem como correlatos necessários: o reconhecimento do cidadão 

como membro de uma coletividade e a segurança judicial para sua participação. A primeira 

necessidade correlata é identificada na disposição do direito à participação no Estado, sendo 

livre o cidadão para renunciar ou não a esse direito. A recusa ao direito de participação não 

acarreta sanções, todavia, constitui-se num ônus ao cidadão, conforme veremos ainda neste 

capítulo. 

No gozo do direito de participação, a pessoa deve estar respaldada juridicamente e ter 

acesso aos tribunais independentes e imparciais, caso seja necessário. O poder coercitivo do 

Estado deve ser colocado à disposição daquele que teve sua liberdade de participação tolhida 

e não cercear o direito de participação. 

No campo do Direito Ambiental, tanto a participação, como a segurança jurídica, são 

indispensáveis para maior harmonização dos interesses econômicos e ecológicos. 

Procuraremos evidenciar essa afirmação no decorrer deste capítulo. 

Para Jürgen Habermas (2003, p.159),  

estes direitos fundamentais, garantem a autonomia privada de sujeitos jurídicos 
somente na medida em que esses sujeitos se reconhecem mutuamente em seu papel 



 57 

de destinatários de leis, erigindo destarte um status que lhe possibilita a pretensão 
de obter direitos e de fazê-los valer reciprocamente 

Com o intuito de dar mais clareza ao entendimento de Jürgen Habermas, posicionamos 

o cidadão como sujeito do Direito, quando esse se encontra nos três primeiros pontos. Ao 

passo que quando esse cidadão se entende e age como autores do Direito ao qual desejam se 

submeter como destinatários, originar-se-á a validade à elaboração da norma jurídica. 

De acordo com o mesmo autor, “os direitos políticos procurados têm que garantir a 

participação em todos os processos de deliberação e de decisão relevantes para a legislação, 

de modo que a liberdade comunicativa de cada um possa vir simetricamente à tona, ou seja, a 

liberdade de tomar posição em relação a pretensões de validade criticáveis” (HABERMAS, 

2003, p.164). 

Tendo em foco esse objetivo, os direitos até agora explicitados implicam, finalmente, 

em um quinto ponto: 

(5) Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, 

na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de 

chances, dos direitos elencados de (1) a (4). 

Os 4 primeiros pontos evidenciam a importância da participação no processo de 

elaboração de normas conforme a perspectiva habermasiana. A informação, apontada como 

essencial ao Direito Ambiental no primeiro capítulo, aqui é ressaltada como base para que 

exista uma participação efetiva. 

Começamos, ainda, a denotar a informação como fator essencial para que haja 

participação. Participação e informação são indissociáveis e complementares na medida em 

que uma enseja o aprimoramento da outra. 

Mas por que o Direito? Porque é o Direito que tem os meios necessários para traduzir 

as diferentes formas de cultura em normas jurídicas (princípios e regras), adequando-as à 

evolução do conhecimento humano. Essa asserção fica clara, quando analisamos a situação 

dos EUA em presença de uma postura provida de maior precaução adotada pela União 

Européia. 

Para Jürgen Habermas (2003, p.52), contudo, o curioso é que 

(...) a validade jurídica de uma norma significa apenas que está garantida, de um 
lado, a legalidade do comportamento em geral, no sentido de uma obediência à 
norma, a qual pode, em certas circunstâncias, ser imposta por meio de sanções e, de 
outro lado, a legitimidade da própria regra, que torna possível em qualquer momento 
uma obediência à norma por obediência à lei. 
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A participação é indicada como essencial para que a norma possa ser considerada 

válida diante da sociedade, da mesma forma que a informação é fundamental para a 

participação. Para o Direito Ambiental, essa condição se faz ainda mais importante, visto que 

existe maior amplitude e um número incalculável de pessoas afetadas. 

Podemos traçar um paralelo sobre a importância da participação de todos os atingidos, 

ou seja, “àqueles cujos interesses serão afetados pelas prováveis conseqüências provocadas 

pela regulamentação de uma prática geral através de normas” (HABERMAS, 2003, p.142), na 

questão que envolve disputa de interesses econômico e ecológico, no caso da Guerra do 

Iraque, motivada pelo domínio do petróleo (FERNANDES, 2004). 

O interesse econômico (petróleo) foi colocado acima do interesse humano e ecológico. 

O que interessa, neste caso, não é a constatação de que o petróleo é um bem ambiental finito, 

mas de que estará esgotado ou não antes que a espécie humana. O que dizer, então, quando 

esse bem passar a ser a água? Sem petróleo há como o ser humano viver, sem a água não. A 

escassez de água é um problema de nossa sociedade. É um problema ambiental sério. 

Nesse contexto, salienta Jürgen Habermas (2003, p.62) que, “com muita freqüência, o 

Direito confere a aparência de legitimidade ao poder ilegítimo”. Não compactuamos com a 

idéia de que a prevalência dos interesses econômicos se constitua em algo ilegítimo 

(FERNANDES, 2003, 2005). Advogamos em prol de uma maior harmonização entre esses 

interesses e os interesses ecológicos, que estão dotados de um caráter difuso como forma de 

legitimar as políticas de aceitação de riscos (interesse econômico). 

Em não havendo participação para legitimar o direito, situações como a da Guerra do 

Iraque podem ser reivindicadas como uma forma de Direito e encontrar respaldo em normas e 

organismos internacionais.  

Um questionamento levantado no Capítulo 1 deste trabalho, que também tem grande 

repercussão no Direito Ambiental, é a apropriação da esfera cultural pelo mercado. O Direito 

está ligado às três fontes de integração social: mercado, estado e cultura. 

Nesse sentido, Jürgen Habermas (2003, pp.61-62) acredita que, 

através de uma prática de autodeterminação, que exige dos cidadãos o exercício 
comum de suas liberdades comunicativas, o direito extrai sua força integradora, em 
última instância de fontes da solidariedade social. As instituições do direito privado 
e público, possibilitam, de outro lado, o estabelecimento de mercados e a 
organização de um poder do Estado; pois as operações do sistema administrativo e 
econômico, que se configura a partir do mundo da vida, que é parte da sociedade, 
completam-se em formas do direito. 

Desta forma, podemos afirmar que, se a cultura for consumida pelo mercado, o Direito 

também irá sofrer os reveses dessa apropriação. Não há como surgir o Direito, senão como 
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fruto do corpo social. O Direito é fruto da cultura, da sociedade. O comportamento humano é 

que vai, numa concepção habermasiana, determinar o grau de facticidade e validade do 

direito. 

Como tradução do comportamento social, o direito segue os preceitos da racionalidade 

capitalista ao legitimar suas políticas. Há necessidade de transformação, pois a natureza já se 

encontra próxima ao limite do irreversível. 

Em síntese: uma maior regulação do direito, dotada de participação e abundante 

veiculação de informação, pode evitar que o mercado se aproprie indiscriminadamente dos 

recursos naturais. Da mesma forma, pode-se evitar a apropriação indiscriminada dos recursos 

culturais (que compreendem também o meio ambiente, mas que aqui evidenciam a fonte 

primária do Direito). 

Para Jürgen Habermas (2003, p.153), “o substrato institucional de áreas de interação 

tradicionais, tais como a família e a escola, é reformulado através do Direito, o qual torna 

possível a criação de sistemas de ação organizados formalmente, tais como mercado, 

empresas e administrações”. Isto reforça a tese de que o Direito resulta dos conflitos sociais 

quando serve como medium. 

Referirmo-nos, pela segunda vez, ao mercado como vilão da história. Gostaríamos de 

deixar claro, porém, que o mercado tem enorme importância para o desenvolvimento da 

sociedade e também para o aprimoramento do Direito Ambiental e na reformulação do 

conhecimento/compreensão de risco, conforme demonstraremos no Capítulo 5 deste capítulo. 

 

 

 

2.3 Dever de Cooperação Internacional Lato Sensu como corolário do Direito 

Internacional do Meio Ambiente 

 

 

Historicamente podemos verificar que, em sua forma embrionária, o Direito 

Ambiental privilegiava o interesse econômico (manutenção das espécies com a finalidade 

voltada ao comércio), mas que atualmente dá maior enfoque ao interesse ecológico e que 

compreende o interesse econômico sob uma nova vertente ambiental (FITZMAURICE, 2002; 

SOARES, 2003). Esse processo de mudança de postura evidenciou a forma pela qual a 

participação e a informação foram importantes para esta mudança paradigmática no Direito 

Ambiental, como expressão do dever de cooperação. 
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Neste tópico, analisaremos os deveres de cooperação em matéria de meio ambiente e 

como inerentes desse os deveres de informação e de participação. Antes de adentrarmos nesta 

questão, mister é conceituar a cooperação e diferenciar suas diferentes formas: lato sensu e 

stricto sensu. 

A cooperação, quer no nível internacional, quer nos níveis regionais e locais, visa 

promover, facilitar e orientar o intercâmbio de informações relativas a todas as atividades e 

projetos implementados e, principalmente, aos projetos que se desejam implementar. 

Segundo Guido Fernando Silva Soares (2003, p.493), cooperação lato sensu 

compreende “as ações conjuntas levadas a cabo entre todos os Estados, com vista em 

determinado fim, sejam aquelas concertadas em níveis bilateral ou multilateral (...) sejam 

aquelas decorrentes de um dever instituído por uma norma não escrita”. 

Podemos destacar como espécie da cooperação lato sensu, o dever de informação que 

consiste em comunicar a todos os Estados envolvidos, com ou sem o seu requerimento prévio, 

qualquer dado relativo a projetos que disserem respeito ao domínio econômico-ambiental.  

Desta mesma forma, destacamos o dever de notificação, que não implica, 

necessariamente, um dever de se chegar a um acordo comum, mas que requer, todavia, uma 

troca de informações entre o Estado onde a atividade deve ser realizada e o Estado que pode 

ser afetado, a fim de facilitar a decisão final sobre a implementação ou não dessa atividade. 

Podemos ainda destacar, como segunda espécie de cooperação lato sensu, a 

participação dos interessados, que deve ser garantida e assegurada judicialmente. 

Já a cooperação stricto sensu, diz respeito ao “campo constituído pelas ações 

empreendidas por um Estado ou grupo de Estados, em caso de emergência ou acidentes 

ocorridos, ou com alguma eventualidade de ocorrerem, em cumprimento a deveres estatuídos 

em normas escritas ou não escritas” (SOARES, 2003, p.496). 

Considerando a distinção apontada no tocante à cooperação, e o foco do nosso 

trabalho que está condicionado à informação, restringiremos o estudo da cooperação 

internacional nas predições da cooperação lato sensu. 

A cooperação, portanto, se encontra “na base dos instrumentos normativos criados 

com objetivos de aumento da informação e da ampliação de participação nos processos de 

decisões da política ambiental, bem como de estabilidade no relacionamento entre liberdade 

individual e necessidade social” (DERANI, 1997, p.157). 

Conseqüentemente, uma ampla informação para os cidadãos, bem como um trabalho 

conjunto entre Estados, organizações internacionais, governamentais e ambientalistas, os 

sindicatos, indústria, comércio e agricultura, é fundamental para o desenvolvimento de 
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políticas ambientais efetivas e para assegurar a validade da elaboração de normas voltadas à 

proteção do meio ambiente. 

No âmbito internacional, a cooperação entre os Estados deve ensejar, em um espírito 

de parceria global, a conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do 

ecossistema terrestre conforme disposição do Princípio 7 da Declaração do Rio. 

O dever geral de cooperação entre os Estados diz respeito às comunicações dos fatos e 

intenções ou projetos que estes desejam implementar, “enquanto obrigação criada por uma 

norma internacional, seja aquela expressa  em tratados ou convenções internacionais, seja 

aquela expressa por outras fontes de direito internacional, em particular, as normas não 

escritas” (SOARES, 2003, p.568). 

Os Estados devem, também, cooperar visando ao estabelecimento de um sistema 

econômico internacional aberto e favorável, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

sustentável, de forma a proporcionar as condições necessárias para trato com os problemas da 

degradação e poluição ambiental (Princípio 12). 

Tratando da ordem econômica, é mister citar Cristiane Derani (1997, p.158), para a 

qual, pode-se dizer que: 

(...) o princípio da cooperação é resultado de uma divisão de funções dentro da 
ordem econômica fundada nas relações de mercado. Sua concretização como 
princípio do direito ambiental e do direito econômico simultaneamente, se dá, por 
exemplo, quando se determina a divisão dos custos de uma política preventiva de 
proteção ambiental, implicando em uma negociação constante entre as atividades do 
Estado e do cidadão. 

Este mesmo espírito de cooperação que está prescrito para os Estados deve ser 

estendido, de forma a englobar a sociedade civil, as ONG e os cidadãos. Da mesma forma, 

esse espírito, pode ser transmutado para o plano regional e local. No mundo contemporâneo, a 

cooperação das mais diversas entidades e organismos é fundamental, pois o conhecimento e 

as informações, importantes para o processo decisório,  não são detidos com exclusividade do 

Estado. 

 

 

 

2.3.1 Deveres inerentes à cooperação lato sensu. 

 

 

Podemos destacar, como correlatos à cooperação, os seguintes deveres: 
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• fazer circular as informações científicas, técnicas, socioeconômicas e 

comerciais e as jurídicas relacionadas à proteção do meio ambiente, enquanto 

os Estados informam-se reciprocamente sobre atividades empreendidas sob sua 

jurisdição; 

• instituir, no campo interno e em suas relações internacionais, mecanismos que 

permitam a maior participação do público nas decisões relacionadas a temas 

ambientais, bem como possibilitar o acesso do público aos procedimentos 

administrativos, processos legislativos e tribunais domésticos. 

 

 

 

2.3.1.1 Dever de informação 

 

 

No primeiro caso, a circulação das informações científicas e tecnológicas está inter-

relacionada ao dever dos Estados de informarem-se reciprocamente. A circulação da 

informação pode acontecer diretamente entre os Estados ou por meio de organizações 

internacionais instituídas 

Guido Fernando Silva Soares (2003) destaca a importância da informação prévia para 

o Direito Ambiental como forma de se antecipar ao dano, possibilitando uma ação antecipada 

diante do conhecimento das conseqüências negativas de determinada atividade ou projeto. A 

antecipação à produção de dano (princípio da precaução) necessita, para ser efetiva, da 

informação. 

Importante ressalvar que uma informação errônea também comunica, assim como a 

falta de continuidade desta. Contudo, essas informações implicam prejuízo que, não atende à 

lógica preservacionista do Direito Ambiental contemporâneo. Neste sentido, faremos uma 

análise apropriada ao instituto da informação no Capítulo 3 deste trabalho. 

O dever de informar, como espécie do gênero cooperação, pode acontecer tanto a 

priori  (informação prévia), quanto a posteriori. Esta última modalidade está condicionada à 

ocorrência do evento e à produção do dano, seja no território de um Estado, seja nos espaços 

internacionais comuns. 

O dever de notificar e de providenciar informações prévias encontra-se delineado no 

Princípio 19 da Declaração do Rio: 
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Os Estados devem promover, oportunamente, a Estados que possam ser afetados, 
notificação prévia e informações relevantes sobre atividades potencialmente 
causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio 
ambiente, e devem consultar-se com estes tão logo possível e de boa-fé. 

A informação prévia é de fundamental importância para a execução das Avalições de 

Impacto Ambiental, devendo compreender todo o leque de informações a que faz referência o 

Princípio acima transcrito. A Avaliação de Impacto Ambiental, “como instrumento nacional, 

deve ser empreendida para as atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo 

considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade nacional 

competente” (Princípio 17 da Declaração do Rio). 

Antecipando a análise que será realizada no tocante à informação, no Capítulo 3 deste 

trabalho, um dos princípios do Direito Ambiental diz respeito ao dever de informar, o que se 

exige dos Estados em contraposição às informações consideradas como confidenciais, as 

quais estão relacionadas à segurança destes Estados. 

Neste ponto, importa mencionar o artigo 302 da Convenção de Montego Bay 

(UNCLOS), de 1982, que contempla a seguinte orientação: 

Artigo 302 
Divulgação de informações 
Sem prejuízo do direito de um Estado-parte de recorrer aos procedimentos de 
solução de controvérsias estabelecidos na presente Convenção, nada nesta 
Convenção deve ser interpretado no sentido de exigir que um Estado-parte, no 
cumprimento das suas obrigações nos termos da presente Convenção, forneça 
informações cuja divulgação seja contrária aos interesses essenciais de sua 
segurança. 

A segurança do Estado não afasta, contudo, a exigência de elaboração de Avaliações 

de Impacto Ambiental, conforme será analisado no Capítulo 3 deste trabalho. Desta forma, o 

livre intercâmbio de informações científicas é essencial ao Direito Ambiental (internacional e 

nacional). Todavia, encontramos restrições e obstáculos em casos de segurança nacional (no 

plano dos Estados) e em casos de segredo industrial. 

Diante o exposto, podemos dizer que o dever de informação pode assumir uma forma 

de obrigação no plano do Direito Ambiental. Neste sentido, Guido Fernando Silva Soares 

(2003, p.574) é contundente ao afirmar que “os deveres de informar podem assumir a forma 

de obrigações de os Estados apresentarem relatórios com uma periodicidade fixada, com 

dados relativos a determinadas atividades, dentro de uma sistemática dos procedimentos de 

controles e aspirações das normas internacionais”. 

Trata-se de um caso em que  o dever de cooperação, de natureza instrumental, passa a 

ter um significado relevado ao direito ambiental, pois compreende, para que seja efetiva a 

apresentação de avaliações do estado do meio ambiente, a preparação de avaliações acerca 
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dos efeitos de medidas (de precaução, de reparação) já adotadas; a identificação de novos 

riscos, conhecimentos e tecnologias, a ampliação da participação em nível global, regional e 

local e, por fim, a resposta às inquietantes questões científicas, tecnológicas e metodológicas 

que são constantemente elaboradas. 

Concluindo, a contribuição dos deveres de cooperação visa tornar mais eficazes as 

decisões relativas à problemática ambiental, se fundamentadas em relevantes considerações 

científicas, técnicas, socioeconômicas e comerciais (que compreendem a percepção do risco e 

da natureza em sua complexidade) e jurídicas, continuamente reavaliadas à luz de novas 

descobertas e avanços tecnológicos. 

 

 

 

2.3.1.2 Dever de participação como dever corolário da informação 

 

 

Já o dever de instituir, no campo interno e em suas relações internacionais, 

mecanismos que permitam a maior participação do público nas decisões relacionadas a temas 

ambientais, bem como o dever de possibilitar o acesso do público aos procedimentos 

administrativos, processos legislativos e tribunais domésticos, constitui-se num “grau mais 

aperfeiçoado” (SOARES, 2003, p.610) do dever de informação. 

Aqui, a participação deve ser assegurada, em decorrência dos riscos e perigos 

inerentes a determinadas atividades, a todos os interessados: público interno e o público que 

pode vir a ser afetado (estrangeiro). Esta participação, no plano internacional, surge como um 

direito subjetivo do direito de acesso às informações. 

No âmbito internacional, a participação do público interessado se encontra 

relacionada, de alguma forma, às normas de proteção dos direitos humanos e, mesmo que de 

forma limitada, atribui papel de ator ao interessado. Neste sentido a Declaração de Estocolmo 

veio dispor o seguinte em seu Princípio 19: 

A educação em matérias ambientais, das gerações mais jovens e dos adultos, 
levando-se na devida conta os menos privilegiados, é essencial, a fim de alargar as 
bases em favor de uma opinião esclarecida em uma conduta responsável por parte de 
indivíduos, empresas e comunidades, na proteção e melhoria do meio ambiente, na 
sua inteira dimensão humana. Assim, é igualmente essencial que os meios de 
comunicação de massa evitem contribuir para deteriorização do meio ambiente, mas, 
ao contrário, disseminem informações da natureza educativa sobre a necessidade de 
proteger e de melhorar o meio ambiente, a fim de tornar o homem capaz de 
desenvolver-se em todos os aspectos 
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A Declaração do Rio, por sua vez, em seu Princípio 10, tornou mais claros os deveres 

de informação, unindo-os ao direito de assegurar a participação efetiva de todas as pessoas 

interessadas: 

A melhor forma de tratar as questões ambientais é assegurar a participação de todos 
os cidadãos interessados ao nível conveniente. Ao nível nacional, cada pessoa terá 
acesso às informações relativas ao meio ambiente detidas pelas autoridades, 
incluindo informações dobre produtos e atividades perigosas nas suas comunidades, 
e a oportunidade de participar em processos de tomadas de decisão. Os Estados 
deverão facilitar e incentivar a sensibilização e participação do público, 
disponibilizando amplamente as informações. O acesso efetivo aos processos 
judiciais e administrativos, incluindo os de recuperação e reparação, deve ser 
garantido.  

Cabe ressaltar que a Declaração do Rio dá ênfase especial a três grupos da sociedade, 

por sua contribuição essencial à proteção ambiental: às mulheres (Princípio 20), aos jovens 

(Princípio 21) e às populações indígenas e suas comunidades (Princípio 22). 

No âmbito nacional, a Constituição Federal brasileira, imputa à coletividade o dever 

de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225). Deste 

dispositivo constitucional, podemos destacar o dever/direito de participação, pois para que se 

possa estar de acordo com essa prescrição normativa, é necessária a participação de todos os 

interessados. 

Conforme aponta José Adércio Leite Sampaio (2003, p.80), uma leitura positivista 

deste dispositivo vislumbra, no Direito, a participação como um dever correlato, um dever 

jurídico em sentido fraco, mais próximo do ônus, pois o seu não-cumprimento não importa 

nenhuma sanção, contudo aponta para a perda da oportunidade de participar. 

Ambientalmente, portanto, a pena pela não-participação pode ser demasiadamente 

severa. Exemplo disso, a perda de um patrimônio ambiental ou de um recurso natural. Atenta-

se ao fato de que hoje a devastação, a perda de biodiversidade e a poluição registram situações 

em que se torna impossível retornar ao estado anterior ao da extinção/esgotamento em que se 

encontrava o meio ambiente. 

Essa oportunidade e, conseqüente, possibilidade de participar nos processos de tomada 

de decisão pode ser vista também como um direito a ser assegurado, uma vez que toda a 

coletividade deve ter a possibilidade de participar, sendo colocada à sua disposição todos os 

meios institucionais necessários. 

Neste sentido, aponta Dalmo Dallari (2001, p.97) que “a participação não é só um 

direito, é também um dever, bastando lembrar que não se pode ter uma sociedade 

democrática, na qual a vontade e os interesses de todos sejam considerados, se não houver 

participação”. 
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Então, para demonstrar a indissociabilidade entre participação e informação, 

recorreremos mais uma vez no que dispõe o Principio 10 da Declaração do Rio, enfatizando o 

fato de que “o melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos 

os cidadãos interessados, em vários níveis” (grifo nosso). 

Para Guido Fernando Silva Soares (2003, p.611), 

o tema do direito à informação tem uma interface necessária como o direito de o 
indivíduo ser conscientizado da relevância dos temas relacionados à proteção do 
tema do meio ambiente, e, enfim, como o direito subjetivo de participar das decisões 
político-administrativas do Estado sob o qual se encontra jurisdicionado. 

A este princípio interessa que o processo de  participação de toda a coletividade e da 

sociedade civil não tenha um caráter esporádico, mas permanente e responsável, o que exige a 

existência de informação ambiental de forma a habilitá-las para todos os assuntos que lidem 

com a problemática ambiental (PNUMA, 1995). 

É certo afirmar que um meio ambiente ecologicamente equilibrado e, portanto, 

essencial à sadia qualidade de vida é de interesse de toda a coletividade. Contudo, como 

possibilitar uma participação efetiva deste cidadão senão pela disponibilidade de mecanismos 

institucionais de participação e pela difusão e veiculação da informação. 

Para isso, prosseguiremos com a leitura do Princípio 10 da Declaração do Rio, em que 

fica evidente a necessidade de que os Estados facilitem e sensibilizem o público para que haja 

maior participação, colocando, para esse propósito, a informação à disposição de todos. Por 

conseqüência, deverá ser proporcionado acesso efetivo, num primeiro momento, aos 

procedimentos judiciais e administrativos, para assegurar a efetiva participação. 

Conforme salienta José Adércio Leite Sampaio (2003, p.81), “a efetividade desse 

direito, além da existência de um quadro institucional jurídico-burocrático, depende de uma 

consciência e opinião pública informadas”, destacando o fato de que “a educação e a 

informação ambientais devem circular por toda a sociedade, estimulando o debate, o 

surgimento de idéias inovadoras e de alternativas de uso dos recursos do ambiente que tendam 

a preservá-los a longo prazo”. 

A participação não deve ser tratada como mera formalidade. O público interessado 

deve ter acesso à informação. A participação de cidadãos não-informados é prejudicial ao 

interesse e dever da coletividade de preservar e proteger o meio ambiente. 

Os modelos de participação são dos mais variados: plebiscitos, referendos e iniciativa 

legislativa popular ambiental, estendendo-se também para fóruns internacionais, regionais e 

locais, conselhos, consultas, debates e audiências públicas, acompanhamento de processos 
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administrativos e judiciais, que versem sobre matérias relacionadas ao bem-estar e qualidade 

do meio ambiente, etc. 

Nesse sentido, Paulo Afonso Leme Machado (2002, pp.77-78) afirma que “a 

participação popular, visando à conservação do meio ambiente, insere-se num quadro mais 

amplo da participação diante dos interesses difusos e coletivos da sociedade”, apontando esse 

traço como “uma das notas características da segunda metade do século XX”.21 

Um dos grandes problemas, contudo, a ser enfrentado pelas ciências humanas, com 

respeito, principalmente, à atual crise ambiental, aponta para uma essencial 

reformulação/ampliação dos mecanismos democráticos no sentido de propiciar, de forma 

efetiva, a participação do cidadão no Estado. 

Essa reformulação/ampliação dos mecanismos de participação é necessária, pois, 

atualmente, o voto secreto passou a não satisfazer o interesse do eleitor, que exige uma forma 

mais direta e ativa de participação, principalmente em matéria de meio ambiente. 

O voto popular, por exemplo, apenas delega aos representantes eleitos o direito de 

levar à discussão os interesses da coletividade. Contudo, com grande freqüência, são os 

interesses de particulares destes representantes que são analisados e protegidos. O cidadão 

deve fazer valer seus interesses por meio da utilização de outros mecanismos além do direito 

de votar, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal. 

Portanto, em existindo insatisfação coletiva quanto à atual forma de representação pela 

eleição, outros instrumentos jurídicos, como a Ação Popular (Lei 4.717, de 29 de junho de 

1965) e a Ação Civil Pública (Lei 7.347, de 24 de julho de 1985), podem ser acionados. 

A Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, impõe à coletividade o dever 

correlato de defender e proteger o meio ambiente colocando, constitucionalmente, à 

disposição do cidadão, para cumprimento desse dever, a Ação Popular (artigo 5º, inciso 

LXXIII). A Ação Popular legitima qualquer cidadão a propor ação contra ato lesivo ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

                                                 
21 Este problema da democracia também é abordado por José Adércio Leite Sampaio (2003, pp.79-80) quando 
analisa que a “democracia hodiernamente não se satisfaz apenas com as instâncias deliberativas dos 
representantes eleitos e de corpos burocráticos fiéis aos comandos legais. Exige-se, em complemento, meios de 
participação direta do povo ou da comunidade tanto em sede de macro decisões (plebiscito, referendo e iniciativa 
legislativa popular) quanto em processos decisórios de menor extensão (decisões administrativas, judiciais 
coletivas e sociais, condominiais e empresariais, por exemplo) que digam respeito a todos ou os afetem direta ou 
indiretamente”. Concluindo, o autor diz que “as questões ambientais, pela sua natureza, extensão e gravidade, 
colocam-se como tema da macroeconomia (consulta popular ambiental como se deu na Itália e na Suécia em 
relação à política nuclear) e da microeconomia (participação popular e social, sobretudo das chamadas 
organizações não-governamentais, em audiências públicas e ações coletivas ambientais)”. 
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De forma a tornar esse instrumento jurídico hábil a todos os interessados, fica o autor 

da ação, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

Contudo, Guido Fernando Silva Soares (2003, p.618) critica a Ação Popular por não estar 

mais adequada, em parte, às novas necessidades de participação no plano internacional, pois 

limita a legitimação apenas aos cidadãos nacionais do Estado Brasileiro. 

A Ação Civil Pública, sem prejuízo da Ação Popular, também visa apurar 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e dispõe de um leque maior de 

possíveis postulantes, conforme disposição do artigo 5º, in verbis: “a ação principal e a 

cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e 

Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, 

sociedade de economia mista ou por associações”. 

Neste ponto, evidencia-se o papel da sociedade civil22 na proteção e preservação do 

meio ambiente. Sua participação, de acordo com a Lei da Ação Civil Pública, todavia, está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos, a saber: estar constituída há pelo menos 

um ano e que esteja prevista, dentre suas finalidades, a proteção ao meio ambiente. 

Diferente da Ação Popular, a Ação Civil Pública também possibilita a participação de 

estrangeiro não-residente como indívíduo que “poderá (...) provocar a iniciativa do Ministério 

Público, ministrando-lhe as informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e 

indicando-lhe os elementos de convicção” (art. 6º). 

Corroborando o disposto na Lei da Ação Civil Pública, no tocante à participação da 

sociedade civil, destacamos os parágrafos 23.1 a 23.3 do Preâmbulo da Seção III da Agenda 

21 que reconhece o valor da sociedade civil como atores determinantes na adoção de políticas 

e normas relativas à proteção ambiental, in verbis: 

23.1. O compromisso e a participação genuína de todos os grupos sociais terão uma 
importância decisiva na implementação eficaz dos objetivos, das políticas e dos 
mecanismos ajustados pelos Governos em todas as áreas de programas da Agenda 
21. 
23.2. Um dos pré-requisitos fundamentais para alcançar o desenvolvimento 
sustentável é a ampla participação da opinião pública na tomada de decisões. 
Ademais, no contexto mais específico do meio ambiente e do desenvolvimento, 
surgiu a necessidade de novas formas de participação. Isso inclui a necessidade de 
indivíduos, grupos e organizações de participar em procedimentos de avaliação do 

                                                 
22 Nos EUA, conforme aponta Guido Fernando Silva Soares (2003, p.65), as ONG, “por sua condição de serem 
as únicas pessoas com legitimidade ativa, nas referidas class actions, adquirem um incomparável poder interno e 
inegável peritagem em matéria de proteção ao meio ambiente, em especial, dado ao tamanho de seus orçamentos 
(em grande parte alimentado pelas indenizações milionárias recebidas em juízo, em ações de proteção ao meio 
ambiente, intentadas contra as megaempresas norte-americanas, ou contra municipalidades, Estados federados 
ou a União dos EUA), que permitem a constituição, a seu serviço, de um corpo incomparável de peritos e 
técnicos, ou a contratação de serviços especializados de prêmios Nobel, de laboratórios, institutos de pesquisa e 
de universidades”. 
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impacto ambiental e de conhecer e participar das decisões, particularmente daquelas 
que possam vir a afetar as comunidades nas quais vivem e trabalham. Indivíduos, 
grupos e organizações devem ter acesso à informação pertinente ao meio ambiente e 
desenvolvimento detida pelas autoridades nacionais, inclusive informações sobre 
produtos e atividades que têm ou possam ter um impacto significativo sobre o meio 
ambiente, assim como informações sobre medidas de proteção ambiental. 
23.3. Toda política, definição ou norma que afete o acesso das organizações não-
governamentais ao trabalho das instituições e organismos das Nações Unidas 
relacionado com a implementação da Agenda 21, ou a participação delas nesse 
trabalho, deve aplicar-se igualmente a todos os grupos importantes. 

Além de estarem disponíveis a todos os interessados, estes mecanismos de 

participação devem ser, constantemente aperfeiçoados, em cada etapa, de forma a se adequar 

às freqüentes mudanças socioecômicas e ambientais. Tal aperfeiçoamento compreende a 

reformulação/ampliação das formas de participação cujo objetivo deve ser o de reduzir a 

desigualdade de poder existente entre os interesses do empreendedor e o interesse da 

coletividade 

Não basta, portanto, pretender-se o alargamento da participação popular, visto que as 

atuais regras dessa participação evidenciam desigualdades entre o conflito de interesses 

individuais e coletivos. Aqui fica evidente a questão do poder político de determinados atores 

diante da sociedade. 

Em muitos casos, são realizadas audiências populares em que a empresa patrocinadora 

apresenta apenas os pontos favoráveis de suas atividades. A população, muitas vezes, 

desinformada, não tem nada a contestar e argumentar diante do staff da empresa, muito bem 

informado e instruído23. Maior condição de igualdade deve ser propiciada. 

De acordo com Norberto Bobbio (1986, pp.392-393) o poder autocrático, sendo 

estendido ao poder do setor produtivo, dificulta o conhecimento 

“O poder autocrático dificulta o conhecimento da sociedade; o poder democrático, 
ao contrário, enquanto exercido pelo conjunto dos indivíduos aos quais uma das 
principais regras do regime democrático atribui o direito de participar direta ou 
indiretamente da tomada de decisões coletivas, o exige. O cidadão deve ‘saber’, ou 
pelo menos deve ser colocado em condições de saber”. 

O conhecimento e a veiculação da informação ambiental são pontos-chave nos 

processos de tomada de decisão, em que a participação coletiva se faz presente e necessária. 

Esse conhecimento deve ser difundido e não concentrado em poder de poucos. A informação 

ambiental é imprescindível para um efetivo exercício do direito e do dever de participar. 

                                                 
23 A percepção do poder de uma empresa diante da coletividade foi por mim presenciada na audiência pública da 
Petrobrás/AS, realizada em 10 de dezembro de 2004, na cidade de São José dos Campos – SP, em que grande 
parte dos participantes sequer tinha ciência do que estava sendo exposto e analisado pela referida empresa. O que 
era apontado pela empresa era tomado como verdade absoluta. 
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“A consulta direta às populações em matéria ambiental que diga respeito aos 

interesses das gerações presentes e futuras merece ser corporificada pelo legislador brasileiro” 

(MACHADO, 2002, p.80). Um interesse transgeracional está em pauta, portanto, todos os 

mecanismos de participação devem ser colocados à disposição de toda a coletividade, 

procurando em cada etapa seu constante aperfeiçoamento. 

Nesse sentido, Amartya Sem (Apud MACHADO, 2002, p.79) afirma que  

Discussões e debates públicos, permitidos pelas liberdades políticas e pelos direitos 
civis, também, podem desempenhar um papel fundamental na formação de valores. 
Até mesmo a identificação das necessidades é influencia pela natureza da 
participação e do diálogo públicos. A discussão pública mais bem fundamentada e 
menos marginalizada sobre as questões ambientais pode ser não apenas benéfica ao 
meio ambiente, como também importante para a saúde do próprio sistema 
democrático. 

A respeito do que foi analisado neste tópico, podemos concluir que os mecanismos 

institucionais de participação para a proteção do meio ambiente estão disponíveis a todos os 

interessados. O poder do Estado e de determinados atores, quando manipulam a informação 

ou quando a mantém em segredo, é que dificulta a participação efetiva. 

Entretanto, é importante reafirmar que a informação ambiental é essencial de forma a 

conscientizar a opinião do público e possibilitar a ação participativa em prol de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

 

 

2.4 Conclusão 

 

 

O papel do Direito Ambiental foi estudado com base na participação de todos os 

interessados sob a perspectiva de direito habermasiana. Neste ponto, podemos concluir, com 

base na maior medida possível de liberdade e igualdade de participação, serão, socialmente, 

consideradas legítimas as regulamentações que estiverem de acordo com a ótica 

preservacionista do Direito Ambiental contemporâneo. 

Como instrumental de análise necessário para proporcionar continuidade aos nossos 

estudos, abordamos o dever de cooperação lato sensu, com o objetivo de orientar o 

intercâmbio de informações relativas a todas as atividades implementadas ou projetadas e 

forma de assegurar maior participação dos interessados. 
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Como deveres correlatos, apresentamos num primeiro momento, o dever de 

informação (comunicação) entre os Estados e entre estes e organismos internacionais e, num 

segundo momento, o dever de participação (e também sua segurança jurídica) de todos os 

interessados e são apontados como meio demasiadamente bom, condizentes com o 

entendimento do Direito Ambiental que apresentamos na perspectiva habermasiana. 

Para alcançar uma regulação socialmente válida e factível diante da problemática 

ambiental, o Direito tem papel de primordial e de destaque, principalmente por ser uma 

ciência capaz de conjugar diversos conhecimentos, de diversas disciplinas numa única ótica: 

transformação social. 

Somente por meio de um Direito Ambiental que possibilite a participação de todos e 

que possa disponibilizar informações ambientais confiáveis, podemos estar aptos a procurar 

harmonizar os interesses econômicos e ecológicos. 



CAPITULO 3 

 

 

PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO SOB A ÓTICA DA SOCIEDADE DE RISCO DA TERCEIRA ONDA 

 

 

 

Neste capítulo analisaremos os princípios de direito ambiental sob a ótica da 

Sociedade de Risco da Terceira Onda e da percepção da natureza que, enfaticamente, 

sinalizamos como necessária. Trataremos da informação como um dos principais elementos 

da mudança de postura do Direito Ambiental contemporâneo: de um caráter utilitarista e 

proibitivo para um caráter preservacionista. 

Embora seja indicado maior cuidado ao se falar de princípios do Direito Ambiental no 

plano internacional (FITZMAURICE, 2002, p.259), sua positivação no direito nacional enseja 

um maior reconhecimento, por parte dos atores do Direito, da necessidade de proteção e 

preservação do meio ambiente, conforme será demonstrado no decorrer do presente capítulo. 

Por estarmos examinando o papel da informação na construção do Direito Ambiental, 

limitaremos a análise dos seus princípios até o momento da ocorrência da implementação de 

qualquer atividade humana. Com efeito, não será objeto de análise os princípios que lidem, ao 

nosso ver, com as conseqüências posteriores à implementação de determinada atividade 

humana, não obstante reconhecemos a importância da informação a posteriori. 

Essa opção limitativa tem por base a constatação de que a efetividade das políticas 

ambientais e do Direito Ambiental, como agente transformador e mediador dos interesses 

econômicos e ecológicos, dá-se no planejamento e início de cada atividade. O trato de 

eventuais danos ao meio ambiente não deve ser o foco do Direito Ambiental, e sim a 

prevenção e as medidas de precaução diante da potencialidade de dano. 

Neste sentido, Leipert e Simonis (apud BECK, 1992, p.71) apontam que “a política 

ambiental tradicional inicia no final do processo produtivo e não no começo desse processo, 

isto é, na escolha das tecnologias, sítios, materiais, ingredientes, combustível ou produtos que 

serão produzidos”. 



 73 

Mediante esta limitação será possível verificar qual o grau de importância do princípio 

da informação e da posterior comunicação de risco perante a orientação contemporânea do 

Direito Ambiental, visto que a participação e a cooperação já foram analisadas no capítulo 

anterior. 

Para melhor visualizar e ilustrar nossa proposta, faremos uso do “modelo da linha do 

tempo”, desenvolvido em aula por Cristiane Derani. Este modelo consiste em uma linha do 

tempo horizontal onde são pontuados dois eventos. O primeiro evento a ser marcado é a 

“licença para implemento e início das atividades humanas”, e o segundo, o próprio “evento”, 

aqui entendido como momento inicial da implementação de uma atividade humana. 

Após o evento, dá-se a ocorrência do eventual dano ao meio ambiente (como 

externalidades negativas decorrentes do processo produtivo), ao passo que, em momentos 

anteriores à realização do evento, medidas de precaução e de prevenção podem ser tomadas, 

com base na informação disponível. Esse modelo será utilizado, portanto, na análise dos 

princípios da precaução e a prevenção, como direta influência da informação no processo de 

tomada de decisão a respeito do que deve ser feito. 

Trataremos a seguir, portanto, do princípio da informação, entendendo que se trata de 

um princípio que antecede e consubstancia a aplicação da precaução e da prevenção, uma vez 

que se faz necessária a informação (principalmente na Sociedade de Risco da Terceira Onda), 

ensejando posterior participação dos interessados (direta e indiretamente), em conjunto com 

uma maior cooperação das diversas instituições (pública e privada) e dos cidadãos. 

Vale ressaltar que as noções de participação e cooperação foram estudadas no capítulo 

anterior, contudo, devido à sua importância para o Direito Ambiental, poderão ser 

referenciadas neste capítulo. 

Para que as políticas ambientais possam, então, surtir o efeito desejado, qual seja, a 

proteção e preservação do meio ambiente, a informação deve sempre estar presente, assim 

como a participação e a cooperação de todos os interessados, o que, conseqüentemente, 

agregará maior qualidade e quantidade de informação. A informação é, portanto, essencial 

para o Direito Ambiental. 

José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala (2002, p.266) ilustra, com 

clareza, a nossa proposta, pois, para o autor, “não há como se prevenir dos riscos dos danos de 

uma determinada atividade se não se sabe que a mesma está sendo desenvolvida. Também 

não há como buscar os meios judiciais para que um vazamento de óleo seja reparado na 

medida do possível e indenizado, por exemplo, sem que se conheça a respeito do mesmo”. 
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Neste sentido, evidencia-se que a análise de risco compreende necessariamente a total 

observância de três elementos intimamente relacionados: a avaliação de risco, a comunicação 

de risco e a sua gestão (políticas de aceitação de riscos). 

Transmutando esses elementos para a realidade dos princípios de Direito Ambiental 

podemos admitir que a participação e a cooperação do Poder Público e da coletividade 

interessada, aliada à existência de informação ambiental contribuirá para a análise do risco, ao 

passo que a comunicação do risco está inserida no que prediz Princípio da Informação, 

restando, em plano posterior, a gestão deste risco circunscrito à análise dos princípios da 

precaução e prevenção. 

 

 

 

3.1 Principio da Informação 

 

 

Qual o papel da informação para a construção do Direito Ambiental? Por que 

afirmamos, veementemente, que a informação é essencial na sociedade contemporânea para 

que o Poder Público e a coletividade possam lidar com a problemática ambiental? Neste 

tópico e nos tópicos seguintes, analisaremos a informação e a sua função como elemento 

essencial para a participação e cooperação e para a aplicação dos princípios da precaução e 

prevenção (que não serão objeto direto de análise neste trabalho). 

Entretanto, sentimos a necessidade de deixar claro o porquê de tratar a informação 

como um princípio e não apenas como um simples componente social. A escolha dessa via 

principiológica visa proporcionar um caráter mandatório a qualquer atividade que se relacione 

com a informação ambiental. Ou seja, tendo a informação como um princípio, podemos 

melhor nortear o direito ambiental na Sociedade de Risco da Terceira Onda. 

Podemos afirmar que o papel dos meios de comunicação e, conseqüentemente, da 

informação na sociedade de massa contemporânea tem sido, conforme Luis Fernando 

Angeriami Ramos (1996, p.19), amplamente pesquisado, debatido e analisado considerando 

sua influência na formação de opinião e sua atuação como elemento de controle social, 

político, ideológico e cultural. 

Informação será aqui entendida como o “termo que designa o conteúdo de tudo aquilo 

que trocamos com o mundo exterior e que faz com que nos ajustemos a ele de forma 

perceptível” (RABAÇA e BARBOSA,  1987, p.334-335). Isto posto, o recebimento e a 
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utilização das informações são processos do nosso ajuste às contingências do meio ambiente e 

de nosso viver efetivo nesse meio ambiente. 

A informação se encontra também vinculada a uma função (informar, dar ciência), o 

que implica que ela só é retida por um organismo se lhe for significativa. Os homens e os  

grupos humanos, assim como os animais,  só absorvem a informação de que necessitam e/ou 

que lhes seja inteligível.  

Podemos dizer também que tudo aquilo que reduz a incerteza, eliminando certas 

possibilidades, é dotado e compreende a informação. Os efeitos que podem gerar a 

comunicação, pela sua natureza complexa, portanto, dependem de uma interação entre: “(...) 

os meios; as mensagens; as intenções do comunicador; as preferências e predisposições do 

receptor; as condições gerais que interpenetram todo o processo comunicacional”. 

(BELTRÃO e QUIRINO apud, RAMOS, 1996, p.22). 

Essa interação passa, sobretudo, pelo grau de organização da sociedade, “uma vez que 

as relações pessoais desenvolvidas no ambiente de trabalho, vizinhança, parentesco, religião, 

associações de classe, movimentos sociais, partidos políticos, etc. também atuam 

decisivamente na definição de valores e padrões comportamentais”. (RAMOS, 1996, p.22). 

Em síntese, podemos afirmar que a informação, na Sociedade de Risco da Terceira 

Onda, compreende tudo aquilo que torne perceptível o mundo ao nosso redor e que possa ser 

assimilável e significativo de forma a reduzir ou fazer surgir uma incerteza a respeito do 

estado do meio ambiente. Sua função será aqui analisada em face ao direito ambiental na 

persecução da proteção e preservação do meio ambiente. 

A informação é tida, portanto, como um ingrediente social, uma linguagem abrangente 

(mídias, diálogos, pareceres e decisões judiciais), que é a raiz e o vínculo da relação entre os 

homens e sua efetiva ação participativa. Os meios de informação, para Juan Beneyto (1974, 

p.12), apresentam, por finalidade,  

(...) a grande tarefa de colocar o homem em contato com o ambiente. Do 
conhecimento que o homem vai tendo do mundo e da reação que nele produz saber o 
que se passa, deriva a consciência do que deve fazer e, por isso, o homem procura 
reajustar seu comportamento à medida que vai tomando consciência das mudanças 
ocorridas nas circunstâncias. 

A função da informação para o Direito Ambiental está diretamente relacionada com a 

possibilidade de se informar e de os interessados poderem manifestar em prol de uma maior 

harmonização do homem e do seu meio. Contudo, para melhor compreensão da função da 

informação para o Direito, analisaremos, a seguir, seu aspecto legal. 
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O direito de informação é assegurado pela Constituição Federal, mesmo que de forma 

genérica no tocante às questões ambientais, conforme disposto em seu artigo 5º: 

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Neste sentido, afirma José Afonso da Silva (2002, p.263) que a informação, 

(...) como aspecto da liberdade de manifestação de pensamentos, revela-se um 
direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das 
transformações dos meios de comunicação, de sorte que a caracterização mais 
moderna do direito de comunicação, que especialmente se caracteriza pelos meios 
de comunicação social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de 
imprensa e de manifestação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição 
coletiva. 

Não podemos perder de vista que, mesmo sendo de titularidade coletiva, cabe à 

informação atingir as pessoas difusamente interessadas. A diferença, destacada no Código de 

Defesa do Consumidor, Lei 8.070, de 11 de setembro de 1990, em seu artigo 81 e incisos, 

reside no fato de que interesse coletivo faz referência aos interesses transidividuais de que 

seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, enquanto que interesses 

difusos são os direitos pertencentes a um número indeterminado de pessoas, titulares de um 

objeto indivisível e que estão ligadas entre si por um vínculo fático. 

O que difere interesses coletivos e de interesses difusos é a questão da titularidade. Os 

interesses coletivos pertencem a um número determinado de pessoas, como os moradores de 

um condomínio residencial, ao passo que, os interesses difusos são indeterminados, como por 

exemplo, a qualidade do ar de uma grande cidade. Porém, nos interesses difusos há a 

necessidade da existência de um vínculo fático: residir nessa mesma cidade. 

No âmbito internacional, a Declaração do Rio, em seu Princípio 10, já analisado neste 

trabalho, mas que merece atenção especial neste tópico, afirma que 

a melhor forma de tratar as questões ambientais é assegurar a participação de 
todos os cidadãos interessados ao nível conveniente. Ao nível nacional, cada pessoa 
terá acesso às informações relativas ao meio ambiente detida pelas autoridades, 
incluindo informações dobre produtos e atividades perigosas nas suas comunidades, 
e a oportunidade de participar em processos de tomadas de decisão. Os Estados 
deverão facilitar e incentivar a sensibilização e participação do público, 
disponibilizando amplamente as informações. O acesso efetivo aos processos 
judiciais e administrativos, incluindo os de recuperação e reparação, deve ser 
garantido. (grifo nosso) 

Uma primeira leitura do Princípio acima transcrito evidencia que a participação é a 

melhor forma de tratar as questões ambientais. Todavia, para que seja possível esta 
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participação é necessário que esteja disponível e acessível a todos os interessados a 

informação a respeito da qualidade do meio ambiente. 

No que diz respeito à informação, o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, 

inciso II, diz que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. 

A informação é essencial, neste caso, para que o consumidor possa adquirir 

determinado produto ou serviço em condições de lhe salvaguardar a saúde e de atender às 

suas necessidades. 

Por analogia, podemos transferir essa relação para o plano do Direito Ambiental, pois 

o cidadão bem informado terá condições de participar ativamente nos processos de tomada de 

decisão visando à satisfazer as suas necessidades em comunhão com as necessidades 

coletivas, de forma a assegurar maior qualidade à sua vida. 

Podemos trazer o exemplo da rotulagem dos alimentos no caso dos transgênicos por 

meio do Decreto nº 4.680 de 24 de abril de 2003 que regulamenta o direito à informação, 

assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto aos alimentos e ingredientes 

alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a 

partir de organismos geneticamente modificados.24  

Ou seja, havendo informação a respeito dos produtos, os cidadãos podem escolher o 

que preferem. E o que demonstra a Pesquisa IBOPE de Opinião Pública sobre Transgênicos 

(OPP573/2002), pois, para 92% dos entrevistados são favoráveis quanto a obrigatoriedade de 

indicação nos rótulos dos produtos com ingredientes transgênicos. De todos os entrevistados, 

75% escolheria por consumir alimento que não contivesse organismos geneticamente 

modificados. 

A função da informação compreende também a possibilidade de reduzir ou fazer 

surgir uma incerteza e depende, portanto, da sua garantia perante a Constituição Federal como 

um dever e como um direito (uma liberdade). Essa função fica a cargo do Sistema de 

Informações em Biossegurança (SIB), criado pela Lei 11.105 de 24 de março de 2005, para 

gerir as informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, 

monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados 

(artigo 19). 

                                                 
24 A Portaria Federal nº 2.658, de 18 de dezembro de 2003 é que determina como deverá ser feita a rotulagem 
dos alimentos e ingredientes alimentares que contenham transgênicos.  
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É dever do poder Público assegurar a informação ampla e contínua para com a 

coletividade conforme previsão legal (artigo 225, “caput” da CF) e, mais ainda, um direito 

que deve ser pleiteado e protegido em todas as instâncias públicas e privadas. 

Essa conotação coletiva/difusa da informação também pode ser observada na 

legislação ordinária, em matéria de meio ambiente, destacando-se as Leis 6.938/81 (PNMA) e 

7347/85 (Ação Civil Pública). 

A necessidade crescente de informação, principalmente para a tomada de decisões, a 

lei que trata da Ação Civil Pública (Lei nº 7347/85), em seu artigo 8º, estabelece que, “para 

instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e 

informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 dias”. Importante 

mencionar que a lei supracitada aponta para a necessidade do direito à informação ambiental 

num período anterior à Declaração do Rio de Janeiro.  

Na Política Nacional do Meio Ambiente, dois dispositivos merecem destaque quanto à 

divulgação de informações ambientais e a criação de um sistema nacional de informações 

sobre o meio ambiente: 

Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
V – (...) à divulgação de dados e informações ambientais a à formação de uma 
consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico. 
Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente. 

Em que pese o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)25 destacamos a Lei 

10.650 de 16 de abril de 2003 que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 

existentes nos órgãos e entidades integrantes deste, verificamos o reconhecimento e a 

importância atribuída à informação ambiental. 

Considerando que se faz necessária uma Política de Informação consistente para 

assegurar a produção, sistematização e distribuição da informação ambiental o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) editou a Portaria nº 310, de 13 de dezembro de 2004 que criou o 

Comitê Gestor do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA) cuja 

competência, elencada no seu artigo 2º,26 visam ampliar a informação ambiental e articular o 

MMA aos órgãos vinculados componentes do SISNAMA. 

                                                 
25 Instituído pela Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. 
26 Art. 2º - Ao Comitê Gestor, compete:  
I - formular as diretrizes da Política Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente para o SINIMA; 
II - atuar como instância de articulação e harmonização de conceitos, entre os órgãos do Ministério do Meio 
Ambiente e vinculados, nos assuntos pertinentes à implementação do SINIMA e ao estabelecimento de uma 
Política Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente;  
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Para poder participar, de forma efetiva, o cidadão precisa ter um conhecimento 

mínimo do que acontece ao seu redor. Neste sentido, é evidente que a informação é condição 

essencial para a participação e que a participação só pode se tornar efetiva a partir do 

momento em que todos estejam devidamente informados. 

Já a informação ambiental, em especial, pode ser tida ainda “como um elemento 

fundamental no conjunto das ações interdisciplinares que procuram alcançar uma 

compreensão sistêmica das relações sociedade/meio ambiente”. (Ramos, 1996, p.32). 

Uma definição ampla de informação ambiental pode ser encontrada na Convenção 

Sobre Acesso à Informação, a Participação do Público no Processo Decisório e o Acesso à 

Justiça em Matéria de Meio Ambiente, de 25 junho de 1998, designada Convenção de Aarhus, 

que dispõe em seu artigo 2.1: 

A expressão ‘informações sobre o meio ambiente’ designa toda informação 
disponível sob forma escrita, visual, oral ou eletrônica ou sob qualquer outra forma 
material, a respeito de: a) o estado do meio ambiente, tais como o ar e a atmosfera, 
as águas, o solo, as terras, a paisagem e os sítios naturais, a diversidade biológica e 
seus componentes, compreendido os organismos geneticamente modificados, e a 
interação desses elementos; b) fatores tais como as substâncias, a energia, o ruído e 
as radiações e atividades ou medidas, compreendidas as medidas administrativas, 
acordos relativos ao meio ambiente, políticas, leis, planos e programas que tenham, 
ou possam ter, incidência sobre os elementos do meio ambiente concernente à alínea 
a, precedente, e a análise custo/benefício e outras análises e hipóteses econômicas 
utilizadas no processo decisório em matéria de meio ambiente; c) o estado de saúde 
do homem, sua segurança e suas condições de vida, assim como o estado dos sítios 
culturais e das construções na medida onde são, ou possam ser, alterados pelo estado 
dos elementos do meio ambiente ou, através desses fatores, atividades e medidas 
visadas na alínea b precedente. 

Tudo leva a crer que a Constituição Federal, a Legislação Ordinária e os documentos 

internacionais citados reconhecem e reforçam a tese do direito positivo de ser informado. Fica 

claro que o poder público tem o dever de informar quaisquer atividades que causem impacto 

                                                                                                                                                         
III - aprovar o planejamento estratégico e operacional de implementação do SINIMA, bem como de seus 
módulos constituintes ou projetos-piloto; 
IV - estabelecer prazos, metas e objetivos específicos para a operacionalização do SINIMA; 
V - homologar e promover a arquitetura de informação e a sistemática de intercâmbio de dados entre sistemas, 
com a finalidade de fundamentar a estruturação do SINIMA; 
VI - homologar e promover nacionalmente os padrões de interoperabilidade entre os sistemas de informação do 
Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos vinculados, componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA e outros, objetivando o compartilhamento dos dados relevantes dos sistemas em questão; 
VII - aprovar projeto contendo previsão de recursos financeiros, humanos e físicos para o desenvolvimento e 
implementação do SINIMA; 
VIII - identificar e acompanhar as necessidades e demandas por informações ambientais por parte dos órgãos do 
Ministério do Meio Ambiente, vinculados e integrantes do SISNAMA, bem como, por parte da sociedade e 
usuários em geral; 
IX - propor estratégias de disseminação da informação ambiental; 
X - propor estratégias e instrumentos de gerenciamento da comunicação entre o SINIMA e seus usuários; 
XI - estabelecer as unidades de informação componentes do SINIMA; 
XII - homologar a indicação dos integrantes dos sub-comitês. 
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ao meio ambiente, sob a forma da publicidade, a que se deve dar a todos os atos públicos em 

sentido lato sensu, conforme previsão do artigo 37, da Constituição Federal. 

Desta perspectiva, pode-se dizer que a informação, para cumprir sua função, deve 

apresentar-se com transparência e provir de fontes seguras e contínuas. Como fonte segura “o 

monitoramento das informações ambientais deve ser levado a efeito não só pelo poder 

público, mas também pelas organizações não-governamentais, que, para esse fim, merecem 

receber auxílio científico e financeiro”. (MACHADO, 2002, p.77) 

Como fonte contínua “a informação ambiental deve ser transmitida sistematicamente, 

e não só nos chamados acidentes ambientais” (MACHADO, 2002, p.77). 

Ao focalizar o tema, José Adércio Leite Sampaio (2003, p.76-77) afirma que  

Quando a informação se refere à situação, disponibilidade e qualidade dos recursos 
naturais, bem como sobre políticas ou decisões que tenham por objeto tais recursos, 
torna-se ainda importante sua afirmação, não só para que todos tomem ciência do 
estado, das proporções e execuções de manejos de seu entorno natural, construindo e 
renovando uma ‘opinião pública ambiental informada’, mas sobretudo para que 
possamos contribuir de maneira efetiva e consciente nos processos decisórios que 
venham a gerar efeitos sobre a natureza. 

Podemos, portanto, elencar dois poderes da informação, intimamente relacionados à 

sua função: a informação que resolve uma incerteza, podendo eliminar uma preocupação e 

tranqüilizar, e a informação que traz uma surpresa, podendo, ao contrário, preocupar e 

provocar uma incerteza sobre o que tomávamos como já pacífico (MORIN, 1986). 

Essa é a essência da informação na Sociedade de Risco da Terceira Onda: eliminar 

uma incerteza ou dar a oportunidade para a pessoa informada se posicionar diante dos Órgãos 

Públicos e exigir que algo seja feito. 

Na Sociedade de Risco da Terceira Onda, é mais freqüente a informação que traz ou 

que pode provocar uma incerteza, pois a existência de um maior conhecimento implica um 

maior questionamento diante do que era aceito e utilizado como inofensivo, até então. Por 

exemplo, o uso de substâncias que substituíram o uso do CFC para o combate à destruição da 

Camada de Ozônio e que hoje são também responsáveis pelo aquecimento global, sendo mais 

perigosas que o gás carbônico (questão que será analisada com maior profundidade no 

Capítulo 5 deste trabalho). 

Para que a informação ambiental possa cumprir a sua função e, com isso, possa ser 

efetiva, deve apresentar cinco características que serão agora analisadas: veracidade, 

amplitude, tempestividade, sistematicidade e acessibilidade. 

Contudo, é de conhecimento acadêmico que existem duas barreiras à difusão da 

informação, a saber: segredo industrial e o segredo de Estado, as quais podem ser justificáveis 
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desde que não incorram em abusos e possam causar danos. Essas duas barreiras serão 

analisadas quando tratarmos da acessibilidade da informação.  

A veracidade da informação é essencial porque uma falsa informação pode causar um 

grande desconforto e incerteza e, da mesma forma, pode tranqüilizar sobre uma questão que 

não está por completo analisada, expondo, assim, toda uma coletividade ao perigo ou risco de 

dano. 

A informação não-verdadeira, muitas vezes, atende a interesses diversos que não o da 

coletividade, ou seja, atende interesses individuais que não visam ao bem-estar coletivo 

seguindo a uma racionalidade capitalista e objetivando apenas o lucro. 

A informação pode, neste ponto, ser submetida ao poder do dinheiro. Neste momento, 

surge a “imprensa do dinheiro” (MORIN, 1986, p.49), o que significa não somente uma 

imprensa com o intuito de ganhar dinheiro, mas também o fato de que a informação pode ser 

selecionada, fabricada, segundo sua utilidade em relação ao poder do dinheiro, seguindo a 

mesma lógica da racionalidade capitalista. 

Edgar Morin (1986, p.50) esclarece bem o fato da submissão da informação ao poder 

do dinheiro, pois, para o autor, “é porque a informação vale dinheiro que finalmente o próprio 

dinheiro concorre para difundir a informação, cujo sentido contesta o poder do dinheiro”. 

A informação deve contemplar o todo referente à determinada atividade, e, portanto, 

deve ser ampla. Para que medidas de efetiva segurança sejam implementadas diante do 

potencial negativo referente a uma determinada atividade humana, é necessário o 

conhecimento prévio de todos os processos, quantidade e qualidade do material a ser 

utilizado, bem como a disponibilidade de informações quanto aos tipos de efluentes 

despejados no meio ambiente. A informação ambiental fragmentada nas mais diversas 

condições, pode ser tão prejudicial, quanto a falta de informação. 

Em muitos casos, a fonte da qual se originará a informação (dado acontecimento, etc.) 

quase nunca se encontra direta e materialmente à disposição do cidadão interessado, pois, em 

suas implicações temporais, pode achar-se no passado mais remoto, no futuro mais distante ou 

no presente despercebido e inatingível. 

Nesse contexto, se insere o Princípio 18 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, quando trata do dever de imediata notificação de um 

Estado de quaisquer desastres naturais ou outra emergência, que possam gerar efeitos nocivos 

súbitos sobre o meio ambiente de terceiros Estados. 

Ressalva-se, contudo, que esse dever de notificação existe também no trato de 

questões que possam vir a causar algum dano ao meio ambiente, conforme o Princípio 19, da 
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declaração supracitada, sob a forma de notificação prévia e informações relevantes sobre 

atividades potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre 

o meio ambiente. Deve-se consultar a todos os Estados, estados federativos, municípios, 

territórios afetados tão logo quanto possível e de boa-fé para que as devidas medidas 

necessárias de segurança possam ser implementadas. 

A tempestividade da informação ambiental deve ser analisada sob dois aspectos: evitar 

maiores danos e prejuízos na iminência de um desastre natural ou acidente, bem como 

propiciar o tempo necessário para que medidas de precaução e medidas preventivas sejam 

adotadas com a finalidade de evitar qualquer acidente ou de aumentar a segurança para que o 

dano concreto seja minimizado. 

A informação ambiental deve ser disponibilizada sistematicamente, e não apenas 

diante dos acidentes ambientais, o que caracterizaria a informação ambiental como 

fragmentada. No Capítulo 1 deste trabalho, analisamos os riscos inerentes às atividades 

humanas e, com isso, procuramos demonstrar que a comunicação do risco é essencial para 

persecução dos objetivos das políticas ambientais pautadas numa nova percepção da natureza. 

Com isso afirmamos que não adianta apenas a existência da informação se esta não for 

sistêmica. O monitoramento do meio ambiente exige uma sistematicidade, um 

acompanhamento contínuo. A constatação de uma falha implica um déficit na linha temporal 

da história da humanidade, o que dificulta uma análise mais apurada da real condição do meio 

ambiente. 

No geral, porém, a mais importante das características da informação refere-se ao seu 

grau de acessibilidade. Como é de conhecimento comum, a informação encontra, no segredo 

empresarial e estatal, um formidável obstáculo à sua veiculação. O grau de acessibilidade, por 

isso, é um problema gravíssimo e de fácil constatação, pois de nada adianta existir a 

informação se ela não está acessível aos seus interessados. 

Contudo, não existe um consenso no que diz respeito aos interesses dos diversos 

atores numa sociedade. Proteção ambiental pode, e muito, beneficiar a saúde e dignidade no 

que tange à vida do homem. Todavia, pode também ter impacto negativo no modo de vida do 

homem (meios de produção). A transmissão de informação pode acabar tornando-se inviável 

ao setor produtivo. 

Eis que surge um conflito. Ao setor produtivo não interessa elevar o custo de 

produção, tampouco revelar o desenvolvimento de uma tecnologia que faz com que seja 

atribuída maior competitividade ao seu produto final no mercado. Como alternativa, Paulo 

Affonso Leme Machado (2002, p.75) aponta que “tanto no exercício da política como na 
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prática empresarial, o culto do segredo tem sido apontado como instrumento de sucesso”. Não 

é de se surpreender, portanto, com a resistência dos governos e de empresários em transmitir 

as informações ambientais. 

No capítulo anterior, deste trabalho, exemplificamos a questão do segredo de 

informação estatal fundamentado na disposição da Convenção de Montego Bay (UNCLOS), 

de 1982. Já o culto do segredo na esfera empresarial, além do fator estratégico comercial, é 

também fruto da “exclusividade que se instituem na utilização dos conhecimentos 

tecnológicos aplicados” (SOARES, 2003, p.533) quando protegidos (as informações 

científicas e tecnológicas) por direitos de propriedade intelectual, internacionalmente 

conferidos aos seus detentores. 

O segredo, ao contrário da publicidade, distancia e/ou elimina a informação 

implicando, conseqüentemente, a falta de participação ou uma participação meramente 

ilusória ou passiva. 

O acesso à informação, bem como sua veiculação, é de vital importância para o 

sucesso do papel de mediação e equilíbrio do Poder Público, como a criação das Agências 

Reguladoras27. A criação dessas agências, em especial com relação à problemática ambiental, 

deve objetivar o desenvolvimento de conhecimentos, valores, atitudes, comportamentos e 

habilidades que contribuam para a sobrevivência, a participação e a emancipação humana. 

Mas este papel de mediação só será possível com a aplicação concreta dos princípios 

de Direito Ambiental (cabendo também destacar os princípios da precaução, prevenção, 

poluidor-pagador, dentre outros) contribuindo para que valores éticos, como cooperação, 

solidariedade, generosidade, tolerância, dignidade e respeito à diversidade, possam permear o 

cotidiano das pessoas. 

                                                 
27 No direito norte-americano, as agências reguladoras gozam de certa margem de independência em relação aos 
três Poderes do Estado: a) em relação ao Poder Legislativo, porque dispõe de função normativa, que justifica o 
nome de órgão regulador ou agência reguladora; b) em relação ao Poder Executivo, porque suas normas ou 
disposições não podem ser alteradas ou revistas por autoridades estranhas ao próprio órgão; c) em relação ao 
Poder Judiciário, porque dispõem de função quase jurisdicional, no sentido de que resolvem, no âmbito das 
atividades reguladas pelas agências, litígios entre os vários delegatários que exercem serviço público mediante 
concessão, permissão ou autorização e entre estes e os usuários dos serviços públicos (DI PIETRO, 2002, p.405). 
Para o Direito brasileiro, as agências reguladoras, diferente do que ocorre no direito norte-americano, “estão 
sendo criadas como autarquias de regime especial” sujeitando-se às normas constitucionais que disciplinam esse 
tipo de entidade. São criadas por lei, também com estrutura colegiada, com a incumbência de normatizar, 
disciplinar e fiscalizar a prestação, por agentes econômicos públicos e privados, de certos bens e serviços de 
acentuado interesse público, inseridos no campo da atividade econômica que o Poder Legislativo entendeu por 
bem destacar e entregar à regulamentação autônoma e especializada de uma entidade administrativa 
relativamente independente da Administração Central. “A sua independência, contudo, deve ser entendida em 
termos compatíveis com o regime constitucional brasileiro” (DI PIETRO, 2002, p.405). 
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Em síntese: a veracidade, a amplitude, a tempestividade, a sistematicidade e a 

acessibilidade são características essenciais para que se cumpram as determinações do papel 

da informação sinalizando para o Princípio da Informação. 

Nesse sentido, José Adércio Leite Sampaio (2003, p.77) alerta que tanto “dados 

incompletos ou falsos, (...) quanto dados defasados ou pouco acessíveis não cumprem as 

determinações do princípio [da informação]”. 

A falta de informação tende a ser considerado um problema de grande magnitude em 

matéria de gestão ambiental. “No Brasil, a ausência, a limitação, a desatualização ou mesmo a 

imprecisão dos dados relativos às variáveis ambientais constituem fatores limitadores do 

planejamento das ações do Poder Público”. (CARNEIRO apud, SAMPAIO, 2003, p.79). 

Com base, portanto, nessas cinco características apontadas da informação trazemos o 

estudo de  dois pesquisadores norte-americanos Roland Ostman e Jill Parker (1986, p.9, apud 

Ramos, 1996, p.31) que analisaram quais os meios de comunicação mais procurados e qual a 

percepção do público sobre a qualidade das informações. Eles ouviram a opinião de uma 

amostra de moradores da cidade de Ithaca, no estado de Nova York, e chegaram às seguintes 

conclusões: 

• os jornais e a televisão são os meios mais freqüentemente empregados como fonte de 

informação ambiental, mas nem sempre são considerados como os mais confiáveis; 

• indivíduos com maior grau de escolaridade usam menos a televisão como fonte de 

informações ambientais do que os indivíduos com menor grau de escolaridade, e 

tendem a rejeitar a televisão como uma fonte confiável de informação científica sobre 

meio ambiente, preferindo a mídia impressa, sendo as revistas especializadas mais 

confiáveis que os jornais; 

• a maior parte da amostra avaliou como pontos negativos da performance da mídia a 

falta de imparcialidade; a inclinação política; o sensacionalismo e a tendência a 

selecionar assuntos visando maximizar a audiência; e 

• uma minoria considerou que a mídia diz a verdade nas mensagens ambientais; 

Com base nesta pesquisa, Luis Fernando Angerami Ramos (1996, p.150), estudando 

os meios de comunicação brasileiros durante e após a Conferência das Nações Unidas sobre 

meio ambiente, de 1992, constatou que há uma fragmentação no tratamento das questões 

ambientais, reforçando uma visão compartimentalizada dos problemas ambientais. 

Complementa o autor que:  

(...) considerando que os meios de comunicação são a principal fonte de informação 
para uma grande parcela da população, essa forma de atuar tem repercussões no 
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processo de formação de opinião no processo de formação de opinião a respeito da 
problemática ambiental, restringindo seu espectro, e, conseqüentemente, inibindo a 
conscientização dos direitos dos cidadãos e das responsabilidades do poder público e 
dos agentes da sociedade civil em relação ao meio ambiente. 

Corroborando os resultados acima citados, Cláudia Izique e Mariluce Moura (2004, 

nº95, p.19), examinando o livro Percepção Pública da Ciência, analisam as fontes de 

informações científicas sob as mais diversas áreas, incluindo o meio ambiente, destacando 

que, no Brasil, apenas 2% do total de entrevistados confia no jornalista como fonte de 

informação, sendo que esse percentual de confiança sobe para 37,4% e 33,1%, 

respectivamente, quando as fontes de informações são as Organizações de Defesa do Meio 

Ambiente e o Cientista Universitário – destacando a importância e a responsabilidade que 

estes têm perante a sociedade. 

Sem a informação, não podemos falar em políticas ambientais de prevenção e 

precaução, pois o conhecimento da complexidade do meio ambiente deve ser levado em 

consideração no momento em que foram confrontadas as teses de interesses ecológicos com 

as que tratam do interesse econômico. 

 

 

 

3.1.1 Informação como elemento essencial para a tomada de decisão 

 

 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

UNCED/Rio 92 – constituiu um dos mais importantes fóruns ambientais mundiais, abordando 

as questões de principal atenção para que se alcance uma maior harmonização entre 

proteção/preservação do meio ambiente e busca pelo desenvolvimento. 

A Agenda 21, um plano de ação, elaborada nesta Conferência, estabelece como um 

dos meios de implementação das políticas ambientais a informação para a tomada de 

decisões. 

Nesse sentido, para a busca da sustentabilidade do desenvolvimento das atividades do 

homem, “cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o 

que inclui dados, informações e experiências e conhecimentos adequadamente apresentados”. 

Dessa forma, a “necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de 

decisões superiores, nos planos nacional e internacional, ao comunitário e individual” 

(AGENDA 21, Cap.40.1). 
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O texto da Agenda 21 é explícito quanto à necessidade de informação e reforça a tese 

de que a informação constitui um direito de toda a coletividade e um dever do Poder Público. 

Todavia, aponta que toda a coletividade é também potencial provedora de informação. O 

mesmo dever que o Poder Público tem diante da coletividade, esta tem também diante 

daquele: todos temos o direito e o dever de providenciar informação a respeito da situação do 

meio ambiente 

Duas áreas de programa foram, portanto, estabelecidas: “redução das diferenças em 

matéria de dados” e o “aperfeiçoamento da disponibilidade da informação”. Existem 

diferentes tipos de dados, em diversos planos que indicam os estados e tendências das 

variáveis socioeconômicas, de poluição, de recursos naturais e do ecossistema do planeta. 

Reduzir as diferenças em matéria de dados implica o desenvolvimento de indicadores cujos 

métodos de avaliação dêem condições para assegurar a veracidade da informação, visando, 

em última instância, tornar essa determinada informação acessível na forma e no momento em 

que for requerida para facilitar o seu uso e dar maior agilidade a uma tomada de decisão 

informada. 

As cinco características apontadas para que a informação ambiental cumpra sua 

função de maneira efetiva, acrescida a coerência, estão intimamente relacionadas à capacidade 

de tomada de decisão informada por parte do Poder Público e da coletividade. Garantir, dentre 

outras coisas, a sistematicidade dessas informações é de fundamental importância para a 

elaboração de indicadores ambientais. 

Sérgio Besserman (2003, p.93), ao analisar os indicadores ambientais, constata a 

precariedade na produção de estatísticas ambientais e de indicadores sobre a sustentabilidade 

em todo o mundo. As deficiências e lacunas superam, em muito, a oferta de informações 

existentes e esta situação precisa ser corrigida com urgência. 

O autor citado aponta duas causas para essa deficiência na produção de indicadores 

ambientais, a saber: o recente despertar da consciência das agressões das intervenções 

humanas na natureza, e a preocupação inicial com um possível esgotamento dos recursos 

naturais. 

Num primeiro momento, as informações, quando existentes,  

(...) eram geradas por órgãos setoriais do governo, instituições científicas, 
associações de interesses e organizações não-governamentais, mas sua produção não 
era incorporada às padronizações e exigências metodológicas dos sistemas 
estatísticos, especialmente quanto à continuidade de sua elaboração para gerar séries 
históricas (BESSERMAN, 2003, p.93) 
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O segundo momento reflete a forma como a questão ambiental era tratada, guiada, 

especialmente, pelas previsões do Clube de Roma que preconizava o crescimento zero em 

virtude do esgotamento dos recursos naturais disponíveis. A falta de previsão do surgimento 

de novas tecnologias capazes de aumentar a produção com redução do uso de recursos 

naturais e suas conseqüências modernas não necessitava de um aparato estatístico ambiental. 

Hoje a questão ambiental cresceu em importância que não se encontra refletida nos 

órgãos de estatística brasileira. Sérgio Besserman (2003, p.105) relata que, “nas dimensões 

econômica e social o Brasil dispõe de excelentes estatísticas, mas na dimensão ambiental, da 

mesma forma que a maioria dos países, a carência estatística é enorme”. Contudo, o IBGE, 

em 2004, publicou um relatório dos indicadores de desenvolvimento sustentável na Cúpula 

Mundial Sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio +10.  

Esta precariedade é analisada não apenas nos países em desenvolvimento, como 

também nos países desenvolvidos. A diferença entre eles reside no fato de que, nos países 

desenvolvidos, a ciência e tecnologia “desempenham papel predominante para o crescimento 

econômico e a compreensão do público sobre os rumos e os benefícios sociais do avanço do 

conhecimento é condição indispensável para uma efetiva participação democrática dos 

cidadãos nas políticas públicas do setor” (IZIQUE e MOURA, 2004, nº95, p.18). 

No tocante ao aperfeiçoamento da disponibilidade da informação, cujas bases se 

inserem na existência de uma riqueza de dados e informações ambientais, que pode ser 

utilizada para o gerenciamento do desenvolvimento sustentável, o programa da Agenda 21 

sinaliza para o fato de que encontrar a informação adequada no momento preciso e na escala 

pertinente de agregação é uma tarefa difícil. (AGENDA 21, Cap.40.17). 

A causa para a dificuldade de encontrar a informação ambiental adequada repousa na 

falta de um gerenciamento adequado devido à falta de recursos e pessoal qualificado, 

desconhecimento de seu valor e de sua disponibilidade. Outro fator que prejudica a aplicação 

de planos de ação visando à proteção/preservação e gerenciamento adequado do meio 

ambiente diz respeito ao acesso (cuja importância já foi analisada), que é dificultado devido à 

falta de tecnologia. 

Entretanto, discordamos desta constatação, no que tange à não disponibilidade de 

tecnologia para o acesso da informação, pois, Rubens Ricupero (2001, p.99) ao analisar o 

processo de globalização (econômica e informacional), declara que: 

(...) a ruptura atual, em matéria de eletrônica, informática, telecomunicações, teria 
parentesco maior com a primeira revolução da informática da história: a invenção da 
Imprensa por Gutenberg, que deu a muita gente, em pouco tempo, o acesso a algo de 
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novo, a informação, o saber, o conhecimento, e a produtos que não existiam antes, 
como muitos oferecidos pela Internet.  

Exatamente neste ponto – falta de tecnologia de informação – que não compactuamos 

com o que dispõe a Agenda 21. Talvez, no momento da elaboração do texto do referido 

documento não nos encontrássemos no mesmo nível de aprimoramento das tecnologias de 

comunicação. 

A tecnologia da Comunicação está muita avançada e desenvolvida (TOFLER, 1980, 

2003). A Internet, o principal expoente do atual avanço tecnológico na área da comunicação, 

reduziu a distância entre Universidades, instituições de pesquisa científica e possibilitou, 

inclusive, a leitura de diversas revistas e jornais do mundo todo sem a necessidade de sair de 

casa28. 

Concluindo, toda a tomada de decisão deve ser pautada e justificada, pela e diante a 

informação que resulta no maior conhecimento dos riscos contemporâneos. Além do direito 

de informação, a partir do momento em que todos nós somos considerados como fonte de 

informação, nossas decisões devem refletir esse conhecimento. 

 

 

 

3.1.2 Comunicação de risco 

 

 

Antes de tratarmos da comunicação de risco propriamente dita, devemos esclarecer 

que o instrumento da comunicação de risco pertence à ciência que trata da saúde pública (que 

analisa o risco) e que estamos trazendo-o para nosso estudo com o intuito de aprimorar o 

papel do princípio da informação. 

A análise de risco é composta pela avaliação e caracterização de riscos, a comunicação 

de riscos e o gerenciamento e adoção de políticas associadas de riscos. Esses três 

componentes se inter-relacionam de forma que a comunicação de risco passe a ser “um dos 

elementos do gerenciamento de risco e é um processo constituído de etapas bem definidas que 

                                                 
28 Neste sentido, é interessante destacar o fato de que a matéria “Produtos para proteger ozônio aumentam 
aquecimento global”, veiculado pelo jornal impresso Estado de S. Paulo, em 11 de abril de 2005, chegou ao meu 
conhecimento através do meu e-mail pessoal. Por fazer parte do informativo on-line da WWI-Worldwatch 
Institute / UMA-Universidade Livre da Mata Atlântica recebi essa notícia momentos antes, o que me fez 
pesquisar mais a fundo no Estado de S. Paulo e em demais meios de informação. A informação existe e também 
está acessível. 



 89 

apóiam a tomada de decisão e contribuem para um melhor entendimento do risco e de seu 

impacto” (SDE/OPAS, 2003, p.2). 

Um outro fator de grande importância, diretamente relacionado, ao princípio da 

informação, é o fato de que a comunicação de risco é mais ampla, isto é, da vida às funções da 

informação, pois o processo de comunicação necessita de uma resposta do receptor da 

informação. Dessa forma, sem um instrumental que possa comunicar a informação existente, 

de nada adiantaria esta última. 

A informação é necessária para a comunicação de risco, na medida em que a 

preocupação pelos riscos ambientais que possam afetar o meio ambiente (conseqüentemente a 

saúde) “traduz-se diariamente em uma maior demanda de informação por parte da sociedade e 

em pressões sobre as autoridades para que levem em consideração a população nas decisões 

que a ela dizem respeito” (SDE/OPAS, 2003, p.19). 

Dentro desta área, a comunicação de risco se destaca por estar em crescimento e ser de 

enorme importância para reduzir a tensão entre as comunidades e as instituições quando 

analisa o risco inerente às atividades e os produtos utilizados. 

O Direito, por sua vez, também tem a função de mediar as tensões sociais. Em 

especial, o Direito Ambiental atua para harmonizar a tensão proveniente do conflito entre 

interesses econômicos e interesses ecológicos. Do medium deste embate, são estabelecidas as 

normas, os decretos e os tratados, os quais acabam por regular, também, a área da saúde 

pública. 

O que justifica, portanto, o uso desse instrumental para se obter melhor condições de 

trabalho para os atores do Direito Ambiental é o fato de que o bem a ser tutelado (ou 

protegido), em ambas disciplinas, é ao direito à vida. 

Direito fundamental à vida29 que, em sua dimensão mais ampla, “compreende o direito 

de todo ser humano de não ser privado de sua vida (direito à vida) e o direito de todo ser 

                                                 
29 Falar em direito à vida, nos dias de hoje, nos remete não mais apenas ao que preconiza a Carta das Nações 
Unidas, de 1948, mas à proteção do meio ambiente como essencial para assegurar dignidade à vida do homem. A 
problemática ambiental vem tomando frente nas discussões em fóruns internacionais, pois se constitui num 
elemento fundamental para que o ser humano possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida. A qualidade de 
vida, contudo, é determinada pelos valores culturais e pode variar de sociedade para sociedade, assim como as 
necessidades para se atender a este ideal ensejado. Todavia, “a qualidade de vida está necessariamente conectada 
com a qualidade do ambiente, e a satisfação das necessidades básicas, com a incorporação de um conjunto de 
normas ambientais para alcançar um desenvolvimento sustentado e equilibrado” (LEFF, 2002, p.149). Estando a 
noção de qualidade de vida intimamente relacionada com a qualidade do meio ambiente, podemos admitir que o 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado se constitui em um direito humano. Antônio A. C. 
Trindade (1993, p.76) apresenta, de forma clara, inter-relação dos direitos humanos com o direito do meio 
ambiente, quando afirma que, “de certo modo, era o próprio direito à vida, em sua ampla dimensão, que 
acarretava o necessário reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio”. O mesmo autor (1993, p.81) para 
quem “o direito fundamental à vida, abrangendo o direito de viver, acarreta obrigações negativas assim como 
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humano de dispor dos meios apropriados de subsistência e de um padrão de vida decente 

(preservação da vida, direito de viver)” (TRINDADE, 1993, p.77) é contemplado em ambas 

disciplinas e muitas outras. 

O instrumento da comunicação de risco passa, desta forma, a somar mais informações 

ao melhor uso dos instrumentos já reconhecidos do Direito Ambiental, na persecução de 

assegurar a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Justificada a escolha deste instrumento de análise de risco, pertencente à saúde 

pública, trataremos agora de esclarecer o que vem a ser comunicação de risco e de que forma 

ela pode contribuir para um melhor resultado das políticas de aceitação de riscos. 

Comunicação de risco, de acordo com o National Research Counsil – EUA – é “um 

processo interativo de intercâmbio de informações e de opiniões entre os indivíduos ou grupos 

e instituições. É um diálogo por meio de que se discutem múltiplas mensagens que expressam 

preocupações, opiniões ou reações às próprias mensagens ou acordos legais e institucionais de 

gerenciamento de risco” (SDE/OPAS, 2003). 

Podemos encontrar uma definição legal para a comunicação de risco na Resolução 

nº17, de 30 de abril de 1999, do Ministério da Saúde que no item 2.10 do seu Anexo a define 

como “intercâmbio interativo de informações e opiniões sobre risco, entre as pessoas 

responsáveis pela avaliação de risco, pelo gerenciamento de risco, os consumidores e outras 

partes interessadas”. 

O papel da comunicação de risco é, então, o de prever e mitigar as conseqüências 

adversas à saúde do homem, relacionadas com a exposição a substâncias perigosas e com a 

poluição do meio ambiente sendo toda a coletividade, na medida do possível, responsável por 

fazer comunicar o risco. 

“Diversos riscos ambientais, tais como a contaminação do ar, da água e do solo, têm 
acrescido novas preocupações à sociedade em geral. Paralelamente a esses novos 
perigos, nos encontramos em um momento sem precedentes em termos de 
disponibilidade de informações. Quando se descobre algo novo que pode ser 
considerado nocivo, tomamos conhecimento do assunto praticamente em poucos 
dias” (SDE/OPAS, 2003). 

Sete regras cardinais, conforme estudo desenvolvido e publicado por uma Agência de 

Proteção Ambiental estadunidense (KAUFMANN, 1995), com base no trabalho de Vicent. T 

Covello e Frederick H. Allenn (Massachusetts Departament of Public Health, 2004) foram 

                                                                                                                                                         
positivas em favor da preservação da vida humana”, e complementa: “o seu gozo é uma pré-condição para o 
gozo de outros direitos humanos”. 
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desenvolvidas, por mais óbvio que possa parecer (o que não acontece na prática) para garantir 

maior consistência à comunicação de risco. São elas: 

1. aceitar e envolver o público como parceiro legítimo; 

2. planejar cuidadosamente e avaliar os esforços; 

3. tomar nota das preocupações específicas do público; 

4. ser honesto, franco e aberto; 

5. coordenar e colaborar suas atividades com fontes confiáveis; 

6. cumprir com as necessidades dos meios de comunicação; 

7. falar claramente e com compaixão. 

Em síntese, essas sete regras cardinais têm, como princípio básico, inserido num 

Estado democrático, o direito de que toda a coletividade e os demais atores sociais têm de 

participar nos processos de tomada de decisões nas questões que afetem suas vidas, seu 

valores, sua propriedade. 

Para que essa participação seja eficaz, essa política da comunicação de risco objetiva 

criar um público informado, capacitado e interessado em participar ativamente da vida pública 

e política. A veiculação da informação a respeito do diagnóstico e análise dos riscos é 

fundamental. 

A medida de informar a respeito dos riscos não deve, porém, substituir a ação do 

Poder Público para assegurar a devida proteção e preservação do meio ambiente. Não se pode 

transmitir toda a responsabilidade para o público. O objetivo é que esse público informado 

participe ativa e solidariamente e componham o corpo dos que são responsáveis pelas 

tomadas de decisão de políticas de aceitação de risco. 

A comunicação do risco é uma via de mão dupla e necessita da interação da sociedade. 

Por isso, deve ser muito bem planejada e desenvolvida. Para isso, deve ser sistemática. A 

comunicação do risco pode também auxiliar no processo de estabelecimento de tópicos na 

agenda política de determinada sociedade. 

Apenas com a veiculação dos resultados dos diagnósticos dos danos potenciais ao 

meio ambiente é que se pode esperar que a informação faça surgir ou reduzir uma incerteza 

social e econômica. 

A comunicação do risco conjuga o papel da informação, aliado à participação e à 

cooperação, no sentido lato sensu e stricto sensu, visando disponibilizar a mais completa 

informação ambiental possível. A etapa final, a comunicação, é que deve estar amplamente 

disponibilizada.  
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Em matéria ambiental, a participação e cooperação das ONG ambientalistas é 

fundamental. Ressalta-se, mais uma vez, a maior credibilidade que a sociedade deposita 

nestas organizações (IZIQUE e MOURA, 2004, nº95, p.19) e o papel que a informação tem 

perante toda a coletividade. O próximo tópico a ser analisado é o do Princípio da Participação 

e sua relação direta com a informação. 

É fundamental que se entendam os conceitos básicos da comunicação de risco para o 

Direito Ambiental e que se assegure uma plena comunicação com as pessoas que participam 

do gerenciamento de riscos. 

Um outro ponto que merece ser destacado, quando tratamos da comunicação de risco, 

que é fundamental para uma melhor compreensão da nossa proposta, é que quase todo o 

problema a micronivel revela sua conseqüência em macronível. Com isso, podemos afirmar 

que maior atenção é dada aos problemas de escala global (maior visualização) enquanto que 

sua origem se dá, muitas vezes, no plano local e regional. 

Para Margarita Kaufmann (1995, pp.25-26), mesmo tendo conhecimento que os 

problemas ambientais muitas vezes são e podem ser resolvidos local ou regionalmente, “os 

meios de comunicação preferem ‘os grandes problemas’ e se descuidam das pequenas 

destruições cotidianas do meio ambiente”, pois 

(...) uma discussão global é mais propriamente um exercício acadêmico, posto que 
não tem conseqüências nem delega responsabilidades. Ademais, uma discussão dos 
problemas globais pretende resolver os problemas de toda a humanidade, e esquece-
se, ao mesmo tempo, que os indivíduos sofrem diariamente com a crescente 
destruição do meio ambiente. 

As experiências bem-sucedidas de participação da comunidade são propostas locais e 

não globalizadoras (salvo algumas exceções – camada de ozônio). Mesmo os problemas 

ambientais que demandem uma participação no plano internacional (caso da camada de 

ozônio – que estudaremos no Capítulo V), cujos atores principais passem a ser os Estados, os 

Blocos Econômicos Regionais e as Organizações Internacionais, podem ser influenciados 

pelas políticas locais de prevenção e conscientização ambiental. 

Em síntese: nem as destruições ambientais, nem os riscos são globais, senão locais e 

regionais. O dano ambiental pode ser percebido e alcançar níveis globais, contudo é originado 

de uma atividade local. Esse dano, conseqüentemente local, é, muitas vezes, relegado a um 

segundo plano não só pelos meios de comunicação, como também por instâncias políticas. 

Salvo exceções (caso da Empresa Cataguases), quem poderia imaginar que o uso do 

DDT no meio rural pudesse afetar a população que vive a milhares de quilômetros de 

distância. 
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Diferente da época em que foi inserido/utilizado o DDT na agricultura, a percepção do 

risco está a cada dia mais apurada. Temos todos as circunstâncias e previsões negativas 

apontando para um urgente repensar dos paradigmas sócio-ambiental-econômicos, em que se 

faz urgente a comunicação do risco. 

 

3.2 Atividades de risco e Avaliação de Impacto Ambiental 

 

 

Como já foi mencionada neste estudo, uma das falhas das políticas ambientais se 

encontrava presente na busca pela eliminação ou redução da poluição já existente ou 

iminente. A política ambiental deve, portanto, para corrigir esta falha, fazer com que a 

poluição seja combatida desde o início, fundamentada na preservação, manutenção e 

restauração do meio ambiente. 

Isto posto, é correto afirmar que todo Estado deve exigir/empreender uma Avaliação 

de Impacto Ambiental (AIA), o que significa o exame, a análise e a avaliação de atividades 

planejadas com a finalidade de assegurar que as condições apropriadas para o preceito de 

desenvolvimento sustentável estejam presentes no bojo das atividades humanas e de 

determinar a extensão e a natureza do risco e as suas conseqüências para a vida do homem 

(Goals and Principles of Environment Impact Assessment).30 

O Princípio 17 da Declaração do Rio, apresenta a AIA “como instrumento nacional 

[,que] deve ser empreendida para as atividades planejadas que possam vir a ter impacto 

negativo considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de autoridade 

nacional competente”. 

A doutrina internacional e nacional, bem como suas respectivas normas, não 

apresentam uniformidade na adoção de termos específicos para tratar da presente questão. 

Documentos internacionais fazem referência às Avaliações de Impacto Ambiental, mesma 

expressão empregada na Lei 9.638, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 9º, inciso III. Já a 

Constituição Federal, de 1988, emprega a expressão Estudo Prévio de Impacto Ambiental (art. 

225, § 1º, IV). 

Entendemos que a Avaliação de Impacto Ambiental compreende todo o processo de 

implementação da atividade, bem como avaliações posteriores, ao passo que o Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental está circunscrito num momento anterior ao da implementação da 

                                                 
30 Ver também Convenção Sobre a Avaliação de Impacto Ambiental num Contexto Transfronteiriço, de 1991, 
Convenção de Espoo, Artigo 1 (vi). 
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atividade, pois incumbe ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade” (CF, art. 225, § 1º, IV) – grifo nosso. 

Isto posto, podemos afirmar que tanto uma quanto outra terminologia constituem 

instrumentos de gestão ambiental, de políticas ambientais. Para todos os efeitos, estaremos 

utilizando a terminologia Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), pois entendemos que sua 

amplitude pode captar melhor a intenção de nosso estudo, diante do papel da informação 

ambiental. Todavia, o importante é frisar que em ambos os termos, estão presentes a 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação e proteção da 

qualidade do meio ambiente. A AIA visa, por isso, harmonizar os interesses econômicos e os 

interesses ecológicos. 

Antes de adentramos no tema da AIA, é importante que trabalhemos o entendimento 

do que venha a ser impacto ambiental. No capítulo 1 deste capítulo trouxemos como conceito 

de impacto ambiental a prescrição da Norma NBR ISO 14001 (1996), a qual vale relembrar, 

que conceitua como impacto ambiental: “qualquer alteração no meio ambiente, quer adversa 

ou benéfica, total ou parcialmente resultante das atividades, produtos ou de serviços de uma 

organização”. 

Neste capítulo, é mister trazer uma definição jurídica. Para isso, utilizaremos a 

Resolução CONAMA nº 001/86, que, assim, dispõe: 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, que, direta ou indiretamente, afetam a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 
biota (flora e fauna); as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a 
qualidade dos recursos ambientais. 

A definição da Norma ISO 14.001 apresenta uma dimensão maior de impacto 

ambiental, pois compreende os impactos positivos e negativos das atividades humanas. Já a 

definição da resolução CONAMA nº 001/86 destaca apenas a qualidade negativa do impacto 

ambiental. Neste ponto, contudo, é mais detalhada e qualifica o impacto adverso ao meio 

ambiente inter-relacionado a alteração provocada ao meio ambiente à produção de dano e 

conseqüente percepção na qualidade de vida (cujo meio ambiente é fundamental). 
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3.2.1 O que é uma Avaliação de Impacto Ambiental 

 

 

A Avaliação de impacto Ambiental (AIA), resumidamente, é o estudo sobre os efeitos 

de uma determinada atividade humana no meio ambiente. Com foco nesta preocupação, a 

AIA compreende a avaliação de todos os aspectos relevantes de ordem ambiental e 

econômica, de forma a estimar o valor dos efeitos esperados no meio ambiente e na saúde do 

homem. 

Para isso, a realização da AIA, que deve ser realizada no início de qualquer 

empreendimento econômico, requer um estudo multidisciplinar. Em outras palavras, o 

empreendimento deve ser estimado de acordo com a sua exeqüibilidade ambiental. 

Durante sua realização, todavia, são avaliadas e comparadas todas as alternativas 

possíveis através das quais determinado projeto pode ser realizado, de forma a procurar 

identificar qual a melhor opção diante da combinação dos custos e efeitos econômicos e 

ambientais. Estas alternativas incluem o local de implementação, a melhor tecnologia a ser 

empregada, etc. 

Com base nessas avaliações é que está fundamentada a AIA, visando antecipar as 

mudanças no meio ambiente como conseqüência da atividade empreendida. Desta forma, são 

contrabalanceados os efeitos ambientais com os custos e benefícios econômicos. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a AIA é uma ferramenta importantíssima 

para o processo de tomada de decisões. A AIA se constitui num conjunto de procedimentos 

para analisar as conseqüências econômicas e ambientais, tanto benéficas quanto adversas, de 

um projeto proposto, de forma a assegurar que os efeitos serão computados no planejamento 

da implementação da atividade humana. 

Por ser compreendida como uma exteriorização dos preceitos do princípio da 

precaução, podemos afirmar que a AIA objetiva principalmente conciliar o desenvolvimento 

econômico com a conservação e proteção ambiental. 

 

 

 

3.2.1.1 Efeitos da Avaliação de Impacto Ambiental 
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A previsão da AIA, internacionalmente, encontra-se melhor positivada na Convenção 

Sobre a Avaliação de Impacto Ambiental num Contexto Transfronteiriço, firmada na cidade 

de Espoo, na Finlândia, em 25.02.1991 (Convenção de Espoo). 

No âmbito do direito nacional, intimamente relacionado aos ideais de precaução e 

prevenção, a Avaliação de Impacto Ambiental, prevista no inciso IV, do artigo 225, da 

Constituição Federal, é “exigida, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente (...) a que se dará 

publicidade”. 

Encontramos no espírito da AIA, “um processo que comporta planejamento para a 

sustentabilidade das atividades econômicas, integrado por um conjunto de ações estratégicas 

visando uma melhoria e melhor distribuição da qualidade de vida” (DERANI, 1997, pp.172-

173). 

No âmbito internacional, o primeiro efeito da AIA, de forma contrária às suas 

expectativas, toma forma no direito de recusa à participação, conforme dispõe a Convenção 

de Espoo, em seu artigo 3º, § 4º, que estabelece: 

“Se a Parte afetada indicar que não pretende participar dos procedimentos de avaliação 

de impacto ambiental, ou se não responder dentro do tempo não especificado na notificação”, 

aqueles procedimentos terão prosseguimento, em particular permitindo à Parte de origem, 

notificante, “levar adiante uma avaliação de impacto ambiental nas bases de suas leis e 

práticas nacionais”. 

Contudo, um documento de soft law elaborado pelo Programa das Nações Unidas para 

Meio Ambiente (Pnuma/ UNEP), chamado de Objetivos e Princípios da Avaliação de Impacto 

Ambiental, estabelece que efeitos ambientais devem ser tomados em plena contabilidade 

(Objetivo 1) antes que qualquer decisão seja levada a efeito por qualquer governante, para 

implementar ou autorizar qualquer atividade de produção. 

Essa medida objetiva “encorajar o desenvolvimento de procedimentos recíprocos para 

trocas de informações, notificação e consultas entre Estados quando as atividades propostas 

possam ter significantes efeitos transfronteiriços no meio ambiente de outros Estados” 

(Objetivo 3). 

Para Cristiane Derani (1997, p.172), a AIA compreende “esforços para melhor 

informar sobre possíveis impactos ambientais, e deve permitir a tomada de ações mais 

apropriadas antes de que o dano ocorra. Neste sentido, a AIA pode ser classificada como parte 

de uma política ambiental preventiva, fundada no planejamento das atividades humanas”. 
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O Princípio 17 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, e o Princípio 1 do referido 

documento do Pnuma/UNEP indicam sob quais circunstâncias a AIA pode ser conduzida em 

níveis nacional e internacional. 

O segundo princípio do documento do Pnuma/UNEP prescreve que os Estados não 

devem implementar ou autorizar atividades sem consideração prévia de suas conseqüências 

ambientais. Então, uma AIA deve ser levada a efeito para analisar a extensão e o impacto de 

uma atividade no meio ambiente, de forma a possibilitar que todas as informações ambientais 

estejam disponíveis. 

A cooperação e a troca de informações (entre Estados, estados-feredativos, regiões e 

municípios) sobre as atividades de risco são essenciais para o sucesso na implementação das 

Avaliações de Impacto Ambiental. Conseqüentemente, se há omissão ou troca de informações 

incompletas, como resultado medidas não eficientes podem ser implementadas implicando, 

até mesmo, maior perigo para o meio ambiente. 

Neste caso, a atividade que se deseja implementar estará falsamente assegurada por 

uma avaliação incompleta do ponto de vista da necessidade de informações . Mais uma vez a 

questão das cinco características da informação retornam, pois deve haver correspondência 

entre as informações e os valores tomados como parâmetros para que seja eficaz a AIA. 

A Agenda 21 também analisa a necessidade de AIA e o monitoramento dos efeitos e 

mudanças das atividades humanas. A necessidade de notificação prévia sobre as atividades 

segue o que está prescrito no artigo 17.21, da Agenda 21, estabelecendo, no caso de poluição 

marinha, em que “é preciso adotar uma abordagem de precaução e antecipação, mais do que 

de reação”. Para isso estabelece, em seu artigo 17.22 (b), que de acordo com as previsões da 

Convenção de Montego Bay, de 1982, os Estados devem assegurar avaliações prévias de 

atividades que possam ter impacto significante adverso ao meio ambiente marinho. 

O Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, de 1972, e o Princípio 2 da Declaração do 

Rio, de 1992, reafirmam a responsabilidade dos Estados para assegurar que as atividades 

implementadas sob sua jurisdição e controle não causem dano ao meio ambiente de outros 

Estados ou áreas além dos seus limites jurisprudenciais. Conseqüentemente, a realização de 

Avaliações de Impacto Ambiental deve ser levada a efeito no espírito de cooperação 

internacional, conforme analisado no capítulo anterior deste trabalho. 

O Princípio 12 dos Objetivos e Princípios da Avaliação de Impacto Ambiental, 

(Pnuma/UNEP), prescreve que: 
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When information provided as part of an EIA indicates that the environment within 
another State is likely to be significantly affected by a proposed activity, the State in 
which the activity is being planned should, to the extent possible: 
a) notify the potentially affected State of the proposed activity; 
b) transmit to the potentially affected State any relevant information from the EIA, 
the transmission of which is not prohibited by national laws or regulations; and 
c) when it is agreed between the States concerned, enter into timely consultations. 

A título de exemplificação, no plano do Direito Internacional, no Caso do Teste 

Nuclear II, o governo da Nova Zelândia argumentou que nenhum teste nuclear deve ser 

realizado sem Avaliação de Impacto Ambiental prévia. O argumento submetido pela Corte 

Internacional de Justiça está fundamentado na Convenção de Noumea, de 1986, em seu artigo 

16, que estabelece que grandes atividades que podem ter efeitos adversos ao meio ambiente 

devem ser precedidas de Avaliação de Impacto Ambiental (FITZMAURICE, 2002, p.283). 

No âmbito do direito nacional, intimamente relacionada aos ideais de precaução e 

prevenção, a AIA, prevista no inciso IV do artigo 225 da Constituição Federal, é “exigida, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente (...) a que se dará publicidade”. 

A AIA deve, portanto, ser realizada em quaisquer níveis, especialmente na etapa 

inicial de qualquer projeto ou atividade. E, como correlação mútua, a AIA acarreta um dever 

de intercâmbio de informações científicas e tecnológicas. 

A aplicação do instrumento da AIA “é fundamentalmente dependente do 

conhecimento. Quanto se deve conhecer e como se deve aplicar esse conhecimento, são 

questões que se apresentam no início de cada estudo de impacto” (DERANI, 1997, p.173). 

Conseqüentemente, a AIA somará melhora e maior qualidade à informação, que é 

necessária para atender às determinações de avaliação dos interesses econômicos e 

ecológicos, de forma que estas decisões sejam tomadas de maneira ambientalmente 

justificada. 

Contudo, a AIA não deve estar restrita apenas ao planejamento da atividade, sua 

vertente antecipatória. Como objetiva minimizar o impacto da atividade, a AIA deve ser 

levada a efeito mesmo depois de a atividade estar em pleno funcionamento (período Pós-

Projeto). 

Concluindo, a AIA é essencial para assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento e 

a proteção da natureza. Da mesma forma, é determinante na elaboração/adoção de políticas 

específicas, para cada resultado obtido. A AIA depende de informação ambiental específica e 

visa estimar e avalizar os riscos que serão ou não aceitos pela coletividade. A publicidade que 
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se tem que dar ao relatório resultante da AIA compõe a esfera da informação para a 

construção do direito ambiental. 

 

 

 

3.3 Conclusão 

 

 

A informação (comunicação) ambiental é essencial para que o Direito Ambiental 

possa ser interpretado de forma que o ideal de conservação do meio ambiente possa ser 

alcançado, mediando as tensões econômicas e ecológicas da sociedade. A análise dos 

princípios de Direito Ambiental à luz da informação possibilita, conseqüentemente, um 

melhor entendimento do papel do Direito Ambiental. 

Isso implica que todos os mecanismos necessários de participação e cooperação 

(apresentados no capítulo anterior) devem ser assegurados, principalmente mediante a 

existência de informações ambientais. E, para que essa manifestação se torne efetiva, essa 

informação deve ser disponibilizada por toda a esfera jurídica, política e social. Esta é a 

configuração da civilização da Terceira Onda. 

A informação se faz mais do que necessária quando colocada à disposição das 

políticas ambientais de precaução e de prevenção e principalmente, quando consegue fazer 

comunicar o risco.  

A informação pode fazer surgir uma incerteza, o que implica a realização de uma 

Avaliação de Impacto Ambiental. A AIA, por sua vez, pode, ao ser concluída, fazer surgir 

uma nova informação que reduz essa incerteza e que possibilite a implementação da atividade 

avaliada, o que não afasta a necessidade de realização da AIA posteriores à aprovação da 

atividade. Da mesma forma, pode confirmar a existência de risco e, avaliando a sua 

potencialidade, pode comunicar os interessados para uma tomada de decisão consciente e 

participativa. 

Na implementação da atividade avaliada, todos os meios de prevenção conhecidos 

podem ser utilizados para assegurar a proteção ao meio ambiente. Os danos concretos podem 

ser minimizados diante da necessidade desta atividade com a aplicação de medidas 

preventivas. 

Sem informação, não existe conhecimento; sem conhecimento, não existe como 

buscar uma maneira de harmonizar a relação homem-natureza por meio da comunicação de 



 100 

risco e do Direito Ambiental. O Direito Ambiental é dependente, portanto, de informação 

verdadeira, ampla, tempestiva, sistemática e acessível e da comunicação de riscos. 

Podemos até arriscar dizer que o instrumental da comunicação de risco deve ser 

apropriado e recorrentemente utilizado pelos atores do Direito Ambiental. Pelo que foi 

exposto neste capítulo, não basta apenas a informação para que as políticas ambientais sejam 

efetivas. A informação é essencial, mas a sua comunicação se faz ainda mais fundamental. 

A complexidade e a dinâmica do direito ambiental se tornam mais ricas diante de uma 

informação que atenda às cinco características desenvolvidas. Com convicção, podemos dizer 

que a contribuição da informação abre um horizonte de possibilidades para que os atores do 

Direito (e a coletividade) possam fazer frente à necessária proteção ambiental nesse alvorecer 

da Sociedade de Risco da Terceira Onda, ao contrário das atuais políticas que legitimam a 

exploração e poluição do meio ambiente (civilização da Segunda Onda). 



CAPÍTULO  4 

 

 

ESFERA PÚBLICA , INFORMAÇÃO AMBIENTAL , COMUNICAÇÃO DE RISCO E PARTICIPAÇÃO  

 

 

 

Nos três primeiros capítulos, analisamos qual o entendimento que devemos ter do 

meio ambiente, contextualizando-o na sociedade de risco, ante às perdas e custos sociais.  

Examinamos, também, a informação e a comunicação de risco como correlata da participação 

e cooperação. Em seguida, analisamos por que e como o Direito Ambiental pode, através da 

participação e da informação, buscar uma harmonia entre a relação do homem com a 

natureza. 

Atribuímos ênfase especial à informação no momento em que especificamos a sua 

função (eliminar ou fazer surgir uma incerteza) na sociedade de risco e o seu papel diante do 

preceito de outros princípios de direito ambiental. Numa breve análise da evolução do Direito 

Ambiental no plano internacional, destacamos a importância da informação, da participação e 

da cooperação para uma mudança de postura no trato das questões ambientais. 

Neste capítulo, analisaremos, em qual ambiente a informação pode circular, melhor, 

de forma que possa atender à sua função, proporcionar uma participação informada e 

comunicar o risco à sociedade. 

Entendemos por esfera pública a arena de formação da vontade coletiva, isto é, o 

espaço do debate público, do embate dos diversos atores da sociedade. É também “o local de 

disputa entre os princípios divergentes de organização da sociabilidade”. (VIEIRA, 2001, 

p.63). Numa concepção mais ampla, a esfera pública pode ser considerada como uma 

instância geradora de decisões coletivas e legitimadoras da democracia. 
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4.1 Considerações preliminares 

 

 

Antes de tratarmos da esfera pública, sinalizamos para a tese de Muniz Sodré (2000, 

p.17), segundo a qual 

a globalização tecnoeconômica do mundo – umas novas etapas qualitativas da 
planetarização, que aceita a fragmentação territorial, mas nivela culturalmente as 
diferenças de povos e costumes em função da virtualidade do mercado – deixa 
intocada a questão do etnocentrismo ocidental, a questão essencial do etnocentrismo 
ocidental, a questão essencial da heterogeneidade simbólica. 

Para Sodré, falar de elite é designar os grupos e as instituições com acesso 

diferenciado a mecanismos geradores de poder, tais como renda, emprego, educação e força 

repressiva. Com efeito, “são as elites que ocupam, em cada estado nacional, sejam as posições 

de controle direto da mídia, sejam as possibilidades de moldar o seu discurso” (SODRÉ, 

2000, p.243).  

O mesmo autor observa que a mídia desenvolveu-se aqui (e também em muitos outros 

países) como um bem primordial – os sujeitos econômicos da indústria da informação e do 

imaginário são predominantemente famílias. A conhecida especulação de Habermas, no 

sentido de uma "refeudalização" da esfera pública pela mídia contemporânea (criação 

publicitária de uma mítica em torno das figuras de autoridade), tem aqui o sentido acrescido: 

os canais de transmissão constituem verdadeiros "feudos" econômico-jurídico-político-

ideológicos de elites patrimoniais.  

Neste contexto, para a informação ambiental atender à sua função específica de fazer 

surgir ou pacificar e comunicar uma incerteza ecológica, é mister estabelecer um local, um 

ambiente propício para a sua veiculação (livre, na medida do possível, dos interesses de 

poderes concentrados) de forma que seja possibilitada a participação tempestiva de todos os 

interessados na preservação e recuperação do meio ambiente. 

No plano da teoria política, o conceito de espaço público é analisado por Seyla 

Benhabid (1999), que sublinha as três principais correntes do pensamento político ocidental, 

apresentando correntes diferentes que tratam do espaço público: 

• Tradição republicana representada pela ótica agonística de espaço público na visão 

de Hannah Arendt. 

• Tradição liberal, de matriz kantiana, que se preocupa com a questão de uma ordem 

justa e estável, fornecendo um modelo chamado legalista. Essa idéia refere-se a Bruce 

Ackerman no seu conceito de diálogo público. 
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• Modelo de espaço público discursivo, desenvolvido por Jürgen Habermas. 

Listz Vieira (2001), compartilhando da opinião de Seyla Benhabid (1999), visualiza as 

duas primeiras correntes, seriamente limitadas, como instrumento de análise/avaliação de 

problemas referentes ao discurso político e à legitimação nas sociedades de capitalismo 

avançado. Já a questão da legitimidade democrática é central na teria discursiva de Jürgen 

Habermas, pelo fato de conferir maior profundidade e apelo ao seu pensamento.  

 

 

 

4.2 Modelo Agonístico de esfera pública 

 

 

Segundo o pensamento de Hannah Arendt, encontra-se no modelo agonístico, a "perda 

do espaço público" nas condições da modernidade. A autora sublinha a diferenciação 

institucional das sociedades modernas em esfera política stricto sensu, de um lado, e 

economia de mercado e família, de outro. Ela vê, neste processo de oclusão do político pelo 

social, uma transformação do espaço público: os indivíduos não mais agem, apenas se 

comportam, como demonstraremos a seguir.  

Nesse modelo agonístico, Arendt faz apologia do espaço político da polis grega. Essa 

teoria traz enorme incômodo aos estudiosos modernos, cuja crítica se pauta no entendimento 

de que era a sua visão altamente idealizada da polis grega, de numerosos grupos de seres 

humanos (mulheres, escravos, estrangeiros), que possibilitava, com seu trabalho, o lazer da 

política. Contudo, Hannah Arendt não se apresenta como uma pensadora nostálgica.  

Segundo a teoria sobre totalitarismo, o termo espaço público é apresentado como uma 

conotação diferente da exposta no livro A condição humana, de Hannah Arendt. Para ela, ao 

termo “público” atribuem-se dois fenômenos intimamente correlatos, mas não idênticos. Em 

primeiro lugar, “tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior 

divulgação possível” (ARENDT, 1999, p.59) atrelando à aparência a constituição da 

realidade. Em segundo lugar, esse termo significa “o próprio mundo, na medida em que é 

comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele” (ARENDT, 1999, p.62). 

Hannah Arendt, diante do significado de “público”, vê, na promoção do social, um 

fator decisivo, que permeia a sociedade, em todos os seus níveis, de forma a excluir a 

possibilidade de ação (exclusiva anteriormente ao lar doméstico, pois, no lar o cidadão, era 

livre, ao passo que, em público, deveria comportar-se segundo padrões). Assim, espera-se, 
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dos membros da sociedade, “um certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas 

regras, todas elas tendentes a normalizar os seus membros, a fazê-los comportarem-se, abolir 

a ação espontânea ou a reação inusitada” (ARENDT, 1999, p.50). 

Seyla Benhabid (1999, p .75) vislumbra, nesta asserção, a transformação do espaço 

público político “num pseudo-espaço de interação no qual os indivíduos não mais ‘atuam’, 

mas ‘apenas se comportam’ como produtores econômicos, consumidores e cidadãos”. Com 

efeito, os termos empregados por Hannah Arendt, "espaço agonístico" e "espaço associativo", 

denotam, com clareza, esse contraste refletido no comportamento condicionado dos homens. 

Na análise de Hannah Arendt, é importante, então, salientar a distinção entre espaço 

agonístico e espaço associativo. O primeiro representa um espaço de competição por 

reconhecimento, prudência e aclamação. Neste contexto, valorizam-se, todavia, o heroísmo, a 

grandeza e a preeminência. Em última análise, é um espaço onde se busca a garantia contra a 

futilidade e fugacidade das coisas humanas, a relativa permanência, senão imortalidade dos 

mortais. 

O espaço associativo, por sua vez, “emerge sempre que os homens agem em conjunto. 

É considerado o espaço da liberdade” (VIEIRA, 2001, p.54). Não deve ser entendido, 

portanto, no sentido topográfico ou institucional: nessa visão associativa, qualquer lugar pode 

se tornar espaço público quando se torna espaço de poder, de ação comum coordenada por 

meio do discurso e da persuasão. Como exemplo, uma sala de jantar pode vir a se tornar uma 

esfera pública se existir uma ação/discussão meramente de cunho político. 

Em síntese, a existência de discussão política pode tornar qualquer lugar um espaço 

público, bem como sua falta pode descaracterizar, mesmo que momentaneamente, um local de 

maior magnitude, dando-lhe a conotação de não-público. 

Podemos, ainda, observar que a oposição entre a concepção agonística e a associativa 

de espaço público corresponde à distinção entre a experiência grega e a experiência moderna 

de política (ARENDT, 1999; BENHABID, 1999; VIEIRA, 2001). Assim, Hannah Arendt 

acaba relegando certos tipos de atividades, como trabalho e labor (e, por extensão, todas as 

questões de economia e tecnologia), à esfera privada, ignorando a possibilidade de se 

tornarem objeto de disputa na esfera pública, por serem, também, relações de poder. 

A concepção agonística de esfera pública separa, de um lado, a preocupação política e, 

outro, a economia de mercado e a família como duas esferas distintas e incomunicáveis. Desta 

perspectiva, questões, como “work and labor, and by extention all issues of economics and 

technology”, podem ser relegadas “to the private realm alone, ignoring the fact that these 
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activities and relations too, insofar as they are based on power relations, could become 

matters of public dispute” (BENHABID, 1999, p.80). 

Por não reconhecer as questões relacionadas ao mercado e à tecnologia como 

integrantes da esfera pública, o que foi analisado no primeiro capítulo não encontra, neste 

modelo, um ambiente adequado para sua discussão pública. Ou seja, sendo estas questões 

relegadas à esfera privada, torna-se praticamente ineficaz a veiculação da informação, quando 

relacionada à participação e à cooperação dos interessados diante da problemática ambiental. 

 

 

 

4.3 Modelo Liberal de esfera pública 

 

 

Já o modelo liberal, analisado com base no pensamento de Bruce Ackerman, 

representa as idéias e premissas liberais no seu modelo de "diálogo público". Segundo 

Ackerman, o Estado liberal é aquele onde a questão da legitimidade é central. Nesse contexto, 

sempre que alguém questiona a legitimidade do poder de outrem, o detentor do poder deve 

responder não oprimindo quem questiona, mas dando uma razão que explique por que ele 

seria mais capacitado a detê-lo do que o contestador. 

Neste sentido, “Ackerman entende o liberalismo como uma maneira de discutir sobre 

poder em uma cultura de diálogo público, baseado em certos tipos de constrangimentos 

discursivos” (BENHABID, 1999, p.81). O mais significativo constrangimento, neste modelo 

de esfera pública,  é o da neutralidade. 

Em síntese: neste modelo, o liberalismo é entendido como uma maneira de discutir 

sobre o poder em uma cultura de diálogo público, em que o mais significativo 

constrangimento é a neutralidade. Contudo, o chamado modelo de diálogo público baseado 

em restrições discursivas não é neutro. Pressupõe uma moral e uma epistemologia política 

que, por sua vez, justificam uma separação implícita entre o 'público' e o 'privado', confinando 

ao silêncio os grupos excluídos. 

Podemos observar uma limitação adicional do modelo liberal do espaço público, pois, 

nele, as relações políticas são demasiado vinculadas às relações jurídicas. 

Pode-se falar de uma "neutralidade dialógica?” Para Listz Vieira (2001, p.58), a 

neutralidade é uma das bases do sistema legal moderno, que estabelece o espaço dentro do 

qual indivíduos autônomos podem perseguir sua concepção de vida digna, mas é demasiado 
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restritiva e paralisante para ser aplicada às dinâmicas disputas de poder no processo político 

real. 

Na verdade, política e democracia não podem ser neutras. A "neutralidade dialógica" 

não só afastaria a dimensão agonística, como também reduziria a pauta do diálogo público, de 

forma lesiva aos interesses dos grupos oprimidos.  

O conhecimento, por parte dos atores, da pauta a ser discutida, se dá antes mesmo do 

início dos diálogos, da negociação. Desta forma, fica praticamente impossível, a inserção de 

assuntos relacionados à problemática ambiental, uma vez que o status atribuído à determinada 

atividade já implementada, ou em vias de implementação, pode modificar da noite para o dia. 

Podemos citar, como exemplo, o do uso de DDT e, mais recentemente, a descoberta de que as 

substâncias que substituíram o CFC têm propriedades que causam o aquecimento global. 

Essa preocupação pode ser estendida, também, para a questão da problemática 

ambiental, pois, mesmo não sendo classificada como um grupo oprimido, principalmente 

devido à sua importância, não encontraria lugar na pauta de discussões que necessitam, como 

já analisamos em relação ao Direito Ambiental e às políticas de aceitação de risco, de 

legitimidade, assegurada pela participação e aceitação social. A redefinição do que seria 

considerado público, privado, no tocante à questão do meio ambiente, encontraria, na 

neutralidade, um obstáculo quase que intransponível. 

Ao contrário, o diálogo público significa desafio e constante reformulação do que 

venha a ser considerado de interesse difuso e coletivo, como resultado da discussão pública, e 

encontra, no próximo modelo de esfera pública, um ambiente propício. 

 

 

 

4.4 Modelo Discursivo de esfera pública 

 

 

A força do modelo habermasiano de esfera pública, quando comparado aos modelos 

anteriormente analisados, repousa no fato de que a questão da legitimidade democrática nas 

sociedades de capitalismo avançado é central e que as questões a serem levadas para a esfera 

pública estão em aberto. 

O modelo discursivo de Habermas, por sua vez, apresenta a participação pública como 

um aspecto essencial de sua obra, em que enfatiza que a modernidade significa não só 

diferenciação, individualização e bifurcação mas também um processo de reconstrução do 
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social a partir da constituição e queda de uma esfera pública burguesa. A emergência de uma 

esfera pública autônoma, de argumentação e de debate também é central para o projeto de 

modernidade. 

A importância da participação pública é trabalhada por Jürgen Habermas, em sua obra 

Mudança Estrutural da Esfera Pública (1984) também foi analisada no Capítulo II ante a 

obra Direito e Democracia: entre facticidade e validade (1999). 

A constatação de que a informação e a participação, ambas como correlatas, é 

essencial para que o direito ambiental possa harmonizar a relação do homem com a  natureza, 

receberá um grande respaldo da análise que faremos agora de esfera pública. 

Diferente do que prescreve Arendt, a tradição, para Jürgen Habermas, não remete mais 

à maneira de como as coisas eram feitas no passado; “the legitimacy of traditions rests now 

with resourceful and creative apropriations of it in view of the problems of meaning in the 

present” (BENHABID, 1999, pp.85-86). 

A luz da participação pública, a modernidade não significa apenas diferenciação, 

individuação e bifurcação; a emergência de uma esfera pública autônoma de argumentação e 

debate também é central para a discussão sobre a modernidade. Assim, nos campos da: 

• esfera institucional, a geração consensual de normas gerais de ação por meio do 

discurso prático adquire relevância; 

• esfera da formação da personalidade, o desenvolvimento de identidade individual 

torna-se cada vez mais dependente da reflexão e crítica dos indivíduos ao construírem 

juntos uma vida coerente, além dos papéis e definições de gênero convencionais. 

Segundo Vieira (2001), Habermas compartilha com a tradição chamada de republicana 

ou de virtude cívica com ênfase na participação política e na ampla democratização dos 

processos de tomada de decisões. 

Contudo, para Seyla Benhabid (1999, p.86) o conceito de participação aqui 

apresentado, “which emphasizes the determination of norms of action through the pratical 

debate of all affected by them, hás the distinct advantage over the republican or civic-virtue 

conception that it articulates a vision of the political true to the realities of complex, modern 

societies”. 

O entendimento habermasiano de participação enseja uma concepção de espaço 

público diferente do entendimento agonístico que a vê como um espaço de competição para 

aclamação e imortalidade entre uma elite política. A participação é, então, vista 

democraticamente como a criação de procedimentos pelos quais os afetados por normas 

sociais e decisões políticas tenham algo a dizer na sua formulação, ponderação e adoção. 
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A concepção habermasiana aproxima-se da concepção liberal, pois a legitimação nas 

sociedades democráticas só pode ser fruto de um diálogo público. Diferente desta última, no 

modelo habermasiano, esse diálogo não é travado diante do constrangimento da neutralidade. 

A esfera pública, no modelo discursivo, surge, então, onde quer que exista e toda vez que os 

afetados por normas e políticas públicas se engajem num discurso prático, verificando a 

validade destas normas e políticas. 

Outra diferença pode ser apontada, dessa vez diante do modelo de Hannah Arendt. Ela 

reside no fato de que, para este último modelo, qualquer lugar pode se tornar esfera pública 

quando se torna espaço de poder (ver item 4.1 deste capítulo), ao passo que, no modelo 

habermasiano, existe como condição para que seja configurada a esfera pública, a necessidade 

de estar sendo questionada ou não a validade de determinada norma ou política. E, para que 

isso ocorra, vale ressaltar que deve ser assegurada a participação institucionalmente 

estabelecida. 

Podemos dizer que uma discussão, no âmbito familiar, sobre política configuraria uma 

esfera pública, ao passo que, no modelo discursivo de esfera púbica, esse tipo de discussão 

seria apenas uma discussão familiar sobre política. A esfera pública de Jürgen Habermas se 

encontra intimamente relacionada à pretensão de facticidade e validade do Direito e do 

discurso político. 

Para Seyla Benhabid (1999, p.87) a “democratização nas sociedades contemporâneas 

podem ser tomadas como o aumento e o crescimento de uma esfera pública autônoma entre os 

participantes”. 

No contexto da visão habermasiana, o significado de participação política alterou-se, 

deslocando-se para uma concepção mais inclusiva de formação discursiva da vontade. 

Segundo sua tese, a participação não se restringe mais a um campo político estritamente 

definido, mas pode realizar-se também na esfera social ou cultural. Assim, o "espaço público" 

não é entendido agonisticamente como um espaço de competição para aclamação e 

imoralidade numa elite política como já foi visto.  

O modelo discursivo é visto democraticamente como criação de procedimentos pelos 

quais todos os afetados por normas sociais gerais e decisões políticas coletivas possam 

participar de sua formulação.  

Embora divergindo da visão liberal de esfera pública, Habermas e os próprios liberais 

compartilham a idéia de que a legitimidade deriva do debate público, mas debate, no modelo 

habermasiano, não pressupõe o constrangimento da naturalidade, pois é julgado por critérios 

representados pelo modelo de um 'discurso prático'.  A partir dessas considerações, podemos 
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afirmar que surge uma esfera pública quando e onde todos os afetados por uma norma social 

ou política de ação empreendem um discurso prático, avaliando sua validade. 

Em sua teoria moral, Habermas parece ter herdado da tradição liberal do contrato 

social algumas dicotomias dúbias, que são estranhas às intenções mais críticas e políticas da 

sua teoria sobre sociedades do capitalismo tardio.  

Listz Vieira (2001, p.61) assinala que o modelo discursivo desenvolvido em sua teoria 

ética é radicalmente procedimental. Vislumbra o diálogo normativo como argumentação e 

justificação que ocorrem em uma 'situação ideal de fala', que, por sua vez, expressa uma 

reciprocidade igualitária: todos os participantes têm chances iguais de iniciar e continuar a 

comunicação, de fazer comentários, recomendações e explanações e de expressar desejos e 

sentimentos; devem ser livres para tematizar as relações de poder que, em contextos 

ordinários normais, constrangeria a livre articulação de opiniões e posições.  

Numa realidade sociológica, o modelo discursivo é o único compatível com as novas 

inclinações sociais de nossas sociedades (civilização da Terceira Onda) e com as aspirações 

emancipatórias dos novos movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento de mulheres 

e os movimentos ambientais. Como observa Listz Vieira (2001, p.63), o procedimento radical 

desse modelo constitui poderoso critério para classificar os discursos de poder e suas agendas 

implícitas.  

Trata-se de uma concepção de cunho ético-procedimental, baseada no princípio do 

discurso, que não se filia nem à visão liberal, nem à visão republicana. Para Habermas, a 

democracia não se reduz à representatividade eleitoral, nem se justifica por uma lei moral 

elevada e definidora de práticas políticas ideais, tal como se encontra no ideal de justiça. A 

valorização dos conceitos de cidadania propiciou a revalorização das práticas sociais, levando 

a participação política a transcender o mero ato de votar.  

Pode-se concluir que o espaço público não se coaduna com a visão liberal de 

neutralidade, dissociada dos interesses concretos dos atores sociais. Pelo  contrário, permite a 

institucionalização das pluralidades nas sociedades civis modernas e a possibilidade de 

consenso mediante procedimentos comunicativos exercidos na esfera pública, fornecendo os 

critérios éticos de regulação dos discursos práticos. Desse modo, evidencia-se que a esfera 

pública é a instância geradora de decisões coletivas e legitimadoras da democracia, sobre a 

qual o modelo proposto por Habermas amplia o âmbito de sua atividade política, fertilizando-

a com os influxos comunicativos provenientes da sociedade civil.  

Outra distinção entre o modelo habermasiano e o modelo liberal é a de que, neste, a 

agenda é preestabelecida e, conseqüentemente, há maior restrição quanto aos assuntos que 
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podem ser discutidos na esfera pública. Para Seyla Benhabid (1999, p.89) “if the agenda of 

the conversation is radically open, if participants can bring any and all matters under critical 

scrutiny and reflexive questioning, then there is no way to predefine the nature of the issue 

discussed as being ones of justice or the good life itself prior to the conversations”. 

Concluindo, o espaço público, na visão habermasiana, é visto democraticamente, 

como a criação de procedimentos pelos quais todos os afetados por normas sociais gerais e 

decisões políticas coletivas possam participar de sua formulação e adoção. Neste momento, 

surge uma esfera pública como ambiente, onde todos os afetados por uma norma social ou 

política de ação empreendem um “discurso prático”, avaliando sua validade. 

  

 

 

4.4.1 Publicidade na esfera pública como condição para uma informação crítica 

 

 

Na análise de Jürgen Habermas (1984), a publicidade (entendida como “ser explícito”, 

“tornar público”) é necessária para que as funções democráticas da esfera pública de formação 

da opinião e da vontade geral possam ser atendidas. Para o autor (p.244) a função da 

publicidade é de “permitir a comunicação sem perturbações e o uso público da razão”. 

Sendo assim, podemos acrescentar à informação, mais três funções: ser crítica, 

demonstrativa e manipuladora. Essas três funções são inerentes à informação. 

Quando analisa a esfera pública, Jürgen Habermas (1984, p.241) percebe que a 

publicidade perdeu sua função crítica em favor da função demonstrativa, pois “mesmo os 

argumentos são pervertidos em símbolos, aos quais não se pode, por sua vez, responder com 

argumentos, mas apenas com identificações”. 

À informação, em especial à ambiental, atribuímos, no capítulo anterior, a função de 

fazer surgir ou eliminar uma incerteza. Sob a ótica habermasiana, contudo, esta informação 

deve proporcionar, principalmente, a função crítica. Ou seja, deve informar ao público para 

que, uma vez que se encontre devidamente informado, possa ter assegurado seu direito e seu 

dever de participação. 

Contudo, a informação corre o risco de influenciar o público de forma não crítica, mas 

manipulativa e demonstrativa, no momento em que se encontra presa sob o domínio dos 

atores que a captam.  
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Lucien Sfez (1994), analisando a teoria habermasiana de esfera pública, afirma que a 

sociedade está alicerçada em atos de comunicação e que esses se dirigem, sobretudo, a um 

acordo ou a um sucesso31. 

Para o mesmo autor, é a tecnologia, em especial a de comunicação, que serve como 

medium entre as informações controladas e a tradição cultural. E, “a partir do momento em 

que se torna objeto de transações na esfera pública, a comunicação cai de imediato nas mãos 

de atores que a captam, caindo sob seu domínio” (SFEZ, 1994, p.109). 

A importância de uma informação que atenda as cinco características descritas no 

capítulo anterior é aqui reforçada, pois a informação é o principal instrumento formador da 

vontade coletiva. Se houver algum intuito de manipulação ela não se encontrará “livre” à 

disposição do público, e sim nas mãos daqueles que a detêm. 

Podemos também dizer que a informação, que seja contra a lógica do mercado, pode 

também ser manipulativa se invertermos os atores. Ou seja, para aquele empreendedor, a 

informação contrária aos seus interesses pode ser considerada manipulativa e demonstrativa. 

Com efeito, a informação é, por sua natureza, manipulativa e demonstrativa. Quando 

produzida, visando ao bem-estar coletivo, ela atende à sua função crítica (sob a ótica da 

proteção e preservação do meio ambiente). Podemos dizer que informação atende a uma 

função social quando visa atender às prescrições constitucionais: ser crítica. 

Essa função crítica pode desaparecer quando a informação se encontra submetida às 

ideologias, às formas de poder dominante (racionalidade capitalista). Dessa forma, a análise, 

em sua complexidade, “que desconfia tanto da fabricação da mensagem, de sua emissão, 

como de sua recepção” (SFEZ, 1994, p.111) é que poderá evitar que esta dominação venha a 

acontecer. 

A informação, à qual se deve dar publicidade, deve possibilitar o surgimento de uma 

esfera pública crítica, que conte com a participação de todos; deve atender a uma função 

social. As mesmas três características da propriedade podem aqui ser transmutadas para a 

informação que também pode ser apropriada e, através da sua fruição, pode fazer surgir um 

direito de exclusão. 

Regina Dalva Festa (1980, pp.28-29), utilizando-se dos estudos de Juan Somovía, 

destaca cinco principais formas de dominação da informação, das quais entendemos três delas 

                                                 
31 “Pode-se supor que a sociedade ‘se alicerça’ em atos de comunicação que ligam os membros da sociedade 
civil entre si. Estes atos se dirigem a um acordo ou a um sucesso. Se os últimos – atos que visam ao sucesso – 
referem-se a empreendimentos comuns e exigem um programa, um confronto de objetivos, de compromissos, e, 
em suma, dos atos políticos que passam pelo racional, os atos que se dirigem a um acordo são um tantinho mais 
difíceis de delimitar, já que, em sua maioria, espaçam à análise racional”. (SFEZ, 1994, p.108) 



 112 

como importantes para nossa análise, a saber: domínio da informação, gradativa redução da 

capacidade crítica e transformação da informação em mercadoria. 

A informação é dominada por um reduzido número de meios que a selecionam e 

transmitem em função de determinantes políticos e econômicos ou em virtude de seus 

próprios interesses comerciais. Defende-se, desta forma, o status quo das civilizações da 

Segunda Onda diante do choque com a Terceira Onda; 

A supremacia em dirigir e governar a informação pela seleção no conteúdo e 

quantidade a ser transmitida impede, por sua vez, a real compreensão por parte dos 

interessados, eliminando, assim, a capacidade de reação (crítica) ante a informação. Desta 

forma, gradativamente, o receptor se transforma num elemento passivo, acrítico. Para Regina 

Dalva Festa (1980, pp.28-29), “o processo de comunicação, então, transforma-se para as 

pessoas em algo assim como um teatro em que se observa, mas do qual não se participa”; 

A informação, conseqüentemente, se transforma em mercadoria que se vende segundo 

a lógica do mercado e do poder dominante, o que implica uma “miséria informativa em meio 

a uma vertiginosa expansão quantitativa das notícias” (FESTA, 1980, p.29). 

Em síntese: aqueles que detêm ou “fabricam” a informação não podem fazer um uso 

completamente privado dela (transformação da informação em mercadoria), visando apenas à 

obtenção do sucesso pessoal, pois, a coletividade, que tem o direito de participação jurídica, 

institucionalmente assegurada, necessita da informação. À informação deve ser dada a devida 

publicidade. Todavia, salvo situações que possam vir a serem consideradas exceções, a 

informação tem uma função social que deve ser atendida. 

 

 

 

4.4.2 Ponderações a respeito do modelo discursivo de esfera pública 

 

 

No decorrer deste capítulo, analisamos três modelos de esfera pública e sobrepomos o 

modelo discursivo de Jürgen Habermas, sinalizando suas características e suas vantagens ante 

aos outros dois modelos já examinados. A análise da esfera pública, diante da teoria do 

discurso habermasiana,  relega, para a esfera privada, três dimensões: esfera da moral e da 

religião; esfera intima; e esfera pertinente às liberdades econômicas. 

Por esfera moral e da religião, entendemos aquela parte da esfera privada que está 

relacionada às liberdades religiosas e de consciência, ou seja, à maneira que achamos correto 
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seguir nossas vidas. Surge como um compromisso histórico entre a Igreja e a Europa 

Ocidental como conseqüência do desenvolvimento da Filosofia e das Ciências Modernas 

(BENHABID, 1999, p.91). Nela os indivíduos decidem de acordo com sua própria 

consciência e visão de mundo. 

É, contudo, na “esfera íntima”, entendida como aquela sob o domínio do lar, das 

necessidades diárias da vida, da sexualidade e da reprodução, dos cuidados com os filhos, os 

doentes e a velhice, que repousa a maior crítica de Seyla Benhabid (1999). 

A autora, analisando o modelo discursivo, constata que a questão da justiça está 

excluída da análise da esfera privada. Afirma, ainda, que as teorias políticas e morais 

contemporâneas negligenciam questões como o movimento feminino em sua análise e 

ignoram a transformação “da esfera privada como resultante de massivas mudanças na vida 

do homem e da mulher” (BENHABID, 1999, p.92). 

Essa constatação implica dois pontos de conflito. Em primeiro lugar, na percepção de 

que a teoria habermasiana, ao contrário da teoria política e moral contemporânea, não exclui 

esta questão ante o que foi até agora exposto no que tange  à maior abertura da agenda política 

neste modelo. Todavia, tem sido cega às mudanças que ocorreram na esfera privada. Para 

Seyla Benhabid (1999, p.92), esta cegueira se dá no momento em que, as diferenças na 

experiência do homem versus a da mulher sujeita em todo o domínio da vida são ignoradas. 

Em segundo lugar, a constatação acima explicitada implica o não reconhecimento da 

existência de relações de poder na esfera privada, como se esta relação de poder não existisse. 

Para Seyla Benhabid (1999, p.93), essas ponderações têm o intuito de apontar uma 

área de falta de clareza conceitual e contestação política nos debates contemporâneos. Para a 

autora “esses são termos de uma oposição binária. O que o movimento feminino e as teorias 

feministas têm demonstrado nas últimas duas décadas, entretanto, é que modelos tradicionais 

de traçar a distinção compreendem um discurso de dominação que legitima a opressão 

feminina e sua exploração no campo privado”. 

Em síntese: as questões relacionadas ao movimento feminino, até aqui consideradas de 

cunho privado, devem ser reanalisadas como assuntos de interesse de justiça pública. Por 

meio da tematização da relação assimétrica de poder, onde reside a divisão sexual do trabalho, 

por exemplo, estão sendo revistas. Neste processo, a tênue linha entre público e privado, entre 

questões de justiça está sendo renegociada. 

Jürgen Habermas (1999, pp.428-429), revendo sua obra diante de diversos ensaios, 

reconhece a falha apontada por Seyla Benhabid e, fazendo referência à tese de Carol 

Paterman, sublinha que o patriarcalismo apresenta duas dimensões: a paternal (pai versus 
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filho) e a masculina (marido versus esposa). A não percepção desta dupla dimensão silenciou 

o debate a respeito do aspecto sexual ou conjugal do patriarcalismo, o qual aparece como não-

político ou natural. 

Dessa forma, questões relativas às diferenças entre homem e mulher, existentes na 

esfera privada, implica um tratamento desigual e discriminatório em outras esferas, como, por 

exemplo, no trabalho e na política. É importante salientar que, na questão ambiental, a 

participação da mulher tem um reconhecimento especial previsto no Princípio 20 da 

Declaração de 1992. 

Se nós podemos apontar essa discriminação, podemos dizer, conseqüentemente, que 

não existe “completa liberdade” para estabelecer a agenda política como prescrito na teoria 

habermasiana. Portanto, a renegociação dos limites do público e do privado (quanto mais 

freqüente) é necessária para que a participação seja cada vez mais aprimorada. 

Na esfera pertinente às liberdades econômicas, podemos, também, notar uma falha na 

apreciação do meio ambiente, da mesma forma que se deu no caso do patriarcalismo. Ou seja, 

a sua não compreensão global. 

Transmutando a análise da esfera íntima – feita por Seyla Benhabid reconhecida por 

Jürgen Habermas – para a questão ambiental, trataremos de analisar como a não percepção da 

dupla dimensão do meio ambiente (ver Capítulo 1 deste trabalho, p.???) resulta em uma 

análise não efetiva da problemática ambiental como esfera ligada às liberdades econômicas. 

Vale relembrar que no Capítulo 1, destacamos duas percepções da natureza que terão 

papel fundamental como fonte de produção e reprodução e como fonte de bem-estar. 

No debate público, a questão do meio ambiente como fonte bem-estar pode ser 

relegada como uma questão de não-justiça, como movimento em busca do “belo”. Pode ser 

não contemplada da mesma forma que se deu com a questão marido e mulher na esfera 

íntima. 

Os falsos mitos de que o simples desenvolvimento acarretaria melhoria à qualidade de 

vida humana e de que a natureza era infinita, sempre em recuperação contribuíram para 

legitimar uma política predatória e exploratória do meio ambiente e para afastar essa 

percepção da esfera pública. 

No Capítulo 1, tratamos de desmitificar essas asserções. Para isso, trabalhamos com 

conceitos de sociedade de risco, de percepção de risco, de custos e perdas sociais decorrentes 

do processo produtivo (e a própria análise desse processo) e de civilização da Terceira Onda. 

Chegamos à conclusão de que o meio ambiente como fonte de bem-estar é tão importante 

quanto como fonte de produção e reprodução. 
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A primeira percepção do meio ambiente está diretamente relacionada com as políticas 

de aceitação de riscos. Essas políticas, bem como o Direito, devem contar com o máximo 

possível de participação e informação (condições da civilização da Terceira Onda). Se esse 

assunto não for levado ao âmbito da esfera pública (fonte de bem-estar), ficará relegado ao 

âmbito da esfera privada, cabendo aos empreendedores decidirem o que é melhor realizar. 

Essa visão, então, compactua com a visão de que o mercado pode regular, de forma 

otimizada, todas as questões ambientais. 

Temos como exemplo a negociação coaseana, que atende à ótica do mercado e se dá 

diante de uma discussão de interesses econômicos privados, em que a melhor solução será 

aquela que acarretar menor custo para estas empresas. Porém, para a coletividade, esta 

negociação na esfera privada pode implicar em perdas (direta ou indireta na qualidade de 

vida, na saúde) e custos (despoluição de um bem de uso comum de todos que tem seu uso 

privatizado). 

Sendo redefinida como questão pública, a análise da problemática ambiental passa a 

integrar a dupla percepção do meio ambiente exaustivamente apontada. Sendo o meio 

ambiente também reconhecido como fonte de bem-estar, a opinião de todos os possíveis 

afetados pelas políticas de aceitação de risco deve ser ouvida. Como condição para que esta 

participação seja efetiva, é necessário que a percepção (fonte de bem-estar) passe a veicular-

se, na esfera pública, como forma de informação acessível a todos. 

A negociação privada, no molde coaseano, pode ser realizada em segredo diante de 

um interesse difuso social. Dessa forma, sendo o meio ambiente considerado como fonte de 

bem-estar (o que justificaria a realocação das tensões econômicas e ecológicas para a esfera 

pública), qualquer questão que venha a surtir algum impacto deve assegurar o status de 

interesse público. Transferida para a esfera pública, o segredo (que era praticamente uma 

regra na esfera privada) passa a ser considerado uma exceção na esfera pública (BOBBIO, 

2000, p.414). 

Vale relembrar que a própria Constituição Federal reconhece o meio ambiente como 

um “bem público de uso comum de todos” e que, portanto, sua inserção nas discussões 

pertinentes à esfera pública deve ser efetivada. 
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4.4.3 Contribuição de Alvin Toffler ao modelo discursivo de esfera pública 

 

 

Trataremos agora de trazer uma nova contribuição à análise habermasiana de esfera 

pública, assim como fizemos com a “sociedade de risco” de Ulrich Beck. Utilizaremos mais 

uma vez os estudos de Alvin Toffler (1980, 2003) sobre a “Terceira Onda” para poder melhor 

esclarecer a importância da participação e da informação (comunicação de risco). 

Afirmamos que a percepção globalizante do meio ambiente deve se adequar à ótica 

político-institucional para que possamos devidamente proteger e preservar o meio ambiente. 

No primeiro capítulo deste trabalho, ao tratarmos do risco (sociedade de risco), tecemos 

breves comentários do que pode vir a ser a Sociedade de Risco da Terceira Onda. 

Alvin Toffler (2003, p.117), alerta que “construir uma civilização da Terceira Onda 

em cima dos escombros de instituições da Segunda Onda [exemplo brasileiro no caso dos 

transgênicos, falta de vigor nas inspeções que resultaram no desastre da Indústria Cataguases 

de Papel Ltda., etc.] implica um projeto de estruturas políticas novas, mais apropriadas, e isso 

se faz de imediato em muitas nações. É um projeto doloroso, porém imprescindível, cuja 

magnitude assusta e, sem dúvida, levará décadas para ser levado a cabo”. 

Complementa o autor, afirmando que “essa onda de lutas políticas tampouco se 

circunscreverá ao âmbito nacional. Com o decorrer dos anos, das décadas, toda a ‘máquina 

jurídica global’, das Nações Unidas, de um lado, ao conselho municipal da cidadezinha 

interiorana, de outro – eventualmente enfrentará crescente, irresistível clamor exigindo 

reestruturação” (TOFFLER, 2003, p.117). 

Todas essas estruturas, incluída aqui a noção de esfera pública habermasiana, terão 

que ser reestruturadas, não porque sejam inerentemente ruins nem porque sejam controladas 

por essa ou aquela classe ou grupo, mas porque são cada vez mais inoperantes, e dificilmente 

se adaptam às necessidades da sociedade de risco. 

Estas transformações, principalmente na área ambiental já são uma realidade. 

Entretanto, entram em choque com modelos arcaicos que solapam esse processo de mudanças 

(políticas da Segunda Onda). Concordamos com a análise de Alvin Toffler mas não deixamos 

de destacar que as estruturas da civilização da Segunda Onda estão também contribuindo para 

esse processo de transformação, conforme veremos no próximo capítulo. 

Alvin Toffler (2003, p.18) apresenta três princípios que são vistos como raízes da 

Terceira Onda e devem se fortalecer no choque com a civilização da Segunda Onda: 

• poder da minoria; 
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• democracia semidireta; 

• divisão da decisão. 

Corroborando com as idéias de tirania da maioria, esse princípio afirma que o poder da 

maioria (principal princípio legitimador da Segunda Onda) está progressivamente obsoleto. 

Nosso sistema jurídico e político precisam refletir o falto de que são as minorias que contam a 

partir de agora. 

Uma democracia da Terceira Onda precisa afastar a idéia de que o aumento da 

diversidade acarreta automaticamente mais tensão e conflitos para a sociedade. De certo, 

esses conflitos, quando existentes, são até mesmo desejados, ou seja, partindo de objetivos 

diferentes é que podemos encontrar e negociar acordos. Essa questão reflete, com clareza, o 

movimento feminino e, especialmente, os movimentos ambientalistas. 

Devemos enxergar, nessa maior diversidade, uma nova oportunidade para o 

desenvolvimento humano, em todos os seus sentidos. 

A idéia principal de Alvin Toffler (2003, p.121)  quando analisa esse princípio é a de 

que novos acordos podem acomodar e legitimar a diversidade e novas formas institucionais 

sensíveis às necessidades em rápida evolução das minorias em expansão podem ser 

desenvolvidas. 

Já a democracia semidireta, entendida como “uma transferência da dependência direta 

de nossos representantes para nossa própria auto-representação” (TOFFLER, 2003, p.123) 

vem de encontro com o entendimento de que o consenso está em colapso e, de certa forma, 

subverte o próprio conceito de representação. 

No Capítulo 2, ao tratarmos do Direito, analisamos a contribuição de Jürgen Habermas 

cujo enfoque se dá, em especial, na questão da importância da participação como elemento de 

validação da norma. 

Esse princípio (democracia semidireta) vem, então, dar mais substância à importância 

da participação e da reformulação da esfera pública, de forma que a questão ambiental possa 

se tornar alvo de discussões coletivas. Contribui com essa visão o fato de que os crescentes 

avanços na tecnologia da comunicação abrem, pela primeira vez, uma variedade de 

possibilidades para a participação direta do cidadão na tomada de decisões. 

Os dois primeiros princípios, o poder da minoria e a democracia semidireta constituem 

parte do caminho e levam a um terceiro princípio que é tido como “vital para a política de 

amanhã”, visando “quebrar o bloqueio decisório e colocar as decisões no lugar a que 

pertencem. Isso, que não é simplesmente um remanejamento de líderes, é o antídoto para a 

paralisia política. É o que chamamos de divisão de poder” (TOFFLER, 2003, p.129). 
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Os problemas não mais estão passíveis de solução apenas no plano local, nacional e 

internacional. Essa classificação, se assim podemos dizer, não é mais estanque. A 

problemática ambiental reflete bem essa idéia (principalmente quando as regulações visam 

evitar a produção de danos ao meio ambiente). O plano da tomada de decisão muda com o 

tempo, muda diante da análise real dos fatos e dos interessados. 

Podemos diagnosticar, dessa forma, um grave problema nas civilizações da Segunda 

Onda, no tocante à democracia e ao processo de tomada de decisões: os problemas migraram, 

mas o poder de decisão não. 

Com efeito, duas características da Terceira Onda agravam essa situação: o aumento 

do número de informações que está solapando o sistema e afogando os tomadores de decisões 

e o aumento da diversidade (desmassificação da sociedade). Podemos trazer um outro 

agravante para a civilização Terceira Onda: a delegação da compreensão que, nada mais é do 

que privilegiar e delegar para técnicos e peritos a resposta para a complexidade das questões 

ambientais, excluindo a coletividade. 

Para Alvin Toffler (2003, 131), esse choque de civilizações reflete, “em parte, a 

gigantesca transferência do fluxo de informação na sociedade” e ainda aponta para a urgente 

descentralização do processo de tomada de decisão. Podemos trazer como exemplo mais 

palpável dessa descentralização a criação das Agências Reguladoras, que, nos moldes norte-

americanos, constituem-se em excelentes instrumentos de regulação de pontos específicos dos 

problemas socioeconômico-ambientais. 

Em síntese: os princípios acima apresentados contribuem para uma melhor 

compreensão da esfera pública, na medida em que fornece um instrumental mais apurado de 

análise dos problemas que foram percebidos no modelo habermasiano. A contribuição de 

Alvin Toffler é grandiosa, pouco conhecida, mas clara e precisa que aponte para uma 

reformulação urgente da sociedade a caminho da Terceira Onda. 

Alvin Toffler (1980, 2003) sugere que, por meio de uma rede de informações mais 

amplas a coletividade, tem-se acesso a um lugar mais condizente nos Poderes Legislativo e 

Executivo. Completamos essa análise acrescentando que um lugar de maior destaque está 

sendo também acessado pela coletividade perante o Poder Judiciário. 
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4.5 Conclusão 

 

 

A problemática ambiental, fruto dos padrões de apropriação e degradação do meio 

ambiente, dissociada da percepção deste como fonte de bem-estar (civilização da Segunda 

Onda) exige que esses padrões, principalmente os institucionais, políticos e jurídicos, que até 

certo momento legitimavam este processo, sejam revistos, reelaborados.  

O objetivo do presente capítulo repousa na análise e, conseqüente, demonstração de 

que se faz urgente a elaboração de um modelo crítico de esfera pública para tornar pública as 

questões referentes à problemática ambiental, no sentido de tornar acessível o debate, a 

reflexão, a ação e assegurar melhores condições para a transformação política e moral 

Com efeito, tanto o movimento feminista quanto o movimento ecológico não devem 

entrar em atrito com o modelo habermasiano, e sim procurar meios de começar e aprimorar 

sua relação com este. Entendemos, pelas razões já explicadas, o modelo discursivo de esfera 

pública como o mais adequado às novas e crescentes exigências sociais. 

Mais do que saber o que se passa no meio ambiente, o cidadão deve ser colocado em 

condições de saber. Isto posto, a ampla e constante informação e a participação assegurada 

devem constituir o âmago da esfera pública da Sociedade de Risco da Terceira Onda. Desta 

forma, além de saber e de ser colocado em condições de saber, o cidadão terá um lugar onde 

possa expressar sua opinião e manifestar seu interesse. 

Todo o instrumental teórico que analisamos até o presente momento encontra um 

ambiente favorável para a sua aplicação no modelo discursivo de esfera pública, ora exposto, 

computadas as ponderações e sugestões que aqui discutimos. 

Em síntese, a problemática ambiental se apresenta na desmitificação de mitos da 

Segunda Onda e na análise da sociedade de risco e todas as perdas e custos que são 

socializados (na maioria dos casos). Essa questão encontra, no Direito Ambiental que se 

apropria do instrumental da comunicação de risco (da saúde pública), uma maneira de dar 

forma e aplicação à informação ambiental e, por fim, encontra, no modelo discursivo de 

esfera pública, o local apropriado para buscar mediar os interesses econômicos e ecológicos 

em prol da harmonização do homem com a natureza. 



CAPÍTULO  5 

 

 

CONVENÇÃO DE VIENA E PROTOCOLO DE MONTREAL – A CONSTRUÇÃO DO DIREITO 

AMBIENTAL  

 

 

 

No decorrer deste trabalho, procuramos elaborar um instrumental teórico para poder 

melhor analisar o dinamismo e a complexidade das questões ambientais, em especial, a 

construção do Direito Ambiental. 

Neste capítulo, por sua vez, encerrando este estudo, analisaremos o processo de 

elaboração e adoção da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, 

e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, de 1987, 

sinalizando para a forma ideal de tratar as questões ambientais. 

Para que nós possamos melhor observar a importância do meio ambiente e da 

informação ambiental (por meio de um fato real), optamos por dividir este capítulo em duas 

partes. Na primeira, analisaremos qual é a importância da camada de ozônio para a vida 

humana e de que forma a ação humana está degradando o ozônio estratosférico. Na segunda 

parte, iremos detalhar o processo de conscientização ambiental diante da degradação da 

camada de ozônio e o processo de elaboração e adoção da Convenção de Viena e do 

Protocolo de Montreal. 

Assim, teremos condições de verificar se o material teórico desenvolvido e as 

hipóteses levantadas nos capítulos anteriores podem ser comprovados quando sobrepostos em 

um estudo real. A escolha do tópico ambiental “camada de ozônio” reflete a necessidade de 

lidar com a problemática ambiental por meio da informação, da cooperação e da participação 

que, exaustivamente, analisamos como essenciais para a construção de um direito ambiental 

efetivo. 

Em síntese: a busca pelas informações ambientais a respeito da degradação da camada 

de ozônio e a comunicação desses riscos aos seres humanos conscientizaram e mobilizaram a 

opinião pública, os governantes, os cientistas e todos os interessados e potencialmente 

afetados na busca de soluções ambientalmente eficazes, o que iremos demonstrar nas páginas 

seguintes. 
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Por fim, analisaremos a situação do Brasil, apontando para a cooperação e 

participação que estão sempre presentes desde a aprovação dos textos da Convenção de Viena 

e do Protocolo de Montreal. O Brasil tem se destacado pelo seu comportamento, 

principalmente pela antecipação voluntária dos prazos de eliminação de Substâncias 

Destruidoras de Ozônio (SDO). 

 

 

 

5.1 Considerações Preliminares 

 

 

Antes de analisarmos com maior profundidade o processo de elaboração e de adoção 

da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal trataremos de estudar o que entendemos 

por camada de ozônio em toda a sua compreensão, ou seja, sua composição, sua importância 

para a vida, de que forma ela é degradada, quer seja pela natureza, quer seja pela ação 

humana, etc. 

O que é o ozônio? O ozônio é uma forma triatômica de oxigênio.32 Esse elemento se 

forma naturalmente nos níveis superiores da atmosfera da Terra por meio da radiação 

ultravioleta, entre 15 (quinze) e 55 (cinqüenta e cinco) quilômetros acima da superfície da 

Terra, na chamada estratosfera (PROZONESP/SMA/CETESB, 2005). 

Na estratosfera, a radiação ultravioleta quebra as moléculas de oxigênio. Como 

resultado, dá-se a liberação de átomos livres, os quais se ligam com outras moléculas de 

oxigênio para formação do ozônio. Aproximadamente 90% (noventa) de todo o ozônio são 

formados nesta camada (SMA, 1997, p.4). Daí decorre o nome “ozônio estratosférico”. Dessa 

forma, a estratosfera é também conhecida como a camada de ozônio. 

A molécula de ozônio, todavia, é instável, de forma que, da mesma forma que a 

radiação ultravioleta cria as moléculas de ozônio, ela também as destrói, formando novamente 

oxigênio molecular e átomos livres de oxigênio (SMA, 1997; PROZON; PROZONESP). 

Com efeito, podemos dizer que a criação e a destruição natural da molécula de ozônio 

depende de um equilíbrio do meio ambiente. 

Em síntese: existe um dinamismo natural na formação e destruição das moléculas de 

ozônio, responsáveis pelo equilíbrio da natureza no que diz respeito à proteção contra 

                                                 
32 O ozônio é uma substância simples gasosa, cuja molécula, O3, é formada de três átomos de oxigênio 
(LAROUSSE CULTURAL, 1998, p.4372).  
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radiação ultravioleta e o controle da temperatura global. Dessa forma, podemos afirmar que a 

concentração de ozônio na atmosfera depende de um equilíbrio constante e dinâmico entre o 

período de sua formação e de sua destruição e, para isso, necessita de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

 

 

5.2 A importância da Camada de Ozônio para a manutenção da vida 

 

 

A importância da camada de ozônio deve-se ao fato de absorver a radiação ultravioleta 

(UV)33 do sol impedindo que a maior parte dela atinja a superfície da Terra e de controlar a 

distribuição de temperatura da atmosfera, regulando o clima da Terra (SMA, 1997, p.8). 

A partir dessa constatação, podemos verificar e perceber que a camada de ozônio é 

essencial para o equilíbrio da vida terrestre e que sua preservação é condição sine qua non 

para a manutenção da vida em todas as suas formas. O ozônio pode muito bem representar a 

fragilidade do ecossistema diante da intervenção humana no meio ambiente. 

Podemos também constatar a existência de ozônio ao nível do solo (troposfera). 

Diferenciá-lo do ozônio estratosférico é essencial. 

Na troposfera, encontramos ozônio em concentrações menores em comparação à 

quantidade existente na estratosfera. Concentrações elevadas de ozônio ao nível do solo 

podem e são encontradas em algumas regiões, como resultante da poluição causada pelo 

homem. O mesmo processo de reação e formação de ozônio que se realiza na estratosfera 

ocorre na troposfera e apresenta forte impacto ambiental negativo afetando a saúde do homem 

e prejudicando a flora. 

Todavia, não podemos deixar de verificar que, embora o ozônio troposférico absorve 

alguma radiação ultravioleta, o seu efeito benéfico (como no caso do ozônio estratosférico) é 

extremamente limitado. 

O ozônio ao nível do solo “é componente do smog urbano e pode causar problemas 

respiratórios em seres humanos e prejudicar a flora” (SMA, 1997, p.8). Em outras palavras, 

embora o ozônio estratosférico proteja a Terra, e, conseqüentemente todos que a habitam, 

                                                 
33 O espectro de radiação UV tem comprimentos de onda menores que aqueles da luz visível. Com 
comprimentos de onda entre 280 e 315 nanômetros (uma nanômetro é um milésimo de milímetro), é UV-B, 
prejudicial a quase todas as formas de vida (SMA, 1997, p.8). 
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contra a radiação ultravioleta, o ozônio ao nível do solo é um poluente, ou seja, é 

caracterizado por causar impactos negativos ao meio ambiente.34 

Alguém pode questionar, contudo, se o ozônio troposférico não pode ser conduzido 

para a estratosfera pela corrente atmosférica e, então, recuperar a camada de ozônio. A 

resposta é não. É exatamente o contrário que acontece, ou seja, o movimento descendente de 

ar estratosférico rico em ozônio contribui para o aumento do ozônio ao nível do solo. Desta 

feita, o ozônio formado devido à poluição na troposfera não pode reestabelecer os níveis de 

concentração de ozônio da camada de ozônio. 

Os fatores acima apresentados reforçam a tese apresentada no Capítulo I de que o 

equilíbrio do meio ambiente é frágil. Ou seja, a interferência do ser humano sempre exerce 

algum impacto ao meio ambiente, sendo que, salvo alguns casos35, esse impacto é negativo e 

pode afetar a saúde humana de diversas formas. 

 

 

 

5.2.1 Os impactos negativos do aumento de radiação ultravioleta 

 

 

No tópico anterior, afirmamos que a camada de ozônio é importante para manter o 

equilíbrio e o dinamismo da natureza que são responsáveis para a manutenção da vida 

humana na Terra. Todavia, no atual estado de degradação, a camada de ozônio não consegue 

mais reter parte da radiação UV que atinge a Terra. 

Mas nem toda a radiação UV é prejudicial (RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA: Camada 

de Ozônio e saúde humana). Apenas aquela que apresenta comprimentos de onda entre 280 e 

315 nanômetros36 é UV-B “é prejudicial a quase todas as formas de vida” (SMA, 1997, p.8). 

Podemos elencar cinco impactos negativos que se colocam diante do aumento da 

radiação UV-B. São eles: 

• sobre a pele humana; 

• sobre os olhos; 
                                                 
34 Nas regiões urbanas e industriais muito poluídas, o ozônio se forma por dissociação fotoquímica do óxido de 
nitrogênio (NO2). Muito tóxico, quando sua concentração no ar ultrapassa certo limite, provoca necorses nos 
tecidos foliares das plantas e também faz baixar a atividade fotossintética. No homem, pode provocar irritação 
das mucosas e diminuição da elasticidade dos alvéolos pulmonares. (LAROUSSE CULTURAL, 1998, p.4372) 
35 Podemos citar o desenvolvimento de tecnologias limpas, como o uso de bases de energia renovável, que 
apresentam impactos positivos ao meio ambiente: difusão de novas tecnologias e informações ambientais, 
cooperação internacional, etc. 
36 Um nanômetro corresponde a um milésimo de milímetro. 
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• sobre as defesas dos organismos contra doenças; 

• sobre as plantas; 

• sobre a vida marinha e aquática. 

O primeiro dos efeitos da radiação UV-B é a queimadura solar (eritema). Existem 

evidências de risco de ocorrência de câncer de pele devido à exposição a altos níveis de 

radiação ultravioleta (RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA: Camada de Ozônio e saúde humana). 

Nesse sentido, “pesquisadores sugeriram que esses cânceres de pele provavelmente têm sua 

ocorrência aumentada em 2% a cada 1% de decréscimo do ozônio estratosférico” (SMA, 

1997, p.16). 

Essa situação se agrava quando analisada da perspectiva das novas gerações em face 

do maior período de tempo de exposição à radiação UV-B, considerando a maior ou menor 

concentração de pigmentos nas células da pele humana. Desta forma, uma pessoa de pele 

negra está menos susceptível ao câncer de pele.  

Quanto aos efeitos na visão, podemos dizer que a exposição crônica pode causar 

diversos danos na córnea e no cristalino dos olhos. Em níveis mais elevados, pode causar 

ainda a catarata (RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA: Camada de Ozônio e saúde humana) que é 

uma das causas de cegueira. 

A exposição aos raios UV-B pode também surtir efeito negativo no sistema 

imunológico, reduzindo, assim, a resistência do homem a várias doenças, incluindo cânceres, 

alergias e algumas moléstias infecciosas (RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA: Camada de 

Ozônio e saúde humana; SMA, 1997). A exposição aos raios UV-B pode afetar a habilidade 

do corpo em responder a vacinações contra doenças. 

Importante salientar que “os efeitos do UV-B no sistema imunológico não são 

dependentes da cor da pele, ou seja, pessoas de pele escura ou clara estão igualmente em 

risco” (SMA, 1997, p.17). Em outras palavras, quando analisamos os riscos de cânceres de 

pele verificamos que a pigmentação da pele exerce uma proteção maior, todavia a redução da 

capacidade imunológica é sentida por todos e é menos perceptível (visualmente). 

A flora também pode sofrer impactos negativos quando exposta à radiação 

ultravioleta. Mesmo nos níveis atuais, muitas espécies são sensíveis a radiação UV-B. As 

conseqüências desse efeito negativo podem ser percebidas na redução da biodiversidade, ou 

seja, efeitos diretos e indiretos complexos, tanto em plantações como em ecossistemas 

naturais. 

Essas implicações são de difícil previsão, mas podem ser significativas, pois “o UV-B 

tem vários efeitos indiretos nas plantas, tais como alteração da forma, alteração da alocação 
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de biomassa nas partes da planta e produção de substâncias que impedem o ataque dos 

insetos” (SMA, 1997, p.17). Conseqüentemente, pode haver mudanças no equilíbrio do 

ecossistema: equilíbrio competitivo, natural, etc. 

Como se não bastasse, uma maior incidência aos raios UV-B “também poderia alterar 

quimicamente as plantas de cultivo, reduzindo potencialmente seu valor nutritivo ou 

aumentando a sua toxidade” (SMA, 1997, p.17). 

Com efeito, os impactos da radiação UV-B podem ser percebidos de duas formas: 

econômica e ecologicamente. Desta forma, interesses ora conflitantes se convergem em prol 

da  sustentabilidade. Podemos exemplificar essa convergência de interesses por meio do caso 

da indústria pesqueira. 

Uma quantidade maior de raios UV-B, que atravessam a atmosfera terrestre,  prejudica 

o fitoplâncton, o zooplâncton que são peixes jovens e larvas de camarão e caranguejo que, por 

sua vez, são alimentos dos peixes (SMA, 1997). Essa redução de fitoplâncton e de 

zooplâncton surte efeito negativo diretamente na atividade pesqueira. 

Todavia, a vida marinha também tem um papel essencial no que diz respeito à 

manutenção do clima global, uma vez que o fitoplâncton é o responsável pela absorção de 

dióxido de carbono, um dos gases causadores do efeito estufa. Ou seja, o decréscimo na 

produção de fitoplâncton pode levar a um aumento deste gás na atmosfera, contribuindo para 

o aquecimento global. 

Essa percepção reforça nossa visão de que deve haver maior cooperação e participação 

na mediação entre os interesses econômicos e ecológicos, principalmente por meio da 

divulgação das informações ambientais. Apenas com a cooperação e a participação dos 

interessados devidamente informados é que podemos atuar no Direito Ambiental de forma 

efetiva, aliando a liberdade ao poder coercitivo, o que resultará em um comportamento e em 

uma postura mais preservacionista. 

Concluindo: as implicações e os impactos negativos de raios UV-B possuem uma 

amplitude enorme de repercussões para o bem-estar humano quando analisadas sobre o 

prisma do meio ambiente (fonte de produção e reprodução material e fonte de bem-estar). 

Como vimos neste tópico, a redução da camada de ozônio (ozônio estratosférico) pode alterar, 

de diversas formas e negativamente o meio ambiente, quer seja direta ou indiretamente. 

A complexidade em lidar e buscar soluções para a degradação da camada de ozônio 

reflete toda a problemática ambiental, pois se trata de uma questão que apresenta seus efeitos 

globalmente, inter-relacionando-se aos demais problemas ambientais. 
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5.3 A ameaça à camada de ozônio 

 

 

De tudo o que estudamos nos capítulos anteriores,  podemos afirmar que as ações 

humanas estão destruindo, estão degradando o meio ambiente. Isso é obvio! Contudo, apesar 

de pouco estar sendo feito para evitar a ocorrência de impactos negativos ou mesmo para 

proteger e preservar o meio ambiente (principalmente devido a convivência com mitos 

científicos e do progresso), nós não podemos fechar os olhos para os avanços conquistados. 

A análise do processo produtivo apresenta o meio ambiente sendo apropriado em dois 

momentos: início e término da atividade humana produtora. Em relação ao término, dissemos 

que a apropriação do meio ambiente se concretiza quando este é utilizado como depósito de 

tudo aquilo que não é desejável e rentável ao empreendedor. 

Assim, alguns produtos químicos são liberados no ar, os quais, ao contrário do ozônio, 

são muito estáveis, contendo bromo e cloro, que gradualmente se infiltram em todas os níveis 

da atmosfera. 

Todavia, essas substâncias são degradadas “na estratosfera pelos altos níveis de 

radiação ultravioleta do sol, liberando átomos de cloro e bromo extremamente reativos” 

(SMA, 1997, p.9). Estes átomos participam de uma série complexa de reações que acabam 

por destruir a camada de ozônio37. 

Vale ressaltar que não é apenas a ação humana que destrói a camada de ozônio. 

Fatores naturais também têm como conseqüência a degradação da camada de ozônio, como as 

erupções vulcânicas38 que aceleraram o processo natural de destruição do ozônio 

estratosférico. Todavia, acontecimentos naturais têm seus efeitos relativamente curtos em 

comparação às Substâncias Destruidoras de Ozônio (SDO). 

Algumas substâncias químicas produzidas pelo homem são capazes de destruir o 

ozônio estratosférico. É interessante notar que todas essas substâncias apresentam duas 

características comuns, a saber: nos níveis do solo da atmosfera, todas elas são “notavelmente 

                                                 
37 Átomos livres de cloro e bromo reagem com o ozônio para formar monóxido de cloro e bromo, “roubando” 
um átomo de oxigênio e convertendo a molécula de ozônio em oxigênio.Os átomos de cloro e bromo recém-
liberados iniciam o processo novamente atacando uma outra molécula de ozônio. Dessa forma, cada um desses 
átomos pode destruir milhares de moléculas de ozônio, razão pela qual baixos níveis de cloro e bromo (a 
concentração de cloro na estratosfera em 1985 era 2,5 partes por bilhão) podem degradar ozônio suficiente para 
destruir significativamente a vasta camada de ozônio (SMA,1997, p.10). 
38 “Em 1991, a erupção do Pinatubo nas Filipinas lançou cerca de 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre 
na atmosfera, que contribuíram para o registro da destruição de ozônio em 1992 e 1993. Na atmosfera o dióxido 
de enxofre foi rapidamente convertido em aerossol de ácido sulfúrico, aumentando a taxa de destruição de 
ozônio” (SMA, 1997, p.11).  
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estáveis, sendo muito insolúveis em água e resistentes à degradação física e biológica” (SMA, 

1997, p.10). A outra característica reside no fato de que todas elas contêm cloro e bromo que, 

conforme já estudado neste capítulo, são elementos extremamente reativos quando estão na 

forma livre e podem, assim, atacar o ozônio. 

Podemos destacar alguns produtos químicos destruidores de ozônio: 

clorofluorcarbonos (CFC), hidroclorofluorcarbonos (HCFC); tetracloreto de carbono e metil 

clorofórimo (1,1,1 – tricloroetano); os halons, também conhecidos como bromofluorcarbonos 

(BFC); e o brometo de metila. 

Os clorofluorcarbono (CFC) são as substâncias destruidoras de ozônio (SDO) mais 

utilizadas desde que foram sintetizados pela primeira vez em 1928 (PROZON, 

PROZONESP). Por esse motivo, são as SDO que causam maior impacto negativo na camada 

de ozônio. Podemos citar alguns produtos em que são usados os CFC: refrigerante em 

refrigeradores e condicionadores de ar; propelentes em latas de spray, agentes de expansão na 

fabricação de espumas flexíveis para estofamentos e colchões e agente de limpeza para placas 

de circuito impresso e outros equipamentos. 

Os hidroclorofluorcarbonos (HCFC), por sua vez, são praticamente semelhantes aos 

CFC e foram desenvolvidos como seu substituto (PROZON, PROZONESP). Seu principal 

uso está relacionado como refrigerantes e agentes de expansão. O desenvolvimento e o 

processo de substituição de CFC se deu pelo fato de que os HCFC são menos destruidores de 

ozônio que os CFC, pois “o seu átomo de hidrogênio extra torna mais provável a sua 

degradação nos níveis inferiores da atmosfera, impedindo que muito do seu cloro atinja a 

estratosfera” (SMA, 1997, p.10). 

Em 1991, como resultado das reuniões das Comissões de Avaliação, operando sob os 

preceitos do Protocolo de Montreal, foram estabelecidos controles ainda mais rigorosos do 

que aqueles acordados pelas Partes em 1990 para o combate das SDO. Nessa etapa, foram 

incluídas restrições ao uso de HCFC, pois seu potencial de destruição é demasiado elevado 

para permitir o seu uso a longo período. 

Podemos salientar ainda mais dois outros produtos que contêm cloro e que apresentam 

potencial para destruição de ozônio: tetracloreto de carbono e metil clorofórmio (1,1,1 – 

tricloroetano). Ambas substâncias têm sido largamente utilizadas como solventes, 

principalmente para a limpeza de metais durante as operações do processo produtivo. 

Os principais compostos destruidores de ozônio que contém bromo são os halons, que 

são os bromofluorcarbonos (BFCs), cuja principal utilização tem sido na extinção de 

incêndios. Alguns halons chegam a ser até dez vezes mais destruidores de ozônio do que o 
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CFC. Por isso, “a produção de três halons terminou nos países desenvolvidos em 1994, e 34 

tipos de halons halogenados estão prestes a ser eliminados sob o Protocolo de Montreal” 

(SMA, 1997, p.11). 

Diversos estudos têm apontado que maior atenção tem sido voltada para o brometo de 

metila – produto químico que contêm bromo e apresenta potencial de destruição de ozônio 

muito elevado (???). Devido a esse potencial alto de destruição de ozônio, foi decidido, no 7º 

Encontro das Partes do Protocolo de Montreal, que esse composto será eliminado nos países 

desenvolvidos até 2010 e estacionado em 2002 para países em desenvolvimento. 

 

 

 

5.4 A resposta internacional 

 

 

 Na década de 1980, um forte consenso mundial a respeito da importância da camada 

de ozônio foi desenvolvido. Desta feita, podemos dizer que foi atribuído contorno a uma 

percepção mais realista da problemática ambiental, ou seja, uma percepção globalizadora do 

meio ambiente que pôde comunicar a existência dos mitos da ciência e do progresso e o mito 

da natureza sempre se reconstituindo e desmitificá-los. 

A informação a respeito das condições de degradação da camada de ozônio e a 

posterior comunicação de riscos relacionados direta e indiretamente a essa forma de 

poluição39 fez necessário converter esse consenso em uma ação positiva. O primeiro passo, 

portanto, foi transformá-lo em uma ação global. Esse processo de transformação culminou 

com a elaboração da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, em março 

de 1985, como mecanismo que previa a adoção de medidas adequadas para salvaguardar a 

camada de ozônio. 

Acontece que, apenas a elaboração e a adoção de uma Convenção não iria 

salvaguardar a camada de ozônio diante das evidências, cada vez mais claras e precisas, da 

existência de um buraco sobre o Continente Antártico40 – uma pesquisa publicada em junho 

                                                 
39 Cabe relembrar que entendemos por poluição todos os atos que causem impacto ao meio ambiente de forma 
negativa, contemplando também a idéia de degradação. Ou seja, toda alteração adversa no meio ambiente, total 
ou parcialmente resultante das atividades, produtos e de serviços de uma atividade humana. 
40 O fenômeno do “buraco na camada de ozônio” nada mais é do que a combinação de fatores especiais 
encontrados apenas na Antártida. “A cada inverno, um ‘vórtex polar’ isola uma grande massa da estratosfera 
Antártida. Durante o inverno nenhuma luz solar incide sobre esse ar e ele se torna extremamente frio. A baixa 
temperatura favorece o crescimento de nuvens de gelo que fornecem uma superfície para reações químicas 
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de 1985, ou seja, uma publicação científica datando de dois meses após a elaboração da 

Convenção de Viena – alertou a necessidade da adoção urgente de um protocolo. 

Em setembro de 1987, foi elaborado o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 

Destroem a Camada de Ozônio. Esse protocolo, que passou a vigorar em janeiro de 1989, se 

constitui na base legal para o consenso mundial, posteriormente, traduzido em ação global que 

almejava a proteção do ozônio estratosférico (Convenção de Viena) fosse efetivada por meio 

do controle da produção, consumo e uso de SDO. A adoção do Protocolo de Montreal· é 

considerada o segundo passo na proteção da camada de ozônio. 

Um período de tolerância maior de eliminação/redução do consumo de SDO foi 

atribuído aos países em desenvolvimento, previsto neste Protocolo (artigo 5), tende a ser 

considerado um terceiro e importantíssimo passo. Ou seja, A elaboração e a adoção desse 

protocolo reconheceu a necessidade de desenvolvimento desses países, diante da constatação 

do baixo nível de uso de CFC. Um diálogo entre o Norte e o Sul finalmente teve um resultado 

positivo. 

A percepção de risco das atividades humanas que produzam, consumam ou utilizem 

SDO se faz presente no Protocolo de Montreal, pois as Partes “concordaram em reduzir e 

eliminar o uso de SDO antes que substitutos e tecnologias alternativas estivessem 

completamente disponíveis” (SMA, 1997, p.19). 

A concretização deste processo, todavia, somente foi possível diante da descoberta, da 

elaboração e da comunicação de provas científicas consistentes de que o impacto negativo das 

ações e empreendimentos humanos era a principal fonte de destruição e degradação do ozônio 

estratosférico. 

Com isso, temos condições de demonstrar, com maior clareza, a ciência sendo 

confrontada pela própria ciência. Em outras palavras, foi a ciência quem legitimou o uso de 

SDO, e estudos científicos posteriores revelaram os impactos negativos dessas substâncias na 

camada de ozônio. O mesmo processo se deu com a descoberta, o uso e o diagnóstico 

posterior dos impactos negativos do uso de DDT. 

Podemos analisar do papel do Direito como agente de transformação social e 

mediação de conflito de interesses diante do processo de elaboração e de adoção da 

Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal. Podemos ainda notar que o Direito por 

                                                                                                                                                         
especiais. Apesar da ausência de luz do sol, produtos químicos com cloro ‘inativos’ são convertidos em formas 
‘ativas’ capazes de atacar o ozônio. Quando o sol retorna na primavera, este processo é acelerado, resultando na 
rápida destruição de ozônio até que o vórtex polar se rompa, dispersando o ar em direção ao equador” (SMA, 
1997, p.13). 
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muito tempo legitimou o uso das SDO pelo fato de que não se apresentava nenhum tipo de 

proibição para isso. 

Com efeito, D. Caron (apud FITZMAURICE, 2002, p.420) colocou em dúvida a 

efetividade do Protocolo de Montreal ao afirmar que existe inabilidade das estruturas legais 

em dar contorno jurídico às novas descobertas da comunidade científica. Procuraremos 

demonstrar, neste capítulo, que o Direito Ambiental é dotado de plenas condições para fazer 

com que essas novas descobertas sejam incorporadas à sociedade. 

Haja vista a existência de princípios diferenciados como a precaução, prevenção e, 

especialmente, os princípios da informação, participação e cooperação, existe uma maior 

flexibilidade no Direito Ambiental quando comparado aos outros ramos do Direito. Isto posto, 

podemos falar que o Direito Ambiental é hábil para lidar com a “cientização reflexiva” de 

Ulrich Beck e para dar o primeiro passo rumo a Sociedade de Risco da Terceira Onda. 

O papel desempenhado pelo Direito, idéia esta reforçada pelos resultados positivos da 

mediação de interesses relacionados ao problema da degradação da camada de ozônio, 

confirma o ideal de participação da perspectiva habermasiana no processo de elaboração e de 

validação e efetividade do Direito. 

Enfaticamente, analisamos a participação e a cooperação sempre ao lado da 

informação, de forma que podemos, mais uma vez, fazer saltar à vista o papel da informação 

(da comunicação de risco) como essencial para o Direito no tocante à problemática ambiental. 

Em síntese: o Direito Ambiental, como agente de transformação social e mediador de 

interesses diversos, tem como base a participação, a cooperação e a informação a respeito das 

condições do meio ambiente diante do embate de interesses contrapostos, mas 

complementares. 

Diante desta constatação, podemos destacar a importância dos princípios da precaução 

e da prevenção. Podemos, também, rever o conceito de Sociedade de Risco de forma a 

agregar maiores evidências da preocupação e da percepção do meio ambiente para elaborar 

um entendimento de Sociedade de Risco da Terceira Onda. 

Nesta nova perspectiva, diante da falta de conhecimento científico e de tecnologia para 

enfrentar esses riscos, a informação é importante para a tomada de “decisão participativa” que 

resulta em uma melhor percepção da problemática ambiental. Além disso, a informação e o 

conhecimento são essenciais para que a “cientização reflexiva” agregue valores positivos para 

a humanidade. 

Resumindo, nesses primeiros tópicos, nós explicamos o que venha a ser a camada de 

ozônio, qual a sua função, quais os impactos negativos ao meio ambiente (que também afetam 
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a saúde e o bem-estar do homem) como resultante da sua degradação. Da mesma forma, 

sinalizamos a existência de um consenso, no que diz respeito à importância da preservação da 

camada de ozônio, que tomou uma proporção global, e a concretização da percepção 

ambiental sob a forma da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal.  

Firmamos o primeiro passo em afirmar a importância do Direito Ambiental e 

passaremos, agora, a verificar quais foram os elementos que viabilizaram esta tomada de 

consciência e as ações de cunho nacional e internacional que foram, em seguida, adotadas. 

 

 

 

5.5 Convenção de Proteção à Camada de Ozônio e Protocolo de Montreal 

 

 

Neste tópico, demonstraremos com maior profundidade e detalhe, todo o processo de 

formação de consenso à respeito da problemática do ozônio. Diversos fatores foram 

extremamente importantes a ponto de mobilizar todos os setores da sociedade na busca de 

uma forma de minimizar os impactos negativos à camada de ozônio. Dentre os fatores que 

serão explicitados adiante, destacamos a informação (e comunicação) de riscos ao meio 

ambiente em uma esfera pública participativa. 

Por fim, analisaremos os institutos da Convenção de Viena e do Protocolo de 

Montreal, para verificar e reafirmar a importância da informação, da participação e da 

cooperação para o contínuo aprimoramento das condições positivas do meio ambiente. 

 

 

 

5.5.1 Informação e comunicação de risco, participação e cooperação: elementos 

essenciais viabilizadores 

 

 

 A Convenção de Proteção à Camada de Ozônio, de 1985, e o Protocolo de Montreal, 

de 1987, são o melhor exemplo de que é possível realizar a proteção do meio ambiente, por 

meio da participação e cooperação de todos os setores interessados, desde que devidamente 

informados e em um ambiente propício à participação e podemos obter êxito no trato das 

questões ambientais. 
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Da mesma forma, podemos alcançar um determinador comum e converter os 

interesses dos três principais atores no cenário internacional (Estados, mercado e sociedade) 

em apenas um: assegurar a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

para garantir a vida do ser humano no planeta. 

 A análise que propomos fazer fica mais bem visualizada seguindo a divisão em quatro 

etapas do processo de proteção da camada de ozônio, elaborada por James Gustave Speth 

(2004, pp.92-95), apontando-as como os principais fatores que viabilizaram sua 

aplicabilidade, a saber: 

• o primeiro estágio precede a negociação internacional; 

• o segundo estágio compreende o processo de elaboração da Convenção/Protocolo 

(nesse estágio se estabelecem as negociações, barganhas, e os acordos); 

• o terceiro estágio, no processo de elaboração dos tratados, consiste na adoção formal 

das negociações;  

• o quarto e último estágio trata da implementação, monitoramento, estudos e forma de 

fortalecer o que foi acordado. 

 O primeiro estágio, conforme mencionado, precede a negociação no âmbito 

internacional. É o estágio em que o problema é identificado e são estabelecidas as agendas 

para a futura discussão. 

O problema geralmente é identificado por cientistas que são os responsáveis  pela sua 

comunicação aos governantes (em um primeiro momento) e ao público em geral. No caso de 

problemas ambientais, determinados eventos podem trazer uma maior visibilidade e melhor 

percepção da gravidade daquilo que está sendo alvo de discussão.41 

 No caso da camada de ozônio, a causa da degradação foi, primeiramente, identificada 

e associada ao uso de propulsores a jato nos aviões supersônicos, o que poderia ter efeitos 

negativos na camada de ozônio (SEPTH, 2004, p.92). Óxidos de nitrogênio emitidos por 

aeronaves supersônicas, em altitudes elevadas, são citados, portanto, como uma potencial 

causa da destruição do ozônio. Faltavam, todavia, provas concisas para assegurar a veracidade 

desta informação. 

Mario J. Molina e F. S. Rowland (1974), por sua vez, elaboraram uma teoria na qual 

os gases CFC42, combinados com a radiação solar, são decompostos na estratosfera e dão 

                                                 
41 Desastres como o ocorrido em  Bopahl, Chernobil, o caso do navio Exxon Valdez, etc ilustram nosso ponto de 
vista. 
42 Em 1928 os primeiros CFCs são inventados nos Estados Unidos e inicialmente utilizados como fluidos em 
refrigeração. Estimulado pela versatilidade e propriedades favoráveis dos CFCs (até então considerados 
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causa a degradação do ozônio estratosférico. Cabe relembrar que esse processo resulta em 

lançamento de átomos de cloro e monóxido de cloro que são, individualmente, hábeis para 

destruir as moléculas de ozônio. A pesquisa desses dois cientistas, pela primeira vez publicada 

na revista Nature, em 1974, deu causa a uma investigação federal nos EUA a respeito do 

problema da degradação da camada de ozônio. 

Em 1975, o Conselho Governamental da UNEP (Pnuma) lança um programa de 

pesquisa sobre os riscos à camada de ozônio. No mesmo período, nos Estados Unidos, uma 

força-tarefa federal conclui que a liberação atmosférica de CFC é uma "causa legítima de 

preocupação" e que os usos de CFC-11 e -12 têm de ser restritos.  

Nesse mesmo ano, a Academia Nacional de Ciências (NAS) lança uma avaliação do 

impacto humano sobre a estratosfera e, em 1976, conclui seus estudos verificando a existência 

dos impactos negativos do CFC na atmosfera. A NAS estima que a contínua liberação de CFC 

para a atmosfera destruirá a camada de ozônio em 14% (PROZONESP). 

Já em 1977, trinta e dois países concordam com a adoção de um Plano de Ação 

desenvolvido pela UNEP sobre a Camada de Ozônio, projetado para estimular pesquisas 

científicas na área. A UNEP estabelece o Comitê de Coordenação sobre a Camada de 

Ozônio.43 O Governo dos Estados Unidos passa a exigir selos de advertência em aerossóis 

contendo CFC e anuncia sua intenção de eliminar o uso destas substâncias como propelentes 

de aerossóis (PROZONESP). Em 1978, os aerossóis que utilizavam CFC foram banidos dos 

EUA. 

Em 1979, muitos países desenvolvidos começam a impor controles legais sobre a 

produção e o uso de CFC 11 e 12. Nos Estados Unidos, a NAS estima uma destruição final de 

ozônio de 16,5% ou de até 30%, se a produção e a liberação continuar a crescer, e solicita que 

o Governo dos Estados Unidos lidere um esforço mundial para o controle de CFC 

(PROZONESP).  

Uma posterior validação da pesquisa de Molina e Rowland veio, em 1980, com a 

descoberta do “buraco na camada de ozônio”. Nestas duas décadas (1970 e 1980), podemos 

concluir que o CFC era amplamente utilizado em sprays, refrigerantes, solventes, etc. 

Neste ponto, podemos reforçar a tese de Ulrich Beck (1992) da “cientização 

reflexiva”, em que a ciência moderna é confrontada pela própria ciência. O que fora 

                                                                                                                                                         
cientificamente estáveis, não-tóxicos, não-corrosivos e não-inflamáveis) o seu consumo cresce rapidamente nos 
países desenvolvidos, datando da década de 1960. 
43 Nesse mesmo ano, O Governo dos Estados Unidos passa a exigir selos de advertência em aerossóis contendo 
CFC e anuncia sua intenção de eliminar o uso destas substâncias como propelentes de aerossóis (PROZON). Em 
1978, os aerossóis que utilizavam CFC foram banidos dos EUA. 
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considerada uma hipótese implicou a urgência de estudos posteriores (realizados por diversos 

cientistas e governos) que constataram que havia destruição da camada de ozônio pelo CFC. 

Com efeito, foi verificada e comprovada cientificamente a causa da degradação da camada de 

ozônio. 

 James Gustave Septh (2004) sinaliza, neste caso específico, a mídia e os grupos 

ambientalistas como os responsáveis pela maior visibilidade que foi dada à questão do ozônio 

estratosférico. 

Esta maior visibilidade foi crucial para que, entre 1974 a 1977, a destruição da camada 

de ozônio deixasse de ser uma questão puramente científica e se tornasse um ponto de 

destaque e urgência nas agendas intergovernamentais. Nesses anos a mídia e as ONG foram 

“os instrumentos de pressão para que os envolvidos nas decisões tomassem providências 

decisivas, mantendo ainda a pressão por mais medidas” (PROZONESP). 

Neste ponto, podemos sinalizar para a existência de uma esfera pública participativa. 

A cooperação das mídias e de grupos ambientalistas proporcionou a formação desta esfera 

pública global na qual o meio ambiente teve sua dupla percepção conjugada (veremos este 

aspecto com mais detalhes ainda neste capítulo) em vista a amenizar e controlar esta situação 

de degradação, assegurando a participação e a informação (comunicação). 

Com isso, podemos dizer que, atualmente, a mídia e os grupos ambientalistas são 

canais essenciais de comunicação e, principalmente, de educação para todos aqueles em cujo 

nome as decisões são tomadas. 

 O próximo estágio compreende o processo de elaboração da Convenção de Viena e do 

Protocolo de Montreal. Nesse estágio, ainda permeado de muita incerteza (que apresentamos 

como uma das principais características da Sociedade de Risco) quanto à potencial gravidade 

do problema ambiental em foco, a comunicação de riscos por meio da veiculação da 

informação ambiental foi responsável pela tomada de consciência da urgência do problema 

em questão. 

Estudos elaborados pela UNEP e, mais tarde, pela Administração Nacional 

Aeronáutica e de Espaço Aéreo (NASA) apontavam para um aumento de 100% na quantidade 

de CFC na atmosfera, no período de 1975 a 1985, e projetaram uma perda de 9% da camada 

de ozônio em 2150 se as taxas de uso do CFC se mantivessem igual à de 1980. Esses estudos 

apontaram ainda para o perigo de aumento dos casos de câncer de pele (SMA, 1997; 

PROZONESP). 

Em face dos dados acima expostos, em 1980, sete países desenvolvidos e a 

Comunidade Européia solicitaram a elaboração de uma convenção internacional para proteger 
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a camada de ozônio. A Comunidade Européia congela a capacidade de produção e começa a 

limitar o uso de CFC em aerossóis. Neste período, a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (EPA) propõe os primeiros controles legais sobre outros usos dos CFC além 

do uso em aerossóis, ou seja, ampliando a gama de produtos que passaram a estar sob controle 

direto. 

James Gustave Septh (2004, p.93) aponta, nesta etapa, dois grandes blocos de 

resistência, que dificultam muito o andamento e a efetividade de outras agendas ambientais: o 

mercado e o lobby das grandes corporações. 

O primeiro obstáculo se apresenta quando os fabricantes de CFC formam a Aliança 

para uma Política Responsável sobre CFC, cujo principal argumento é o de que as futuras 

regulamentações sobre CFC seriam prematuras na ausência de fortes evidências de destruição 

de ozônio (PROZONESP). 

O argumento desses fabricantes é contra o preceito do princípio da precaução. Nós 

acreditamos, seguindo o sentido expresso do princípio da precaução (ação antecipada diante  

da incerteza sobre potencial dano ao meio ambiente proveniente de qualquer atividade 

humana) que todos os estudos e todas as publicações comunicadas após a análise científica de 

Molina e Rowland implicaram em evidências e provas de que a produção e utilização de CFC 

são causa da degradação da camada de ozônio. 

Ainda que essa Aliança tivesse apresentado argumentos contrários às regulamentações 

sobre CFC, com base na necessidade e no interesse econômico, nós acreditamos e 

defendemos a tese de que valeria (nestas circunstâncias) a aplicabilidade do princípio da 

precaução por parte das agências reguladoras, etc. 

Todavia, no segundo estágio de elaboração do Protocolo de Montreal, os Estados 

Unidos e a maioria dos governantes europeus advogaram em defesa de suas empresas, 

apontando para prejuízos diante o amplo uso de CFC nos mais variados serviços e produtos 

(SMA, 1997; PROZONESP).  

Em 1981, o Nono Conselho Governamental da UNEP propõe que seja iniciado o 

trabalho de elaboração de uma convenção de estrutura legal para a proteção da camada de 

ozônio e estabelece um grupo de trabalho ad hoc de especialistas técnicos e legais para esse 

fim. No ano seguinte, o grupo de trabalho da UNEP começa a elaborar uma convenção de 

estrutura para a proteção da camada de ozônio, baseada numa proposta esboçada pela 

Finlândia, Noruega e Suécia. A NASA estima que a destruição final de ozônio devido ao uso 

de CFC será menor do que anteriormente previsto, entre 5 e 9%.  
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Mesmo depois que a Convenção de Viena foi elaborada, verificamos que, como em 

muitos textos que versam sobre problemas ambientais, essa convenção continha apenas a 

previsão de que “medidas apropriadas seriam tomadas”.44 Este detalhe implicaria, de certa 

forma, em uma provável ineficiência de que todos os esforços até o momento empreendidos 

surtiriam efeito positivo, pois de nada adiantaria estabelecer “medidas apropriadas a serem 

tomadas” sem que houvesse maior poder de vinculação e exigência e comprometimento de 

todos os atores interessados. 

 Todavia, os cinco fatores fundamentais (que se inter-relacionam) criaram o ambiente 

propício para uma mudança pró-ativa para a preservação do ozônio estratosférico. Esses 

fatores culminaram na construção de um consenso mundial, conforme tratamos no início deste 

capítulo. Podemos classificar como primeiro fator o fato de que a questão da camada de 

ozônio ter sido elevada ao status de prioridade por diversos Estados.  

O segundo fator foi o anúncio de uma das maiores empresas do ramo, a DuPont, sobre 

pesquisas no sentido de desenvolver um substituto ao uso do CFC, desde, é claro, que fosse 

criado um mercado para esse novo produto (SPETH, 2004, p.94). 

Esse anúncio foi fundamental para enfraquecer o lobby das empresas. Dele podemos 

extrair um fato novo: o risco visto como oportunidade. A partir deste momento, o conceito de 

risco pode ser re-elaborado, ou seja, risco deixa de ser apenas considerado como a 

“possibilidade de perigo, incerto, porém previsível, que ameaça de dano a pessoa ou a coisa”. 

Para o mercado, tomado pelo paradigma da ecoeficiência45, o risco ambiental passa a ser 

considerado “uma oportunidade de inovação” (ALMEIDA, 2003, p.128). 

Neste ponto, podemos acrescentar mais um pilar para a elaboração de um conceito de 

Sociedade de Risco da Terceira Onda: uma nova percepção de risco que agrega à uma 

existente postura preventiva, uma postura inovadora (que visualize oportunidades em vez de 

obstáculos intransponíveis para o mercado). 

Para Fernando Almeida (2003, p.129), diante da perspectiva de crescimento 

populacional, “o planeta não suportará tal demanda por recursos naturais. Por isso mesmo, 

nunca houve tanta oportunidade para inovação”. Não podemos deixar de verificar que essa 

                                                 
44 O mesmo ocorre na Convenção sobre Biodiversidade Biológica em que encontramos, mais de uma vez, a 
expressão “deverá, na medida do possível e apropriado”. Não há comprometimento do uso  dessas expressões. 
45 “A ecoeficiência é uma filosofia de gestão empresarial que incorpora a gestão ambiental. Pode ser considerada 
uma forma de responsabilidade ambiental corporativa. Encoraja as empresas de qualquer setor, porte e 
localização geográfica a se tornarem mais competitivas, inovadoras e ambientalmente responsáveis. O principal 
objetivo da ecoeficiência é fazer a economia crescer qualitativamente e não quantitativamente” (ALMEIDA, 
2002, p.101). 
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oportunidade para inovação também está sujeita à “cientização reflexiva” (BECK), ou seja, 

podem apresentar efeitos adversos aos planejados. 

Em 1988, a DuPont se torna a primeira empresa fabricante de CFC a anunciar que 

eliminará a produção de CFC. Já a Northern Telecom, a Seiko e a Epson se tornam as 

primeiras empresas multinacionais a anunciar metas para a eliminação do consumo de CFC. 

A Suécia decide eliminar CFC até o final de 1994 (PROZONESP). 

O terceiro fator está relacionado ao apoio dado pelas agências especializadas das 

Nações Unidas, em especial a UNEP. Esse apoio se verifica até os dias atuais. Contudo, neste 

período (processo de elaboração da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal), em 

face da incerteza que permeava a questão da necessidade de preservação do ozônio 

estratosférico, acontece novos fatores. 

A descoberta de um grande buraco na camada de ozônio constituiu o quarto e 

importantíssimo fator. Neste ponto, podemos, mais uma vez, associar às mídias e aos meios 

especializados de comunicação (em especial à comunicação de riscos) a maior proporção de 

catástrofe dada a esse fator. A veiculação e comunicação dessa informação mobilizaram a 

opinião pública nacional e internacional exigindo, com isso, uma resposta da comunidade 

internacional. 

Último e grande fator, inter-relacionado diretamente ao primeiro, foi o apoio e 

compromisso, outrora negligenciados, por parte dos Estados, ou seja, uma maior tomada de 

consciência não apenas da importância do meio ambiente (camada de ozônio) para a vida 

humana, mas também do papel que esses atores desempenham e devem desempenhar nos 

cenários nacional e internacional. Em outras palavras, podemos dizer que foi dada a devida 

atenção à cooperação lato e stricto sensu entre todos os interessados (aqui entendidos como 

Estados, mercado e sociedade civil). 

Estes cinco fatores encontraram, nos contornos e entrelaçamentos das esferas de 

mercado, privada e, principalmente pública, o ambiente propício para fazer comunicar a troca 

de informações ambientais. 

No Capítulo 4 deste trabalho, analisamos três modelos de esfera pública destacando a 

importância e a maior efetividade no trato das questões ambientais no modelo discursivo 

(habermasiano) de esfera pública. Verificamos, neste capítulo, uma deficiência na percepção 

da problemática ambiental. 

Em síntese, podemos dizer que o meio ambiente não era analisado em suas duas 

formas de percepção necessárias: como fonte de produção e reprodução e como fonte de bem-

estar.  
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O que podemos perceber quando analisamos o processo de elaboração, adoção e 

implementação da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal, é que podemos aplicar o 

modelo discursivo de esfera pública (mesmo quando constatadas suas deficiências) à 

sociedade. E também que foi dado um papel de protagonista para a participação e cooperação, 

as quais dependem da informação. 

 O terceiro estágio, no processo de elaboração dos tratados, consiste na adoção formal 

das negociações. Convenções e protocolos são assinados, mas não entram em vigor até que 

um número mínimo de ratificações seja atingido. 

Em 1985, a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio é adotada por 

28 países. A Convenção, por sua vez, não exige restrições ao consumo e uso de substâncias 

destruidoras de ozônio, mas leva em consideração a elaboração futura de controles 

específicos. Uma resolução adotada junto com a Convenção de Viena lança as bases para o 

futuro trabalho para um protocolo de controle de CFC. Dois meses mais tarde Joe Farman46, 

da British Antartic Survey, publica um artigo mostrando destruições sazonais acentuadas da 

camada de ozônio sobre a Antártica (o buraco na camada de ozônio).  

Em 1987, após várias negociações, 46 países adotam o Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. O Protocolo exige uma redução final de 50% 

no consumo de cinco CFC até o final do século e um congelamento no consumo de três 

halons, com um período de tolerância para os países em desenvolvimento para possibilitar que 

eles supram suas necessidades básicas internas; os controles deverão ser reavaliados a cada 

quatro anos. Durante esse ano, muitos países europeus legislam para restringir o uso de CFC 

como propelentes de aerossóis.  

Em 1988, a Comissão Científica do Ozônio47, patrocinada pelas agências 

internacionais e corpos de pesquisa dos Estados Unidos, conclui que a produção e o uso de 

                                                 
46 No ano de 1982 “o cientista Joe Farman, com outros pesquisadores da British Antartic Survey, observaram 
pela primeira vez estranhos desaparecimentos de ozônio no ar sobre a Antártida. Como estavam usando um 
equipamento já um tanto antigo e os dados que estava coletando não tinham precedentes, em vista da grande 
diminuição da concentração do gás (cerca de 20% de redução da camada de ozônio), acharam por bem aguardar 
e fazer novas medições em outra época, com um aparelho mais moderno, antes de tornar público um fato tão 
alarmante. Além disso, o satélite Nimbus 7, lançado em 1978 com a função justamente de monitorar a camada de 
ozônio, não havia até então detectado nada de anormal sobre a Antártida. Joe Farman e seus colegas continuaram 
medindo o ozônio na Antártida nos dois anos seguintes, no período da primavera, e constataram não só que a 
camada de ozônio continuava diminuindo como ainda que essa redução tornava-se cada vez maior. Agora 
estavam usando um novo equipamento, o qual lhes indicou, em 1984, uma redução de 30% da camada de 
ozônio, valor este confirmado por uma outra estação terrestre situada a 1.600 Km de distância. Nos anos 
seguintes a concentração de ozônio continuou a cair na época da primavera e, em 1987, verificou-se que 50% do 
ozônio estratosférico havia sido destruído, antes que uma recuperação parcial ocorresse com a chegada do verão” 
(Na sala de aula – Camada de Ozônio). 
47 Em 1994 esta comissão, sob os auspícios da UNEP, constatou uma redução drástica do nível de ozônio 
estratosférico. 
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CFCs são responsáveis pelo buraco de ozônio antártico. As comissões internacionais de 

avaliação administradas pela UNEP são criadas sob o Protocolo de Montreal para revisar as 

últimas informações sobre aspectos científicos, ambientais, técnicos e econômicos da 

destruição do ozônio.  

Em 1989, o Protocolo de Montreal entra em vigor. No seu primeiro encontro, as Partes 

concordam a respeito de uma declaração não-obrigatória, solicitando que os CFC sejam 

eliminados assim que possível. Treze países desenvolvidos anunciam suas intenções de 

eliminar oito substâncias controladas até 1997 primeira síntese das Avaliações Científicas, 

Tecnológicas, Econômicas e de Efeitos Ambientais do UNEP (PROZONESP).  

 O estágio final – de acordo com James Gustave Speth (2004, p.95) – diz respeito à 

implementação, monitoramento, estudos e forma de fortalecer o que foi acordado. Estudos 

científicos continuados e eventos pontuais, como o caso da descoberta do buraco na camada 

de ozônio na Antártida, foram fundamentais para que fossem dadas as condições necessárias 

para o fortalecimento da Convenção e do Protocolo. 

Encontrando-se em Londres, em 1990, as Partes concordam em eliminar 

completamente CFC e halons até o ano 2.000. Neste mesmo encontro, são adicionadas datas 

para a eliminação de outros CFC, metil clorofórmio e tetracloreto de carbono. As Partes 

concordam em criar um mecanismo para fornecer assistência financeira e técnica aos países 

em desenvolvimento que são Partes, incluindo um Fundo Multilateral. A Finlândia lança um 

fundo para países não-Partes.  

Em 1991, um Fundo Multilateral interino se torna operacional com um orçamento para 

três anos de US$ 240 milhões (UNEP, UNDP e Banco Mundial são as agências 

implementadoras iniciais, e mais tarde a UNIDO). Nesse mesmo ano, a UNEP lança o 

Programa OzonAction (PROZON). Um ano mais tarde o Fundo Multilateral está oficialmente 

estabelecido. 

Comissões de Avaliação, operando sob o Protocolo, concluem que controles ainda 

mais rigorosos do que aqueles acordados pelas Partes em 1990 são necessários, incluindo 

restrições ao uso de HCFC. Estas mesmas Comissões também concluem que novas 

tecnologias estão disponíveis para substituir virtualmente todos os usos de substâncias 

controladas e que o processo de eliminação é menos caro do que anteriormente previsto: risco 

como oportunidade de inovação. 

Em 1992, encontrando-se em Copenhague, as Partes do Protocolo de Montreal 

concordam em acelerar os cronogramas de eliminação das substâncias já controladas e em 

controlar novas substâncias nos países desenvolvidos - HCFC, HBFC e brometo de metila. 
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Muitos países desenvolvidos adotam programações mais rápidas para a eliminação de 

substâncias controladas.  

Um ano depois, as Partes do Protocolo de Montreal concordam em não permitir 

isenções para a produção de halons, além da data limite para a eliminação fixada em 

Copenhague, em 1994, e aprovam um orçamento de US$ 510 milhões para o Fundo 

Multilateral para 1994-1996.  

De acordo com dados apresentados à Secretaria do Ozônio em 1994, o consumo de 

CFC e halons nos países desenvolvidos que são Partes caiu em cerca de 50% entre 1986 e 

1992. Com exceção dos halons, o nível de consumo subiu para todas as demais substâncias 

controladas (PROZON).  

No décimo aniversário da Convenção de Viena, comemorado em Viena em 1995, as 

Comissões de Avaliação do Protocolo de Montreal relatam que a eliminação das SDO está em 

fase bem avançada na maioria dos países desenvolvidos e que os países em desenvolvimento 

também estão fazendo progressos, embora tenha sido constatado um pequeno aumento no 

consumo dessas substâncias. 

Encontrando-se em Viena, as Partes do Protocolo concordam em tornar mais rígidos 

os cronogramas de eliminação para HCFC e brometo de metila nos países desenvolvidos. 

Concordam sobre cronogramas para todas as substâncias nos países em desenvolvimento e 

consideram casos de provável desobediência em algumas economias de transição. A União 

Européia alcança a eliminação total de CFC (PROZONESP). 

Em 1996, dá-se a eliminação total de CFC, tetracloreto de carbono e metil clorofórmio 

nos países desenvolvidos e de HBFC em todos os países. O Encontro das Partes do Protocolo 

de Montreal programa discutir o reabastecimento do Fundo Multilateral para os próximos três 

anos (1997-1999), a possível extensão das restrições comerciais a brometo de metila e o 

problema do comércio ilegal de CFC.  

Em 1997, por meio da Emenda de Montreal, os países industrializados acordaram em 

realizar o phase-out do brometo de metila até 2005. Com o prazo acrescido em 10 anos, os 

países em desenvolvimento vão realizar o mesmo até 2015. Também foi introduzida a licença 

para importação e exportação de CFCs (POR QUE A CAMADA DE OZÔNIO ESTÁ 

SENDO DEGRADADA?). 

Em 1999, a reunião dos países membros, na China, em Pequin, aprovou o 

reabastecimento do Fundo Multilateral: US$ 440 milhões para o triênio 2000/2002. Ao todo, 

os países em desenvolvimento já “receberam do Protocolo cerca de US$ 1,6 bilhões de 

dólares, tendo financiado cerca de 2.000 projetos de investimento, estimulando de forma 
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substancial a transição global por tecnologias livres de Substâncias que destroem a Camada de 

Ozônio (SDOs)” (PROZON). 

Importante mencionar que o Protocolo de Montreal original defendia medidas que as 

partes deveriam tomar para limitar a produção e o consumo de oito substâncias destruidoras 

de ozônio (SDO), conhecidas na linguagem do Protocolo como “substâncias controladas”. 

Em síntese, nos encontros que aconteceram em Londres e Copenhague, Montreal e 

Pequin os controles foram fortalecidos e ampliados para incluir outros produtos químicos. Em 

vez de uma simples redução da produção e do consumo de 5 CFC e 3 halons, o Protocolo 

agora requer que os países eliminem 15 CFC, 3 halons, 34 HBFC, tetracloreto de carbono e 

metil clorofórmico. (SMA, 1997, p.18). 

Neste tópico, verificamos como se deu e está sendo planejada a eliminação das SDO 

nos países desenvolvidos. Já o plano total de eliminação de SDO para os países em 

desenvolvimento disponibilizaremos na tabela “Plano de Eliminação das SDO para Países em 

Desenvolvimento”, com o intuito de facilitar a leitura. 

 

 

 

5.5.2 Dispositivos da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal quanto a 

informação ambiental 

 

 

A Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal “ilustram, de forma clara, muitos 

dos problemas do Direito Ambiental Internacional contemporâneo, tais como o processo de 

elaboração de Direito Internacional (a realiança com a ciência) e o diálogo entre os países do 

Norte e do Sul” (FITZMAURICE, 2002, p.423). 

Em outras palavras, todo o processo que envolveu o Protocolo de Montreal representa 

o melhor exemplo das questões relacionadas à problemática ambiental. Com base nesta 

constatação, examinaremos os dispositivos destes dois documentos ressaltando a importância 

e o papel da informação, participação e cooperação para o Direito Ambiental. 

A Convenção de Viena foi elaborada, tomando como base a obrigação de cooperação 

entre as Partes, sempre ressaltando a importância das considerações científicas e técnicas a 
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respeito da camada de ozônio e das “conseqüências adversas”,48 provenientes de sua alteração 

e degradação. 

A começar pela cooperação, podemos destacar o Artigo 2 da Convenção de Viena que 

apresenta a cooperação das Partes, de acordo com os meios à sua disposição e suas 

possibilidades, como uma obrigação geral. A palavra de força, portanto, é a cooperação que 

compreende (Artigo 2.2): 

a) Cooperar, de modo sistemático, por meio de observações, pesquisas e intercâmbio 
de informações, de maneira a melhor entender a [sic!] avaliar os efeitos de 
atividades humanas sobre a camada de ozônio, bem como os efeitos sobre a saúde 
humana e o meio ambiente de modificações da camada 
de ozônio; 
b) Adotar medidas legislativas ou administrativas apropriadas e cooperar na 
harmonização de políticas adequadas para controlar, limitar, reduzir ou evitar 
atividades humanas sob sua jurisdição ou controle, caso se verifique que tais 
atividades têm, ou provavelmente terão, efeitos adversos que resultem de 
modificações, ou prováveis modificações da camada de ozônio; 
c) Cooperar na formulação de providências, procedimentos e padrões, ajustados de 
comum acordo, para a implementação da presente Convenção, com vistas à adoção 
de protocolos e anexos; 
d) Cooperar com organismos internacionais [sic!] dispositivos da presente 
Convenção não devem afetar, de modo algum, o direito que têm as Partes de adotar, 
de acordo com os princípios do direito internacional, providências internas 
adicionais às referidas nos parágrafos 1 e 2, acima, não devem afetar providências 
internas adicionais já porventura tomadas por uma Parte, desde que essas 
providências não sejam incompatíveis com as obrigações nos termos da presente 
Convenção. 

A cooperação, ora apresentada como obrigação geral da Convenção de Viena, tem 

total relação com a forma de cooperação, lato e stricto sensu, que apresentamos como 

contribuição de Guido Fernando Silva Soares (2003) para nosso trabalho. 

Como já verificamos, a cooperação foi fundamental para a elaboração e adoção da 

Convenção de Viena. Não é de se estranhar que a cooperação seja, então, a palavra chave de e 

para toda compreensão do sucesso que traduz essa questão ambiental. 

A informação, considerada um dos deveres da cooperação lato sensu também está 

presente na obrigação geral desta Convenção: cooperação por meio de intercâmbio de 

informações. Desta feita, podemos reafirmar que a participação e a cooperação podem ser 

consideradas corolários da informação. 

Esse intercâmbio de informações surge, também, como um compromisso de 

cooperação sistêmico. Dessa forma, novas descobertas científicas e tecnológicas podem 

                                                 
48 A Convenção de Viena adota a terminologia “conseqüências adversas” quando trata de “alterações no meio 
ambiente físico, ou biota, inclusive modificações no clima, que tenham efeitos deletérios significativos sobre a 
saúde humana, sob a composição, capacidade de recuperação e produtividade de ecossistemas naturais ou 
administrados, ou sobre materiais úteis à humanidade” (Artigo 1.1 da Convenção de Viena). Com efeito, 
podemos dizer que esta expressão apresenta o mesmo significado de impactos negativos ao meio ambiente como 
demonstramos no Capítulo 1 deste trabalho. 
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comunicar ou não a existência de novos riscos decorrentes do que está sendo feito para 

preservar a camada de ozônio. Por exemplo, o uso de HCFC como substitutos do CFC. 

O Artigo 3 da Convenção de Viena estabelece quais os tópicos que devem ser 

contemplados na condução de pesquisas e avaliações científicas. Todavia, entendemos que 

esse dispositivo não é taxativo, pois a incerteza sempre se fará presente em qualquer atividade 

humana, principalmente as relacionadas à camada de ozônio. 

A confidencialidade das informações, caso necessária, é assegurada e prevista no 

Artigo 4 da Convenção de Viena. Esse artigo estabelece que, em caso de determinada 

informação ser considerada como confidencial pela Parte supridora, todas as providências 

necessárias para assegurar a confidencialidade devem ser tomadas pelo Secretariado para 

garantir a disponibilidade dessa informação sem, contudo, revelar a sua origem. 

Aqui, a informação que se constitui em segredo institucional, que fora analisado, neste 

trabalho, como um obstáculo encontra um meio de estar disponível. Em outras palavras, as 

Partes reconhecem a importância da informação e, por isso, procuram, de todas as formas, 

disponibilizá-las para que medidas possam ser devidamente empreendidas. 

Aproveitando que estamos tratando do segredo, arriscamos afirmar (com maior 

cautela) que a outra vertente do segredo, a informação empresarial, está reduzindo, pois novas 

políticas e posturas do mercado (principalmente) exigem mudanças pró-ativas em relação ao 

meio ambiente (padrão de ecoeficiência). Todavia, as Partes reconheceram que esse dever de 

informar “tem de ser compatível com as leis, regulamentos e práticas nacionais que dizem 

respeito a patentes, segredos comerciais, bem como à proteção de informações confidenciais e 

de marca registrada” (Anexo II, parágrafo 2). 

Em síntese: quando tratamos de segredo de informação, temos que ter em mente que 

essa prática não se mostra mais produtiva (se é que um dia pôde ter sido considerada 

ecologicamente produtiva). A maior percepção da problemática ambiental revelou que a 

cooperação, como um dever de informar, é essencial (até mesmo para o mercado). 

No Anexo II  da Convenção de Viena (Intercâmbio de informações) é que 

encontramos, com mais detalhes, o papel da informação ambiental, em que as Partes 

“reconhecem que a coleta e o uso compartilhado de informações é um importante meio de 

implementar os objetivos desta Convenção e de garantir que sejam adequadas e eqüitativas 

quaisquer ações que venham a ser tomadas” (Anexo II, parágrafo 1). 

O Anexo II da Convenção de Viena classifica a informação em tipos, a saber: 

científica; técnica; socioeconômica e comercial; e jurídica. Informações científicas (Anexo II, 

parágrafo 3) são aquelas que incluem: 
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a) Pesquisa, tanto planejada como a em curso, governamental ou particular, para 
facilitar a coordenação de programas de pesquisas, de modo a tornar mais efetivo o 
isso de recursos nacionais e internacionais disponíveis; 
b) Os dados sobre emissões necessários para pesquisas; 
c) Resultados científicos divulgados em publicações especializadas sobre como 
operam a física e a química da atmosfera terrestre, e de como isso é suscetível de 
mudança, em particular no que diz respeito a situação da camada de ozônio e aos 
efeitos sobre a saúde humana, o meio ambiente e o clima, que resultariam de 
modificações; 
d) Avaliação dos resultados de pesquisas e recomendações para pesquisas futuras. 

As informações técnicas (Anexo II, parágrafo 4) são as que incluem: 

a) A disponibilidade e os custos de substitutos químicos e de tecnologias alternativas 
para reduzir as emissões de substâncias modificadoras de ozônio e pesquisas, 
planejadas ou em curso, referentes ao assunto; 
b) Limitações e riscos envolvidos no uso de substitutos químicos ou de outra 
natureza e de tecnologia alternativas; 

As informações socieconômicas e comerciais (Anexo II, parágrafo 5) são aquelas que 

tratam da: 

a) Produção e capacidade de produção; 
b) Usos e padrões de uso; 
c) Importações/Exportações. 

Por fim, as informações jurídicas (Anexo II, parágrafo 6) que incluem: 

a) Leis e medidas administrativas nacionais, bem como estudos jurídicos relativos à 
proteção da camada de ozônio; 
b) Acordos internacionais, inclusive bilaterais, que digam respeito à proteção da 
camada de ozônio; 
c) Métodos e modos de licenciamento e disponibilidade de patentes ligadas à 
proteção da camada de ozônio. 

Como podemos perceber, a informação em todos os seus aspectos é contemplada pela 

Convenção de Viena. Importante ressaltar, neste ponto, a “informação jurídica”, pois, para 

que seja efetiva a aplicação de todos os planos de ação relacionados à eliminação das SDO, é 

condição sine qua non o conhecimento da estrutura legal de cada Parte. 

Com efeito, este conhecimento implica a troca de informações relacionadas às 

“experiências legais” de cada Parte, ou seja, a troca de informações que comuniquem o 

sucesso ou o fracasso de cada instrumento elaborado e adotado. Podemos concluir que as 

informações ambientais apenas estarão completas se existentes dados que digam respeito às 

informações jurídicas. 

O Protocolo de Montreal apresenta dois dispositivos que tratam da comunicação de 

dados e do intercâmbio de informações. O Protocolo exige que cada Parte apresente ao 

Secretariado dados que compreendam as cinco classificações de informação acima. Essas 
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informações devem incluir também dados referentes ao comércio com países não-partes no 

que diz respeito à produção, importação e exportação. 

A troca de informações, no Protocolo de Montreal, está diretamente relacionada ao 

controle da produção, consumo e uso de SDO e compreende a troca de informações 

relacionadas às: 

a) Tecnologias adequadas para aprimorar a contenção, recuperação, reciclagem ou 
destruição de substâncias controladas, ou para reduzir, por outros modos, suas 
emissões; 
b) Possíveis alternativas às substâncias controladas, a produtos que contenham tais 
substâncias, bem como a produtos manufaturados com as mesmas; e 
c) Custos e benefícios de estratégias relevantes de controle. 

Outro fator que merece ser destacado no Protocolo de Montreal diz respeito à 

“transferência de direitos de poluir”, que está contida na cláusula de “racionalização 

industrial”, que significa “a transferência da totalidade ou de parcela do nível calculado na 

produção de uma Parte para outra, com o intuito e alcançar eficiência econômica ou reagir a 

deficiências previstas no fornecimento, em conseqüência do fechamento de fábricas” (Artigo 

1.8). Destacamos aqui uma inovação do Protocolo que foi, posteriormente, melhor 

desenvolvida no Protocolo de Quioto, de 1997. 

Portanto, dentre as diversas medidas de controle, podemos apontar para a 

racionalização industrial, disposta no Artigo 2.5, que assegura a qualquer Parte transferir cotas 

de produção e consumo de SDO para, ou receber de qualquer outra Parte, mediante 

comunicação prévia da transferência da produção acima dos limites estabelecidos, desde que a 

produção49 de substâncias controladas tiver sido menos de vinte e cinco mil toneladas 

comparada ao nível calculado em 1986. 

Concluindo, podemos afirmar que  as estruturas legais da Convenção de Viena e do 

Protocolo de Montreal têm como base, para a implementação de planos de ação que visem à 

eliminação ou substituição das SDO, a troca de informações como um dever da cooperação. 

Ou seja, para que haja a comunicação efetiva dos riscos de impactos ambientais negativos, é 

necessária a criação de uma estrutura que viabilize tal processo. 

Esta estrutura nada mais é do que uma esfera pública que se inter-relaciona com a 

esfera privada, de mercado e institucional. Um espaço crítico para o debate da questão 

ambiental foi criado para lidar com a questão da degradação da camada de ozônio. Dessa 

forma, o debate ambiental tornou-se mais acessível, passível de reflexão, de forma a assegurar 

                                                 
49 Para o presente protocolo produção significa “a quantidade de substâncias controladas produzida menos a 
quantidade destruída por tecnologias a serem aprovadas pelas partes” (Artigo 1.5) 
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condições para uma plena transformação política, social e econômica, sempre levando em 

consideração a dupla percepção do meio ambiente. 

 

 

 

5.6 O Brasil e o Protocolo de Montreal 

 

 

O intuito principal deste capítulo foi de analisar o processo de elaboração e adoção da 

Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal. Nos itens anteriores, demonstramos a 

importância da informação, da participação e da cooperação. 

Neste tópico vamos verificar o que foi realizado pelo governo brasileiro para adequar 

sua legislação e seu mercado às disposições destes dois documentos internacionais. 

Pelo Decreto Legislativo nº 091, de 15 de dezembro de 1989, o Congresso Nacional 

aprovou os textos da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal, depositando o 

Instrumento de Adesão em New York em 19 de março de 1990. Foi baixado, em seguida, o 

Decreto Federal nº 99.280, de 06 de junho de 1990, que regulamentou a adesão do Brasil à 

Convenção de Viena e ao Protocolo de Montreal, determinando que os mesmos fossem 

executados e cumpridos integralmente pelo Brasil.  

Todavia, as primeiras ações relacionadas à restrição do uso e da produção de SDO 

ocorreram no âmbito da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) do Ministério da 

Saúde, mediante a edição da Portaria SNVS nº 01, de 10 de agosto de 1988, que definia 

instruções para os rótulos de embalagens de aerossóis que não contivessem CFC. 

No mesmo ano, em conjunto com a Portaria nº 534, de 19 de setembro de 1988, que 

proibia, em todo o País, a fabricação e a comercialização de produtos cosméticos, de higiene, 

perfumes e produtos de limpeza, sob a forma de aerossóis, que tivessem propelentes à base de 

CFC, o Brasil dava os primeiros passos na proteção da camada de ozônio. 

O Decreto nº 181, de 24 de julho de 1991, promulgou as emendas ao Protocolo de 

Montreal, aprovadas na II Reunião das Partes (emendas de Londres – 1990). Por meio do 

Decreto Legislativo nº 51, de 29 de maio de 1996, são aprovadas as emendas adotadas em 

Copenhague – de 1992. 

No período 1989-1990, por solicitação do Secretariado do Protocolo, em que pese o 

Brasil ainda não ser Parte, mas em vias de adesão, foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com o apoio técnico da 
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Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), o Estudo de Caso do Brasil50 – 

versão 89/90 –, que diagnosticava a realidade do País frente ao uso, produção e 

comercialização de SDO. 

Cabe ressaltar que “este trabalho, que contou com a colaboração de todos os demais 

setores envolvidos, serviu de base para a elaboração de um programa de eliminação das 

Substâncias Controladas, a exemplo do que foi feito pela maioria das Partes” (O Brasil e a 

proteção da camada de ozônio, 1997, p.16). 

A participação pode também ser analisada diante da materialização das decisões do 

Protocolo, que se deu com a publicação da Portaria Interministerial nº 929, de 04 de outubro 

de 1991, do então Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, criando o Grupo de 

Trabalho Interministerial para a Implementação no País do Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (GTO). 

Este Grupo era composto pelos Ministérios da Indústria, Comércio e Turismo  

(MICT); Ministério das Relações Exteriores (MRE); Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT); Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal (MMA/IBAMA) e pela Secretaria 

de Planejamento da Presidência da República. A Secretaria de Política Industrial do MICT 

atuava como Secretaria-Executiva do GTO que ainda contava com a participação, como 

convidados, de outros órgãos da Administração Pública e associações de classe.  

O GTO tinha como principais objetivos “estabelecer diretrizes e coordenar a 

implementação das normas estabelecidas, elaborar o programa nacional, além de pré-analisar 

projetos que pleiteavam recursos do Fundo Multilateral” (O Brasil e a proteção da camada de 

ozônio, 1997, p.16). 

                                                 
50 O Estudo de Caso Brasil “permitiu situar o Brasil no contexto mundial como consumidor de 68 gramas por 
habitante/ano, o que correspondia a 9.590 toneladas anuais, em termos de Potencial de Destruição da Camada de 
Ozônio - PDO. Em 1991, com a criação do cadastro do IBAMA, novos resultados foram  obtidos com o 
Levantamento Nacional da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, 
mostrando um consumo de 61 gramas por habitante/ano, o que correspondia a 9.018 toneladas anuais, em termos 
de PDO. Um valor, pouco menor, mas muito próximo ao estimado pelo Estudo de Caso. Em 1993, novos 
levantamentos foram realizados, desta vez pelo PBCO, mostrando um consumo de 8.928 toneladas anuais em 
termos de PDO, correspondendo a 60 gramas por habitante/ano. Por outro lado, em 1994, houve um aumento em 
nosso consumo anual passando para 12.128 toneladas, em termos de PDO. A principal razão disto foi o 
excepcional aumento nas vendas de refrigeradores domésticos e freezers, ainda um dos principais setores 
consumidores de CFC, verificadas logo após a estabilização econômica decorrente do Plano Real. Em 1995 o 
consumo caiu para 9.702 toneladas, tendo um leve acréscimo em 1996, passando para 10.160 toneladas em 
termos de PDO. Tal retração de consumo em 1995 e 1996 não foi mais acentuada, refletindo a queda de 
consumo em outros usos em razão de que as vendas de refrigeradores e freezers continuaram aquecidas. Na 
medida, porém, que em 1997 as vendas desses eletrodomésticos estão consideravelmente menores, é de se supor 
uma queda mais 
significativa no consumo de SDO neste ano de 1997. Em relação ao MCF observa-se uma queda drástica no seu 
consumo em decorrência do prazo de eliminação”. (O Brasil e a proteção da camada de ozônio, 1997, p.19). 
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Para dar continuidade aos trabalhos iniciados e coordenar as ações no País pela 

preservação da camada de ozônio, foi criado o Comitê Executivo Interministerial (PROZON), 

a partir de setembro de 1995, em substituição ao antigo GTO. 

O PROZON, sob a coordenação do MICT, além de manter o MRE, MCT, MMA, e 

MPO, incluiu o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento. A 

partir das ações desenvolvidas pelo GTO, “incumbe ao PROZON coordenar todas as 

atividades relativas à implementação, ao desenvolvimento e revisão do PBCO” (O Brasil e a 

proteção da camada de ozônio, 1997, pp.17-18). 

No âmbito Federal, a partir da criação do GTO e em articulação com a iniciativa 

privada, foi criado o Programa Brasileiro de Eliminação da Poluição e do Consumo das 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (PBCO) aprovado pelo Conselho Executivo 

em julho de 1994 e encaminhado ao Secretariado do Protocolo de Montreal em julho de 1994. 

O PBCO foi regulamentado nacionalmente por meio da Resolução nº 13 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (Conama), de 13 de dezembro de 1995.  

De acordo com esta Resolução, fica proibido, em todo o Território Nacional, “o uso de 

Substâncias Controladas, constantes no Anexo A e B do Protocolo de Montreal, em 

equipamentos, produtos e sistemas novos nacionais ou importados” (artigo 4º) em prazos 

diferenciados. Entretanto, a partir de 1º de janeiro de 2001, a proibição do uso, produção e 

comercialização de SDO será total. 

No âmbito Estadual, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

desenvolveu o Programa Estadual de Prevenção à Destruição da Camada de Ozônio, em 27 de 

junho de 1995. Esse programa tem a coordenação da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) e apresenta como principais objetivos “o controle e a 

eliminação do consumo de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio” (SMA, 1997, 

pp.23-24). 

Ainda no âmbito estadual, uma informação bastante animadora é a de que o Governo 

do Estado de São Paulo e “entidades empresariais estão discutindo outras peças de legislação 

abrangendo as questões de alíquotas de importação de CFC, taxação de CFC e a 

regulamentação das atividades de conservação” (SMA, 1997, p.24).  

O Brasil tem cumprido as metas fixadas pelo Protocolo de Montreal e tem 

demonstrado estar consciente da gravidade desse problema ao antecipar alguns prazos 

(mesmo diante do período de 10 anos estabelecido a mais para os países em desenvolvimento 

pelo Protocolo de Montreal) devido aos riscos à saúde humana e aos impactos negativos ao 

Meio Ambiente (DINIZ, 2004). Este é o caso do brometo de meltila. 
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“Os projetos brasileiros de redução dos gases poluentes tiveram um orçamento total de 

mais de US$ 83 milhões, de 1992 a 2002, contando também com a previsão de até 2010” 

(DINIZ, 2004). Este orçamento foi implementado com US$ 59,4 milhões, por agências como 

o PNUD; pelo Banco Mundial, com US$ 9,7 milhões; pela Organização das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Industrial com US$ 9 milhões. Houve, também, contribuição do 

setor privado internacional por meio da Agência de Cooperação Técnica Alemã GTZ e a 

Environment Canada. 

Em síntese, podemos destacar a importância que a informação (comunicação de riscos 

e de avanços na implementação de planos de preservação), a participação e a cooperação tanto 

no plano internacional (IBAMA – EPA; Governo e Agências, empresas internacionais) 

quanto no plano nacional (envolvimento de todos os setores para a elaboração de um estudo 

de caso) ainda são o pilar da luta a favor da preservação da camada de ozônio. 

 

 

 

5.7 Conclusão 

 

 

O sucesso do processo de elaboração e adoção da Convenção de Viena e do Protocolo 

de Montreal revela o nível adequado de conscientização que foi alcançado diante da 

percepção dos riscos ambientais da degradação da camada de ozônio (ozônio estratosférico) e 

é fruto da existência de uma esfera pública participativa onde a veiculação da informação 

conseguiu comunicar a todos os interessados, em especial, os atores do Direito. 

O sucesso deste reside, também, na verificação de que substâncias substitutas têm 

impactos negativos ao meio ambiente (na condição de agravantes do problema do 

aquecimento global) e que um aprimoramento contínuo que acompanhe a cientização 

reflexiva, principalmente no campo do direito ambiental, é necessário. 

Desta forma, a ciência, que estará, de agora em diante, sendo questionada pela própria 

ciência, terá que encontrar no campo do direito uma flexibilidade maior para poder comportar 

e acompanhar todos os avanços científicos, tecnológicos, sociais e de mercado. 

Neste capítulo, portanto, nós observamos que tanto o material teórico quanto as 

hipóteses que foram levantadas no decorrer deste trabalho foram verificadas e confirmadas 

diante da análise do presente estudo de caso. Em outras palavras, a informação, a participação 
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e a cooperação são os pilares do Direito Ambiental que se quer fazer efetivo diante dos 

problemas ambientais contemporâneos. 

Além disso, da presente análise da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal, 

podemos ainda destacar três novos fatores: o risco ambiental percebido também como 

oportunidade; o surgimento de um “mercado de créditos ambientais”, e uma classificação 

mais ampla da informação ambiental em: científicas, técnicas, socioeconômicas e comerciais 

e as jurídicas. 

O risco como uma “oportunidade de inovação” agrega à percepção do meio ambiente 

o paradigma de ecoeficiência (proveniente da esfera do mercado). Assim, a busca pela 

sustentabilidade toma uma nova forma, isto é, encontra no ambiente do mercado um 

importante aliado – reconstruindo uma imagem positiva do mercado. A busca pela 

sustentabilidade se torna real, palpável. Essa nova forma é a resultante, o medium, dos 

conflitos entre interesses econômicos e ecológicos. 

O anúncio da empresa DuPont e a exigência de que fosse criado um mercado para os 

novos produtos (substitutos do CFC) mobilizou a atenção do mercado para as questões 

ambientais. A esse fato aliou-se a eficiência (aumento da produção e da produtividade) tão 

almejada aos interesses ecológicos. Busca-se, com isso, valorizar o conhecimento proveniente 

da informação, da cooperação e da participação, criando nichos ecologicamente corretos no 

mercado. 

Desta forma, podemos considerar que estamos diante de uma Sociedade de Riscos da 

Terceira Onda, onde o conhecimento e a informação (comunicação de riscos), aliados à 

participação e à cooperação de todos os interessados, passam a somar ao processo de 

cientização reflexiva e recondicionam o direito.  

Podemos, com isso, considerar a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal como 

um coroamento na busca pelo combate à poluição e degradação ambiental global. O sucesso 

consistiu em reduzir drasticamente o lançamento de CFC na atmosfera, com o objetivo em 

mente de que é possível recuperar a camada de ozônio. 



CONCLUSÃO 

 

 

 

Estamos nos aproximando do tempo em que as civilizações da Primeira e da Segunda 

Onda descritas por Alvin Toffler (1980, 2003) não terão mais espaço para atender as 

necessidades humanas contemporâneas. O que procuramos demonstrar neste trabalho é que a 

intervenção humana no meio ambiente, potencializada pelo processo produtivo (como fruto 

da Revolução Industrial) e pela forma meramente econômica com que são acessadas às 

informações do bem ambiental, embora necessária, está causando mais males do que 

benefícios à coletividade. 

Neste momento, é que podemos sinalizar para o surgimento de uma Sociedade de 

Risco da Terceira Onda que privilegia a informação e o conhecimento de forma a contestar 

presunções e mitos desgastados e que encontra seu maior obstáculo entre aqueles que se 

beneficiam com eles. Essa constatação deve ser feita com foco na relatividade do 

conhecimento científico, intensificada pela prevalência da incerteza diante do risco e da falta 

de tecnologia. 

Durante todo esse trabalho nós buscamos demonstrar que a harmonização da relação 

do ser humano com o meio ambiente é necessária, mas, para ela ocorra, há necessidade de 

informação, contínua e ampla. Só dessa forma é que a decisão social de aceitação de riscos 

pode se materializar na resultante de todos os interesses envolvidos. 

Com efeito, a informação ambiental (dever da cooperação) é essencial para que o 

Direito Ambiental possa ser interpretado de forma que, seu ideal preservacionista possa ser 

alcançado, por meio da mediação da tensão resultante do embate de interesses econômicos e 

ecológicos da sociedade. 

A participação e a cooperação devem ser levados a efeito em todas as instâncias. O 

inter-relacionamento de todos os princípios examinados neste trabalho demonstra que é 

possível e de extrema importância uma participação informada de todos aqueles interessados 

na persecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Isso implica assegurar que todos os mecanismos necessários de participação e 

cooperação sejam garantidos. Cabe relembrar que a participação é dependente da informação 

(que pode ser considerada um dever da cooperação) e, para que uma conscientização 
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ambiental se torne efetiva, essa informação deve ser disponibilizada por toda a esfera jurídica, 

política e social. Esta é a configuração da civilização da Terceira Onda. 

Devemos ter sempre em mente a importância do meio ambiente como fonte de 

produção e reprodução e como fonte de bem-estar. Não podemos relegar a questão 

relacionada com o bem-estar fora do âmbito de discussões e da esfera de tomada de decisões. 

Com efeito, podemos concluir que essa dupla percepção do meio ambiente deve estar sempre 

presente nas informações que vão consubstanciar em melhor e mais ampla comunicação de 

risco para a participação.  

Para alcançar uma regulação socialmente válida e factível, diante da problemática 

ambiental, o Direito tem papel primordial e de destaque, principalmente por ser uma ciência 

capaz de conjugar diversos conhecimentos, de diversas disciplinas numa única ótica: a 

transformação socioambiental. 

Esse conhecimento (que é inexaurível e surge da comunicação) e as regulações 

ambientais passarão a ser utilizado por muitas pessoas e sociedades, simultaneamente, para 

criar riquezas e mais conhecimentos (quantitativa e qualitativamente). O novo desafio surge 

quando pensamos na forma como esse conhecimento vai ser utilizado. Repetir os erros do 

passado (concentração de riqueza) ou então adaptá-los ao presente (concentração do 

conhecimento) é estupidez, pois o meio ambiente é um para todos nós. 

A informação ambiental tem como principal função fazer surgir ou afastar uma 

incerteza em relação aos impactos ao meio ambiente. Desta forma, a sua veiculação e 

comunicação acaba por desenvolver uma consciência em torno dos problemas e desafios 

ambientais, como analisamos no estudo de caso da camada de ozônio. Somente depois de ser 

comunicada a degradação da camada de ozônio e disseminada a consciência da sua 

importância é que os atores nacionais e internacionais se manifestaram em prol da sua 

preservação. 

De nada adiantaria falar da necessidade da informação (comunicação) se não 

pudéssemos demonstrar seus efeitos. Demonstramos, por meio do estudo da questão da 

camada de ozônio que é possível atender a todos os  diversos interesses que permeiam a 

sociedade e preservar o meio ambiente.  

O ideal do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental estabelece que 

temos que atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de atender às próprias necessidades. Todavia, podemos acrescentar que é dever da 

atual geração comunicar e, dessa forma, fazer surgir um sentimento de proteção maior em 
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relação à importância do meio ambiente que nós, infelizmente, um pouco tarde, tomamos 

consciência. 

A participação de todos os setores (Estados, mercado e sociedade civil) e da opinião 

publica no processo de tomada de decisões é fundamental conforme demonstrado neste 

trabalho e, para isso, é necessária a existência e veiculação da informação ambiental que 

comunique todos os interessados a importância do meio ambiente. Sem informação não 

podemos falar em efetividade do Direito Ambiental. 

Temos a condição de agora, mudar essa postura e agir antes da ocorrência do impacto 

negativo ao meio ambiente. Precisamos organizar a informação ambiental e fazê-la comunicar 

a todos a necessidade de harmonizar a relação do homem com a natureza. O que estamos 

esperando? 
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