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APRESENTAÇÃO 

Reginaldo Pereira
*
 

Silvana Winckler
**

 

A nanotecnologia representa uma das grandes descobertas tecnoci-
entíficas das últimas décadas. Não que os nanomateriais representem, por 
si, uma novidade. A humanidade convive com nanopartículas naturais e a-
cidentais desde seus primórdios. O novo reside na capacidade de manipu-
lar ou engenheirar partículas em escala nanométrica conferindo-lhes, as-
sim, características e propriedades distintas daquelas apresentadas pelo 
mesmo material em escala normal. 

Nesse sentido, a nanotecnologia apresenta-se como um conjunto de 
técnicas de manipulação totalmente inéditas, que rompem com as usuais, 
tornando-as, praticamente, obsoletas. 

O seu potencial disruptivo faz com que grandes empresas dos mais 
variados ramos invistam uma considerável soma de dinheiro no financia-
mento de pesquisas e em processos de transferência tecnológica envolven-
do nanomateriais. 

Da mesma forma, países industrializados e em industrialização in-
vestem maciçamente em pesquisas na área da nanotecnologia. 

As universidades e os centros de pesquisa de ponta, por sua vez, têm 
destinado boa parte da verba gasta em pesquisas na área tecnológica em 
aprimoramentos de técnicas de manipulação da matéria em nível nanomé-
trico e em descobrir novas aplicações para os nanomateriais.  

                                                           

* Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Ciências 
Ambientais pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Professor 
do Curso de Direito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). Co-
ordenador e Pesquisador do Núcleo de Iniciação Científica Tecnociência e Meio Ambiente da 
Unochapecó (NITEMA). Email: rpereira@unochapeco.edu.br 
** Doutora em Direito pela Universidade de Barcelona, Professora do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais e do Curso de Graduação em Direito da Uni-
versidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó). 
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A conjunção de esforços dos três principais agentes da inovação tec-
nológica não acontece sem razão. A nanotecnologia, ao possibilitar que se 
explorem características e propriedades da matéria de forma jamais reali-
zada até o momento, promete revolucionar os processos, os materiais e os 
produtos nas mais diversificadas áreas.  

Os nanomateriais já são, inclusive, aplicados de forma significativa 
na fabricação de equipamentos utilizados na transmissão e processamento 
de dados e no diagnóstico de doenças. Já se encontram à disposição do 
consumidor diversos fármacos, cosméticos, produtos químicos, como, por 
exemplo, os agrotóxicos e alimentos contendo nano-objetos em sua formu-
lação. 

Por outro lado, o pouco tempo decorrido entre o desenvolvimento 
de técnicas e equipamentos que possibilitaram estudar e manipular a ma-
téria na escala nanométrica e a introdução desta nova tecnologia nas ca-
deias produtivas, bem como, o baixo investimento em pesquisas que pro-
curam identificar os efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente 
decorrentes da exposição a nano-objetos engenheirados, impossibilitam 
que se tenha alguma certeza científica sobre os riscos da nanotecnologia. 

Apesar da significativa utilização de materiais e produtos nano-
estruturados e da ausência de conhecimentos sobre os seus riscos, percebe-
se que as decisões sobre o futuro e os riscos da nanotecnologia não são 
pautados em critérios democráticos.  

A alta complexidade dos conhecimentos relacionados à nanotecno-
logia pode, até certo ponto, justificar o déficit democrático existente. Outra 
hipótese possível guarda relação com o esgotamento do modelo democrá-
tico moderno, o qual por se pautar na representatividade, não consegue ofe-
recer espaços e práticas que privilegiem uma maior participação de todos 
os interessados no avanço da tecnologia, do qual a nanotecnologia é so-
mente mais um estágio.  

As hipóteses acima começam a despertar preocupações entre os es-
tudiosos das ciências sociais e do direito. 

Para aprofundar discussões acerca dos riscos associados à nanotec-
nologia e debater sobre os desafios e as perspectivas de um marco regula-
tório para a nanotecnologia no Brasil, que leve em consideração, além dos 
elementos econômicos envolvidos, os impactos desta tecnologia sobre os 
sistemas sociais e ecológicos, foi organizado, nos dias 07 e 08 de abril de 
2014, nas dependências da Universidade Comunitária da Região de Chape-
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có – Unochapecó, o I Congresso Sul Brasileiro Sobre Direito e Nanotecno-
logia: desafios socioambientais para a construção de um marco regulatório 
nano específico. 

Este livro é o resultado dos artigos apresentados neste evento e está 
organizado em duas partes.  

A primeira, denominada “Direito Ambiental, Sustentabilidade e Na-
notecnologia”, reúne seis artigos de caráter propedêutico. Neles se abor-
dam temas relacionados à sustentabilidade, à fraternidade à racionalidade 
ambiental e suas repercussões na teoria do direito ambiental, na atualida-
de. O artigo que encerra o presente bloco introduz o seguinte, pois trata 
das principais aplicações e riscos socioambientais da nanotecnologia. 

A segunda parte, intitulada “Direito, Controle Social e Nanotecnolo-
gia”, agrupa os resultados de pesquisas específicas sobre o atual estado da 
regulação da nanotecnologia nos Estados Unidos da América, na União Eu-
ropeia e no Brasil e das possibilidades e dificuldades que apresentam para 
o controle social e para a participação pública em espaços e processos deci-
sórios sobre os rumos da nanotecnologia. 

 



 

 



 

SUSTENTABILIDADE E FRATERNIDADE: POR UMA NOVA 

RACIONALIDADE AMBIENTAL 

Deisemara Turatti Langoski
*
 

Introdução 

Suplantado o tempo do pós-guerra mundial, de um desenvolvimen-
to econômico desregrado, díspar socialmente e ambientalmente desequili-
brado, que não integra a ideia de bem comum, urge na sociedade a reto-
mada de um novo desenvolvimento, que tem por primazia o ser humano e 
a preocupação transgeracional. 

Em face desta percepção e da imperiosa necessidade de um desen-
volvimento preocupado com a questão ambiental alteram-se as relações 
entre as pessoas, sociedade e poder e a resposta estrutura-se em uma mu-
dança cultural e estatal, a qual possibilita por meio de seus preceitos fun-
damentais a efetivação dos valores humanitários e de cidadania. 

Neste sentido, o presente artigo tece algumas reflexões sobre a sus-
tentabilidade, que tem ligação direta com o bem estar de todos os seres vi-
vos e se integra com o princípio da fraternidade, como condição de possi-
bilidade para construir uma nova racionalidade ambiental.  

A sustentabilidade na sociedade contemporânea 

O desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico trouxe be-
nesses para a sociedade, mas como consequência deixou prejuízos ambien-
tais, notadamente o aquecimento global e/ou mudanças climáticas. Estes 
eventos aliados à Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
o Desenvolvimento (CNUMAD), promovida pela Organização das Nações 

                                                           

* Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito do 
Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná UFPR – BRASIL, pesquisadora 
do Núcleo de Pesquisa Direito e Fraternidade da UFSC. Professora de Cursos de Graduação e 
Pós-Graduação em Direito. Atualmente é aluna do Programa de Doutorado em Direito do 
Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina- BRASIL, sob a orien-
tação da Profa. Dra. Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira. E-mail: deiselangoski@gmail.com 
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Unidas (ONU) em julho de 1992, no Rio de Janeiro (Rio-92
1
), alterou a per-

cepção da sociedade sobre as questões que envolvem o meio ambiente.  

Foi neste espaço de discussão mundial que se consagrou o conceito 
de “desenvolvimento sustent|vel”, apresentado em um documento históri-
co a Agenda 21

2
, cuja síntese da proposta alerta: 

A humanidade se encontra em um momento de definição histórica. 
Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades existentes en-
tre as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, 
das doenças e do analfabetismo, e com a deterioração contínua dos 
ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Não obstante, caso se 
integrem as preocupações relativas a meio ambiente e desenvolvi-
mento e a elas se dedique mais atenção, será possível satisfazer às 
necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossis-
temas melhor protegidos e gerenciados e construir um futuro mais 
próspero e seguro. São metas que nação alguma pode atingir sozi-
nha; juntos, porém, podemos – em uma associação mundial em prol 
do desenvolvimento sustentável. 

Sachs (2002, p. 60), dando ênfase ao propósito da Agenda 21, reforça 
com proeminência as “ideias-força” do século, “desenvolvimento e direitos 
humanos”, apresenta a reconceitualização do desenvolvimento, propondo 
que desenvolvimento consiste na “(...) apropriação efetiva de todos os di-
reitos humanos, políticos, sociais, econômicos e culturais, incluindo-se aí o 
direito coletivo ao meio ambiente”. 

Em 2012, no Rio de Janeiro, a ONU reuniu novamente a Cúpula da 
Terra, a Rio+20, sendo que o escopo da conferência foi realizar um “balan-
ço dos avanços e dos retrocessos do binômio ‘desenvolvimento e sustenta-
bilidade’” em face das mudanças climáticas, da redução dos bens e serviços 
da terra e das crises econômico-financeiras ocorridas mundialmente no pe-

                                                           

1 A Rio 92, também como “Cúpula da Terra” por ter mediado acordos entre os Chefes de Esta-
do. 179 países participantes acordaram e assinaram neste evento a Agenda 21 Global, um pro-
grama de ação que tem por intuito promover, em escala planetária, um novo padrão de de-
senvolvimento, aqui referido como “desenvolvimento sustent|vel”. Consultado em: <http:// 
www.mma.gov.br>. Acesso em: 16 jan. 2014. 
2 O termo “Agenda 21” foi usado no sentido de intenções, desejo de mudança para esse novo 
modelo de desenvolvimento para o século XXI, e pode ser conceituada como “(...) um instru-
mento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geo-
gráficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”. 
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ríodo. A Rio+20 priorizou as questões da sustentabilidade, da economia 
verde e da governança global do ambiente (Boff, 2012, p. 36 – 37). 

Entre os anos de 1992 a 2000, ocorreu um diálogo intercultural e 
mundial, que originou a Carta da Terra

3
, a qual, em 2003, foi assumida ofi-

cialmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO), considerado um dos documentos mais sublimes do 
século XXI, e que exprime de um lado a iminência dos riscos em que a hu-
manidade se encontra e de outro apresenta princípios e valores comuns a 
todos, proclamando um novo futuro, baseado no cuidado para com a terra, 
a vida humana e os seres vivos. A parte final do seu texto, diz: 

Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a 
buscar um novo começo. (...) Isto requer uma mudança na mente e 
no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e 
de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com 
imaginação a visão de um mundo de vida sustentável nos níveis lo-
cal, nacional, regional e global (Carta da Terra). 

Estes fatores marcam uma mudança na percepção da crise mundial, 
uma reflexão do desenvolvimento moderno, com o aparecimento de novos 
significados para a civilização, sinaliza o tempo da sustentabilidade. 

O desenvolvimento sustentável não pode ser encarado apenas nos 
aspectos ambientais, excede estes parâmetros, constitui-se em processo 
histórico de assimilação por todos os povos dos direitos humanos, sejam 
eles individuais e/ou coletivos, positivos ou negativos, abarcando os direi-
tos políticos, cívicos e civis; sociais, econômicos e culturais; e os direitos 
coletivos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e à cidade (Sachs, 2002, 
p. 65-66). Esta redefinição de desenvolvimento e direitos humanos não diz 
respeito apenas às gerações presentes, como também às vindouras.  

O respeito pela biodiversidade e a responsabilidade pela manuten-
ção da diversidade marcam o desenvolvimento sustentável como um ideal 
ético e, “(...) A partir da ética do respeito à diversidade do fluxo da nature-
za, emana o respeito à diversidade de culturas e de sustentação da vida, ba-

                                                           

3 O texto da Carta da Terra foi redigido por Leonardo Boff, Michail Gorbachev, Steven Rock-
feller, Maurice Strong, Mercedes Sosa, entre outros, cujas ideias partiram de consulta feita a 
pessoas de muitos países, culturas, povos, instituições, religiões, universidades, cientistas, sá-
bios e remanescentes das culturas originárias, pelo período de oito anos (Boff, 2012, p. 13). 
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se não apenas da sustentabilidade, mas também da igualdade e justiça” 
(Kothari apud Sachs, 2002, p. 67).  

Observa-se que, outrora, ao se tratar do tema sustentabilidade, alia-
va-se apenas a questões relacionadas ao meio ambiente. Na contempora-
neidade, o conceito de sustentabilidade estendeu-se para além da ideia 
tradicional que consiste no seu mote fundamental, assumindo outras di-
mensões, razão pela qual a definição de sustentabilidade está em constru-
ção permanente. 

Sustenta Freitas (2012, p. 57) que a “Sustentabilidade é multidimen-
cional, porque o bem-estar é multidimencional”. Neste ínterim, expõe as 
cinco dimensões da sustentabilidade

4
: a social, ética, jurídico-política, eco-

nômica e ambiental. Justifica o caráter pluridimencional quando aduz que 
o dever fundamental da sustentabilidade é para o futuro, pois consiste em 
“(...) produzir e partilhar o desenvolvimento limpo e propício à saúde, em 
todos os sentidos, aí abrangidos os componentes primordialmente éticos, 
em combinação com os elementos sociais, ambientais, econômicos e jurí-
dico-políticos” (Freitas, 2012, p. 40).  

Para Canepa (apud Barbosa, 2008, p. 6), 

(...) o desenvolvimento sustentável caracteriza-se, portanto, não co-
mo um estado fixo de harmonia, mas sim como um processo de mu-
danças, no qual se compatibiliza a exploração de recursos, o gerenci-
amento de investimento tecnológico e as mudanças institucionais 
com o presente e o futuro. 

A passagem para o desenvolvimento sustentável requer uma ruptura 
com a economização como forma de atender as necessidades humanas e 
sociais, para a abertura de um espaço de reflexão dos alicerces da moder-
nidade que norteie um processo de reconstrução da sociedade, tendo por 
fundamentos uma nova racionalidade. 

Na atualidade, os caminhos se cruzam: passado, presente e futuro; 
vida e sua evolução; emergência e inovação; tecnologia e mudanças histó-
ricas. Tempos que se entrelaçam e trazem mudanças, reconfigurando os 
sentidos da civilização atual por meio de códigos éticos, valores culturais, 

                                                           

4 O autor não quer ser taxativo e rejeitar outras mais específicas, tais como a dimensão estéti-
ca que vem sendo considerada como um valor da sustentabilidade (Freitas, 2012, p. 58). 
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novas identidades e atores sociais, produzindo validade aos direitos huma-
nos, guiados pelos valores da autonomia, da diversidade cultural, da plura-
lidade e da democracia (Leff, 2007, p. 407). 

Esta nova forma de reconhecer e desenvolver o potencial ambiental 
aliado ao sentido da vida tem por base o reconhecimento e o respeito do 
outro, a consideração pela diversidade e a diferença, o que suscita a abertu-
ra para o diálogo, o consenso, a harmonia, a convivência e a fraternidade 
transgeracional. 

Todas estas ponderações de refletir sobre a sustentabilidade têm por 
norte o destino da humanidade, em outros termos, há a necessidade inadi-
ável de conceber novos sentidos para a vida, em face da modernidade. Re-
construir a história requer da pessoa a ressignificação dos estilos de vida 
com vistas às potencialidades da natureza, como forma de garantir aos se-
res vivos a existência com projeções para um futuro sustentável. 

A sustentabilidade como princípio constitucional 

A sustentabilidade já tem acolhida no direito brasileiro como prin-
cípio constitucional e tem por intuito promover, em extenso prazo, o bem-
estar social, econômico, ético, ambiental e jurídico-político das gerações 
presentes e vindouras.  

O princípio da sustentabilidade (ou do desenvolvimento sustentá-
vel) insere na sociedade, gradativamente, um novo paradigma norteador 
do desenvolvimento, tendo por concepção a “determinação ético-jurídica”, 
que, segundo disciplina Freitas (2012, p. 33), tem eficácia direta e imediata 
para: 

a) o reconhecimento da titularidade dos direitos daqueles que ainda 
não nasceram. b) impõe assumir a ligação de todos os seres, acima 
das coisas, e a inter-relação de tudo. c) sopesar os benefícios, os cus-
tos diretos e as externalidades, ao lado dos custos de oportunidade, 
antes de cada empreendimento. 

Com fulcro no Preâmbulo
5
 da Constituição Federal de 1988, em que 

de modo expresso o Constituinte apregoa que o desenvolvimento e o bem-

                                                           

5 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
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estar, juntamente com os direitos sociais e individuais, a liberdade e a se-
gurança estão assegurados no Estado Democrático, a sustentabilidade pas-
sa a existir, nos termos do art. 225

6
 da CF, como qualificadora do desenvol-

vimento que se almeja para a nação brasileira.  

Sendo o desenvolvimento e o bem-estar valores da ordem constitu-
cional vigente, a sustentabilidade consiste na meta programática a ser al-
cançada, por este motivo, está adstrito em dispositivos no corpo do texto 
da Constituição·, o que reforça os dizeres de Freitas (2012, p. 49), quando 
afirma que “(...) a sustentabilidade é que deve adjetivar, condicionar e in-
fundir as suas características ao desenvolvimento, nunca o contrário”.  

Ademais, o princípio da sustentabilidade pode ser definido nos se-
guintes termos: 

(...) trata-se de princípio constitucional que determina, com eficácia 
direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, so-
cialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, i-
novador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente 
de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 
ao bem-estar (Freitas, 2012, p. 41). 

Nessa perspectiva, a sustentabilidade é um princípio de dimensão 
constitucional, que indica para a gestão pública a perfeita e a melhor forma 
para o desenvolvimento da dignidade como valor essencial de todos os se-
res vivos. Por este motivo que ela pode ser caracterizada como multidi-
mensional (social, ética, ambiental, econômica, jurídico-política) (Freitas, 
2012, p. 306-307), cujo fundamento basilar encontra-se na compreensão da 
inserção e integração das pessoas com a natureza, numa inter-relação: vin-
culativa, pois se trata de princípio constitucional; integra o bem-estar, nes-
te incluído a ideia de justiça, liberdade, igualdade e fraternidade; alude a 
equidade intra e intergeracional, como prioridade primeira e, por fim, em 

                                                           

viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça co-
mo valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 
6 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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linhas gerais, promove o desenvolvimento transparente como condição de 
humanidade entre os seres vivos. 

Ressalta Freitas (2012, p. 119) que “À luz da Constituição, o novo de-
senvolvimento, moldado pela sustentabilidade como valor e como princí-
pio, mostra-se perfeitamente racional, plausível e cogente”. E mais, corre-
tamente plausível, nesta direção, para a apreensão de que as pessoas sem-
pre fizeram e fazem parte da natureza e consta como fundamento para a 
referência da fraternidade intergeracional, como uma nova atitude huma-
nitária, ou seja, acolhe-se a ideia de que o ser humano passa a ser cocriador 
do destino da vida na terra.  

Sachs (apud Freitas, 2012, p. 114) afirma que,  

(...) o desenvolvimento pretende habilitar cada ser humano a mani-
festar potencialidades, talentos e imaginação, na procura da autorea-
lização e da felicidade, mediante empreendimentos individuais e co-
letivos, numa combinação de trabalhos autônomo e heterônomo e 
de tempo dedicado a atividades não produtivas.  

Nesta redefinição de desenvolvimento, este somente faz sentido se 
os valores supremos projetados pela Constituição como a igualdade, a li-
berdade, a justiça, a segurança, o bem-estar forem concretizados, cuja me-
ta maior seja o alcance de uma sociedade fraterna, para hoje e para as gera-
ções futuras (Freitas, 2012, p. 114).  

Desta maneira, a sustentabilidade imprime uma mudança cultural, 
haja vista que consiste em novas posturas que devem ser assumidas frente 
ao desenvolvimento, levando-se em consideração a proteção do meio-
ambiente, a qualidade de vida e o bem-estar da humanidade. De plano 
amplia-se a noção da dignidade, abarcando todos os seres vivos existentes 
no universo, em face da multidimensionalidade do princípio constitucional 
da sustentabilidade, bem como se ampara a dimensão fraternal, quando, 
além desta nova visão, existe a preocupação intra e intergeracional. 

Embasamentos do princípio da fraternidade 

Foi no Preâmbulo da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, 
que o legislador constituinte comprometeu-se com a construção de uma 
sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e colocou como valores 
supremos a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça.  
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Com este comprometimento de valores e ideais, a nação brasileira 
intenta alcançar os preceitos basilares da Revolução Francesa: liberdade, 
igualdade e fraternidade. Neste sentido, assevera Machado (2010, p. 9): “A 
Carta Constitucional vigente absorveu os três valores do movimento revo-
lucionário de 1789 ao definir como o primeiro objetivo da República Fede-
rativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária: liber-
dade, igualdade e fraternidade” (grifos do autor). 

Entretanto, foi com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
aprovada na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU 
(10 de dezembro de 1948), que se reconhecem universalmente os Direitos 
Humanos. No artigo 1º do referido diploma legal consta: “todos os homens 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir uns aos outros com espírito de fraternidade”. E, o 
artigo 29, item um, apresenta que: “toda pessoa tem deveres para com a 
comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade 
é possível”. Estes dispositivos revelam e apregoam o respeito e a responsa-
bilidade de todas as pessoas para com a humanidade. 

Com base nos fundamentos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Machado (2010, p. 18) ressalta: 

Ao afirmar a Constituição brasileira que é objetivo fundamental da 
República Federativa construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
constata-se, cristalinamente, o reconhecimento de dimensões mate-
rializadas em três valores distintos, mas em simbiose perfeita: a) 
Uma dimensão política: construir uma sociedade livre; b) Uma di-
mensão social: construir uma sociedade justa; c) Uma dimensão fra-
ternal: construir uma sociedade solidária.  

Reforça esta ideia o explanado por Vieira e Camargo (2013, p. 124) 
quando aduzem que “(...) o texto constitucional não cria uma sociedade 
fraterna, mas reconhece a fraternidade como uma dimensão ética e valora-
tiva, a ser buscada no solo fértil de um Estado de Direito”. Vislumbra-se a 
interação entre a fraternidade, a justiça, a igualdade, a liberdade e a digni-
dade, uma vez que esta se realiza coletivamente. A fraternidade demanda 
ser vivenciada, pois sua matriz está adstrita à dignidade e na sua compre-
ensão máxima, ou seja, inclui todos os seres vivos. A dignidade estabelece 
relações humanas em que permeia o respeito às diferenças em busca da igual-
dade e da liberdade, favorecendo a participação, a cooperação e a convi-
vência em comunidade, além de situar-se na perspectiva constitucional de 
direitos fundamentais. 
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Vieira e Camargo (2013, p. 124) complementam: “Conclui-se que para 
que a sociedade se mantenha ou progrida no sentido da fraternidade, há a 
necessidade das garantias dadas pelo Direito, o que revela uma conexão 
fundamental entre Direito e Fraternidade”. Quer dizer, não é o direito que 
gera os direitos humanos e fraternos, compete-lhe unicamente reconhecê-
los, para que sua efetiva aplicação atinja os interesses e o cerne de sua con-
cepção. 

Nesta linha de pensamento, advertem Fernandez e Fernandez (2010, 
p. 12) que,  

(...) o direito não é um fim em si mesmo, senão um instrumento ou 
artefato cultural, uma invenção humana, que deveríamos procurar 
modelar e utilizar inteligentemente para alcançar propósitos éticos-
políticos que vão mais além do próprio direito: uma certa paz, uma 
certa liberdade, igualdade e fraternidade, enfim, uma certa justiça. 

Com o reconhecimento pela Constituição Federal da fraternidade, 
como princípio constitucional, este por via de interpretação pode ser o ins-
trumento para a aplicação de regras e normas dispostas na Lei Maior, para 
atingir fins mais humanitários, como por exemplo, a efetivação de um de-
senvolvimento sustentável. 

Afirmam Vieira e Camargo (2013, p. 126), no que diz respeito ao 
princípio da fraternidade: 

E o que fica claro é que a essencialidade desse princípio envolve o in-
teresse na construção e manutenção de uma sociedade fraterna, em 
que Estado e indivíduos estejam voltados para a construção de uma 
sociedade em [que] pensemos a partir de um nós no lugar de um eu 
e os outros. 

“Reconhecer o outro como a mim mesmo significa superar uma dia-
lética puramente negativa da alteridade, para alcançar o reconhecimento 
comum de pertença, que é parte da nossa condição humana” (Tosi, 2009, 
p. 63). 

Encontra-se assim, a fraternidade sustentada por meio dos Direitos 
Humanos, que se constituíram ao longo da história da humanidade e têm 
caráter universal; eis que se destina a toda a humanidade. Resta (2004, p. 
13) afirma que o Direito Fraterno, “(...) coincide com o espaço de reflexão 
ligado ao tema dos Direitos Humanos, com uma consciência a mais: a de 
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que a humanidade é apenas um lugar ‘comum’, somente em cujo interior 
pode-se pensar o reconhecimento e a tutela”. 

Neste sentido, enfatiza Tosi (2009, p.60) que “Este é o grande desa-
fio que os Direitos Humanos enfrentam no século XXI, no mundo globali-
zado, (...): a superação de uma lógica meramente identitária, em direção a 
um reconhecimento efetivo da alteridade, da diversidade e da reciprocida-
de”. Pressupõe uma mudança cultural e social. 

Chopra (2012, p. 186) traz a reflexão de que o progresso da cultura 
consiste no evento mais importante para a humanidade, pois, em face dos 
acontecimentos que diuturnamente se verificam na sociedade contempo-
rânea, ocasionados pela incomunicação (guerras, discriminações, precon-
ceitos, misérias, etc.). “Nossas esperanças para um futuro melhor passam 
pelo desenvolvimento de valores que estimulem o cuidado de uns com os 
outros, fomentando o conhecimento e o aprendizado, (...)”. Esse é o clima 
de fraternidade. 

Com propriedade Oliveira e Veronese (2011, p. 21) afirmam:  

Cada vez mais torna-se evidente que ante os mais variados conflitos 
que flagelam a nossa contemporaneidade, a vivência da fraternidade 
é a que tornará possível a transformação das estruturas sociais, con-
tribuirá para a formação de uma nova cultura que coloque em relevo 
a riqueza das relações humanas, de modo que possamos compreen-
der que neste século XXI o grande bem a ser agregado aos demais se 
trata do bem relacional, o qual pode ser apreendido como um meio 
capaz de reavivar na humanidade a completude de sua existência. 

A fraternidade colabora para construir uma nova relacionalidade, 
que tem por escopo principal a cultura de alteridade, de tolerância, de não 
violência, de racionalidade ecológica, com o fortalecimento de uma educa-
ção voltada para os valores humanitários. 

A racionalidade ambiental como expressão da fraternidade  

A consciência humanitária requer que as pessoas se identifiquem 
como parte integrante desta humanidade e reconheçam o outro nesta 
mesma dimensão, assim como haja o respeito por todos os seres e coisas 
vivas que estão presentes na diversidade da natureza.  

A expressão racionalidade ecológica aponta a necessidade de inte-
gração das pessoas com o ambiente, do reconhecimento de que cada ser 
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humano vive integrado aos demais seres e coisas vivas, numa interdepen-
dência, sendo que a compreensão desta se perfaz necessária para o bem da 
humanidade. “Cooperação aparece, nesse contexto, como magno dever evo-
lutivo, favorável à continuidade da vida como sistema ambiental, cada vez 
mais rico e complexo” (Freitas, 2012, p. 60). 

Neste diapasão, as pessoas têm o dever ético de buscar o restabele-
cimento do equilíbrio natural, ampliando liberdades e dignidades, ou seja, 
possuem a obrigação de serem benevolentes, na medida de suas possibili-
dades, para com os seres vivos. 

Afirma Freitas (2012, p. 61) que “Uma atitude eticamente sustentável 
é apenas aquela que consiste em agir de modo tal que possa ser universali-
zada a produção do bem-estar duradouro, no íntimo e na interação com a 
natureza”. 

Em outro sentido, afirma Boff (2012, p. 16) que “Sustentabilidade é 
um modo de ser e de viver que exige alinhar as práticas humanas às poten-
cialidades limitadas de cada bioma e às necessidades das presentes e das 
futuras gerações”. 

A ação ética sustentável requer que a pessoa busque o seu bem-estar 
e a integração com a natureza, isto vem significar, além da valorização e 
reafirmação da dignidade humana, a universalização e o irrestrito reconhe-
cimento da dignidade de todos os seres vivos. 

Ideia esta reforçada pelas lições de Molinaro (2006, p. 20) quando a-
firma: “Ademais, uma racionalidade ecológica privilegia o fator humano 
revelado pela “dignidade” emprestada ao ser humano, valor este que se es-
tende a todas as coisas e as criaturas vivas, pois todas estão presentes no 
humano do ser”.  

Pensar ecologicamente requer das pessoas desprendimento, ampliar 
o limiar de saberes, fortalecer a interdisciplinaridade, expandir o patrimô-
nio sociocultural e ambiental, permitindo visualizar novos contextos, neste 
espaço comum, que é o ambiente. Neste ponto se faz presente a racionali-
dade ecológica, o raciocinar o todo com dignidade em face das diversida-
des e tendo a responsabilidade por quem vem depois. 

Aduz Melo (2012, p. 127) que “A racionalidade ambiental é um pro-
cesso em construção para a garantia de um futuro sustentável e possível 
que deve ser conquistado, assim como a democracia”. Quer dizer, a racio-
nalidade requer a adaptação da vida aos limites ambientais da modernida-
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de, demanda uma mudança de cultura, no sentido de assimilar definições e 
leis naturais aos meandros da natureza em face da estrutura democrática.  

Para Freitas (2012, p. 29), “(...) a sustentabilidade não pode ser con-
siderada um tema efêmero ou de ocasião, mas prova viva da emergência de 
uma racionalidade dialógica, interdisciplinar, criativa, antecipatória, medi-
adora de consequências e aberta”. 

Esta reformulação da definição da sustentabilidade está em conso-
nância com a nova era. Tempos em que a natureza demonstra a insusten-
tabilidade atual do desequilíbrio ecológico da Terra, em que atitudes hu-
manas devem ser emergentes na revisão de posicionamentos, ações, pen-
samentos e sentimentos relacionados ao meio ambiente natural.  

Fato este demonstrado por Leff (2007, p. 143) quando afirma que a 
racionalidade ambiental deve ser,  

(...) resultante de um conjunto de significações, normas, valores, in-
teresses e ações socioculturais, é a expressão do conflito entre o uso 
da lei (do mercado) por uma classe, a busca do bem comum com a 
intervenção do Estado e a participação da sociedade civil num pro-
cesso de reapropriação da natureza, orientando seus valores e poten-
ciais para um desenvolvimento sustentável e democrático. 

Esta forma de pensar reaviva a dimensão fraternal, onde o direito 
tem papel primordial no sentido de resgatar os valores e preceitos máxi-
mos da Lei Fundamental, que tem por alicerce a dignidade humana e exal-
ta os argumentos da fraternidade como um princípio jurídico de primordi-
al importância para garantir os direitos imanentes da relacionalidade na 
construção da sociedade pós-moderna em face do desenvolvimento susten-
tável e do bem-estar da humanidade. 

De acordo com Molinaro (2006, p. 54): 

Uma nova racionalidade ecológica, com suporte num dos processos 
de adaptação e corrigida das relações inter-humanas havidas num 
espaço social dado: o direito, com todo o seu conteúdo regulatório e 
garantidor, deve levar em conta que estamos nos aproximando ao 
limite do número de pessoas que o planeta pode sustentar; (...).  

Para que se alcance uma reação dos homens em alicerces humanitá-
rios, é fundamental reforçar o ideal de fraternidade como direção eficaz da 
constituição da sociedade que se almeja para a coexistência, ou seja, “a ideia 
do outro reconhecido em mim e a consequente ideia do dever de respeito à 
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alteridade”. Essa forma em reconhecer a dignidade dos outros seres, esta-
belece uma relação de cidadania universal, que se harmoniza com os ele-
mentos da fraternidade. 

O respeito pela biodiversidade, pela dignidade dos outros seres vi-
vos, reflete a compreensão de que a humanidade tem uma única casa, que 
consiste no Planeta que se reconhece e vive. Esta comprovação faz com 
que a partir da reformulação da ideia da sustentabilidade a humanidade se 
conheça como idêntica, sem que precise abdicar das diferenças culturais.  

Resgatar a fraternidade se apresenta como uma possibilidade, como 
condição de identificá-la como um componente para uma mudança de pa-
radigma cultural, com condições de auxiliar a nortear a vida dos seres vi-
vos. A fraternidade apresenta a ideia de inclusão, leva em consideração os 
direitos fundamentais e o acesso de forma universalizada, compreendendo 
o ar, a terra, a água, a vida (Resta, 2004, p. 135).  

Resta (2004, p. 134, grifos do autor) apresenta que a configuração da 
fraternidade são os direitos humanos, em que a humanidade deve ser re-
conhecida como um “lugar comum”, ou seja, “Os direitos humanos têm 
uma dimensão “ecológica”, (...): isto nos leva à conscientização de que os 
direitos humanos podem ser ameaçados sempre e somente pela própria 
humanidade; mas podem ser tutelados sempre e pela própria humanidade; 
(...)”.  

A fraternidade precisa ser vivida, seu escopo consiste na condição 
humana e nas relações de convivência e por isto compromete-se com a jus-
tiça social, com a qualidade de vida, com a dignidade intrínseca de todos 
os seres vivos e com o futuro das gerações. 

Alcançar a efetivação da racionalidade ambiental consiste em con-
cretizar uma utopia, afirma Leff (2007, p. 142). No entanto, representa uma 
resposta da sociedade aos avanços da modernidade e incide em um proces-
so que exige mudanças sociais, ideológicas, políticas e culturais, que nor-
teie a transição para um desenvolvimento sustentável. 

A estrutura(ção) da sustentabilidade na dimensão fraterna 

Para que a sustentabilidade esteja arquitetada em estrutura consis-
tente na sociedade contemporânea, a dimensão fraterna contribui para es-
ta idealização de uma racionalidade ambiental, fundada na ética como ba-
se de um desenvolvimento sustentável e democrático, o qual se encontre 
norteado por valores humanitários e de cidadania, em face da busca do 
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bem comum (todos os seres vivos), a preservação da identidade cultural, 
do respeito às diferenças e da reapropriação da natureza. 

A ética consiste no caminho que recria significados existenciais, “Pa-
ra tornar-nos irmãos con-sentidos, solidários de nossos direitos de ser, de 
ser diferentes, de ser únicos, unidos em nossas especificidades; (...). A ética 
da vida é uma ética do ser, de um re-torno ao ser onde se aninharam os 
sentidos da existência, para pensar a sustentabilidade como um devir con-
duzido pelo caráter do ser” (Leff, 2007, p. 446 – 447). 

Ressalta Leff (2007, p. 457) que, 

A ética ambiental expressa e se funda em novos valores: o ser huma-
no solidário com o planeta; o bem comum fundado na gestão coleti-
va dos bens comuns da humanidade; os direitos coletivos antes dos 
direitos privados; o sentido do ser antes que o valor do ter; a cons-
trução do futuro além do encerramento da história.  

Este re-torno ao ser, aos verdadeiros significados da existência, se 
compatibiliza com o re-surgir da fraternidade nos dias de hoje, como elo 
desta ética voltada para a vida, para rever os valores e sentimentos de ou-
trora que fazia do homem um ser mais completo em sua dimensão huma-
na e social. 

Nesta perspectiva, ressalta Molinaro (2006, p. 19): 

Por isso, pensamos num Estado Socioambiental e Democrático de 
Direito – numa perspectiva pós-positivista – do qual flui a emergên-
cia de um novo sentido de cidadania, que aponta para uma demo-
cracia socioambiental fundada em direitos e deveres concretos, na 
participação real e consciente dos indivíduos singulares e plurais, 
conformando uma ecocidadania responsável em assegurar as condi-
ções que possibilitem afirmar que um mínimo existencial ecológico, 
núcleo material do princípio da dignidade humana deve ser um má-
ximo de concretização dos direitos fundamentais. 

Esta forma de idealizar a ética ambiental requer a edificação de uma 
nova racionalidade e as bases que a fundamentam consistem nos valores 
da vida humana, que corroboram com a perspectiva fraternal, ou seja, es-
tão situados no ser. Esclarece Leff (2007, p. 463) que “A ética é a fonte 
donde emanam os direitos do ser: o direito de ser, de viver, de devir, de de-
senvolver suas potencialidades para a diversidade e a possibilidade”. 
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A condição de vida das pessoas depende igualmente das condições 
do ambiente, que deve ser sustentável e equilibrado, bem como está inte-
grada a novas formas de identidade, de cooperação, de compartilhamento, 
de convivência, de participação e de fraternidade. 

“A qualidade de vida abre uma perspectiva para pensar a equidade 
social no sentido da diversidade ecológica e cultural” (Leff, 2007, p. 326). 
Contemporaneamente, a igualdade social e cultural, a consideração pela 
diversidade e pelo outro será alcançada com a práxis da fraternidade, valor 
fundamental que guia o desenvolvimento da sociedade e os projetos de vi-
da pessoal.  

O princípio da fraternidade tem a intenção de acender a racionali-
dade ambiental, em que o bem-estar de toda a vida existente na terra seja 
respeitado, assim como a preservação dos recursos naturais e restabelecida 
a dialogicidade entre as pessoas permitindo a cooperação e a convivência 
para edificar uma nova relacionalidade na qual reine o respeito às diferen-
ças, à identidade cultural, à justiça igualitária e à preocupação com o futu-
ro das gerações.  

A sustentabilidade encontra na fraternidade os elementos para sua 
concretização, em face dos valores que produz na concepção ética da ra-
cionalidade ambiental. Eis que ambas, a fraternidade e a sustentabilidade, 
como normas dispostas na Lei Fundamental se complementam e, aliadas, 
têm o condão de fortalecer as bases do Estado Democrático Brasileiro para 
conceber o Estado Social Ambiental. 

Considerações finais 

A crise provocada pelo crescimento econômico, demonstrada pelo 
aniquilamento dos recursos naturais, no desequilíbrio e contaminação am-
biental e na deterioração das condições de vida mobilizou as pessoas, a so-
ciedade e o Estado a rever e retomar os princípios e valores que norteiam a 
conduta humana e que validam as decisões adotadas na utilização e explo-
ração da natureza. 

Amplia-se entre os povos a ideia de um desenvolvimento que apre-
sente a preocupação com o meio ambiente e a vida no Planeta. Surge daí o 
conceito de sustentabilidade, ou do desenvolvimento sustentável, para a-
barcar as novas inquietações da humanidade, ou seja, a finitude dos recur-
sos naturais e a projeção da vida no futuro. 
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Para este intento, em variadas dimensões, a sustentabilidade foi a-
brangida, desde a econômica, política, social, cultural, ambiental e ética. 
Mas, a questão do desenvolvimento sustentável permeia todas estas exten-
sões pelo mote da sua dimensão ética que condiz com a constituição de 
uma racionalidade ambiental. 

Na sociedade contemporânea vive-se um tempo de retomada dos 
valores humanos e cidadanos, que se coadunam com o ideal da fraternida-
de, cujo escopo consiste em dignificar a vida humana e propor uma nova 
relacionalidade, que tenha por fundamentos o respeito às diferenças, à di-
versidade, à proteção da identidade cultural, à alteridade.  

Tanto a fraternidade quanto o desenvolvimento sustentável estão 
acolhidos no ordenamento jurídico brasileiro, como preceitos fundamen-
tais, motivo pelo qual legitima a atuação dos agentes sociais e públicos em 
prol da proteção e conservação dos recursos naturais, em face dos direitos 
humanos de todos os seres vivos. 

Por fim, o princípio da fraternidade sustenta na sociedade a edifica-
ção de um desenvolvimento sustentável em face de uma nova relacionali-
dade humana, que valoriza o ser, o eu e os outros e a integração com e na 
comunidade. Imprime uma mudança de concepção da racionalidade ambi-
ental, necessária para a consciência ecológica, incluindo a dignidade de to-
dos os seres vivos existentes e o compromisso fraternal com a justiça social, 
com a qualidade de vida e com o pacto transgeracional. 
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SUSTENTABILIDADE NO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-
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Introdução 

O presente estudo é fruto de pesquisas realizadas pelo Núcleo de Ini-
ciação Cientifica: Cidadania e Justiça na América Latina

1
, da Universidade 

Comunitária da Região de Chapeco (UNOCHAPECÓ). 

Tem por objetivo refletir, sem pretensão de esgotar, sobre o modelo 
clássico de sustentabilidade atrelado aos anseios de desenvolvimento eco-
nômico. Surge das constatações doutrinárias, os seguintes questionamen-
tos: A tese do desenvolvimento sustentável atende as reivindicações da cri-
se ambiental? Há um modelo sócio-econômico que superou os resquícios 
do antropocentrismo e da crise ecológica contemporânea? Qual o papel do 
novo constitucionalismo e do estado do bem viver, adotado pelo Equador, 
na construção de um novo paradigma de sustentabilidade ecologicamente 
correto? 

A análise centra-se na compreensão da proposta constitucionalista 
inovadora, originária dos países latino-americanos, que supera os ideiais 
antropocêntricos e atende as manifestações, reivindicações e propostas in-
dígenas, de interação do homem com a natureza.  

                                                           

* Possui graduação em Direito pela Universidade de Passo Fundo (1998), Pós-graduação em 
Direito Civil-Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2004), 
Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela Universidade Comunitária da Região de Cha-
pecó (2009) e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente 
é professora titular da Graduação e dos Programas de Pós-graduação da Universidade Comu-
nitária da Região de Chapecó. E-mail: locateli@unochapeco.edu.br 
** Graduanda do Curso de Direito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Membro 
do Núcleo de Iniciação Cientifica da Unochapecó. E-mail: daianevidal@unochapeco.edu.br 
1 Bolsa de Pesquisa: Iniciação Científica com recurso do artigo 170 da Constituição do Estado 
de Santa Catarina. 
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O estudo, pelo método dedutivo, analisa a sustentabilidade a partir 
da proposta do novo constitucionalismo latino-americano, pautada no pre-
ceito do estado de bem viver, inserido na Carta Constitucional Equatoriana.  

Desenvolvimento sustentável: paradoxos e contradições  

A partir do momento em que o ser humano passou a requisitar da 
natureza mais do que ela podia oferecer de forma sustentável, estabeleceu-
se um profundo desequilíbrio. O papel central da sociedade foi ocupado 
pelo homem, corrompendo, de forma egocêntrica e ilimitada, o ecossiste-
ma. A ideia de um sistema capaz de fornecer fontes inesgotáveis de maté-
ria-prima para alimentar a produção de riquezas e atender os interesses 
econômicos das sociedades emergentes foi relativizada. 

Esse modelo de utilização dos recursos naturais contribuiu positi-
vamente para acelerar o crescimento econômico, mas acelerou a degrada-
ção do meio ambiente, desencadeando drásticas consequências, mudanças 
climáticas, perda da biodiversidade, alteração do ciclo da água, redução da 
camada de ozônio entre outros tantos fatores que impossibilitaram a capa-
cidade regenerativa da natureza e, consequentemente, colocaram em risco 
diferentes formas de vida. A complexidade dos problemas ambientais 
compeliu intelectuais e representantes dos movimentos ambientalistas a 
promoverem debates nacionais e internacionais com o propósito de apon-
tar caminhos e apresentar alternativas viáveis, compatíveis com o cresci-
mento econômico e a conservação ambiental. 

Diversos paradigmas foram propostos para nortear o desenvolvi-
mento dos debates, tendo se destacado na comunidade internacional, o 
modelo adotado pelo Relatório de Brundland, apresentado em 1987 pela 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. O Relatório propõe adotar o 
conceito de desenvolvimento sustentável como “aquele que atende as ne-
cessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gera-
ções futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações” (Boff, 2012, p. 
34). 

Esse conceito passou a ser amplamente reproduzido pelos meios de 
comunicação, nos debates acadêmicos, em documentos oficiais do governo 
e inclusive tem sido argumento justificador e legitimador para realização 
de grandes empreendimentos, que na maioria das vezes, se apropriam da 
natureza para a satisfação de interesses de grupos dominantes. Sob este 
aspecto, Boff (2012, p. 9) alerta que há certa falsidade ecológica ao se usar a 
palavra sustentabilidade para ocultar problemas de agressão à natureza, 
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tão-somente para vender e lucrar. A maioria daquilo que vem anunciando 
por sustentável, geralmente, não o é.  

Uma análise crítica é apresentada por Banerjee (2006, p. 89) ao a-
firmar que a noção de desenvolvimento sustentável não passa de uma falá-
cia, pois o conceito estriba-se na lógica capitalista e desconsidera as rique-
zas culturais milenarmente acumuladas, ao privilegiar noções ocidentais. 

Defendo também que o desenvolvimento sustentável, ao invés de 
representar a quebra de um paradigma teórico, é subsumido sob o 
paradigma economicista dominante. Ele se baseia também num sis-
tema único de conhecimento e, despeito de afirmar que aceita a plu-
ralidade , há um perigo de marginalização ou de cooptação dos co-
nhecimentos tradicionais á revelia das comunidades que dependem 
da terra para sobrevivência (Banerjee, 2006, p. 78). 

Constata-se uma contradição no conceito de desenvolvimento sus-
tentável ao revelar que o prometido não se cumpriu, pois ao mesmo tempo 
em que defende a existência de limites aos modos de vida incompatíveis 
com o princípio sustentável, mantém a crença no progresso ou desenvol-
vimento para satisfazer os desejos e as necessidades humanas. Permane-
ceu, desta forma, latente o paradigma antropocêntrico

2
, que assinala a re-

lação entre a natureza e a humanidade como entidades separadas, realida-
des diferentes e até antagônicas. 

O que agrava o antropocentrismo é o fato de colocar o ser humano 
fora da natureza, como se ele não fosse parte dela e não dependesse 
dela. A natureza pode continuar sem o ser humano. Este não pode 
sequer pensar em sua sobrevivência sem a natureza. Além do mais, 
ele se colocou acima da natureza, numa posição de mando, quando 
na verdade, ele é um elo de corrente de vida. Tanto ele quanto os 
demais seres são criaturas da Terra e junto com os seres vivos nós 
formamos a comunidade da vida (Boff, 2012, p. 69). 

Esta forma antropocêntrica de tratar a natureza pode ser averiguada 
nas Cartas Constitucionais e nas leis de proteção ambiental do século XX, 
as quais lograram por formar uma bipolaridade entre os bens tutelados pe-

                                                           

2 “Antropocentrismo significa colocar o ser humano no centro de tudo, como rei e rainha da 
natureza, o único que tem valor. Todos os demais seres somente ganham significado quando 
ordenados a ele” (Boff, 2012, p. 69). 
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lo direito, sendo a natureza tratada apenas como objeto e o homem como 
o único sujeito de direito. Além do mais, os sistemas jurídicos baseados no 
individualismo fracassam, positivam direitos coletivos, mas não possibili-
tam a instrumentalização dos mesmos, e nem sequer, mecanismos de con-
trole e aplicação, paulatinamente estes preceitos vão se acomodando, avo-
lumando perdem a sua efetividade, deixando de existir. Do mesmo modo, 
as grandes mobilizações e ações planetárias, promovidas em face da crise 
ecológica, cunharam uma perspectiva de mudança a prazo indeterminado 
sem compromissos concretos, tendo como escopo a busca única e exclusi-
va para o bem estar do homem.  

A solução para a crise ecológica que se abateu sobre a sociedade glo-
bal não pode ser atendida com o atual paradigma de desenvolvimento sus-
tentável, uma vez que, este não consegue se sustentar sem gerar danos 
ambientais. Mas há que se atentar que, “os paradigmas são instituídos por 
sujeitos social, histórica e geograficamente situados e, deste modo, a crise 
desse paradigma é, também, a crise da sociedade e dos sujeitos que o insti-
tuíram” (Gonçalves, 2014). 

E dominar a natureza, sabemos, é o fundamento da civilização mo-
derna construída pelos europeus à sua imagem e semelhança e, para 
isso os povos a serem dominados foram assimilados à natureza co-
meçando por considera-los selvagens que significa rigorosamente, os 
que são da selva, logo, aqueles que devem ser dominados pela cultu-
ra do homem ocidental. Vê-se logo, que a invenção do europeu civi-
lizado é ao mesmo tempo, a invenção do selvagem e, assim, a inven-
ção da modernidade é inseparável da invenção da colonialidade 
(Gonçalves, 2014). 

O desenvolvimento sustentável, originado do arcabouço ocidental e 
moderno, esta ultrapassado, há algum tempo dá sinais de esgotamento. 
Contrapondo-se, emerge do ventre latino-americano, mais especificamente 
do Equador, um novo paradigma, que põem em evidência outros sujeitos, 
outros saberes, outras relações, outras práticas que tiveram que se forjar 
em situações assimétricas de poder, mas que nem por isso se anularam, na 
atualidade se reinventam nas suas diferenças culturais, criando novos hori-
zontes, que estão por detrás das manifestações, reivindicações e propostas 
indígenas. 
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Cultura, povos indígenas e a proposta do bem viver 

A separação homem e natureza é uma característica marcante das 
sociedades ocidentais e modernas. Toda sociedade inventa, institui uma 
determinada ideia do que seja a natureza, portanto, o conceito de natureza 
não é natural, sendo na verdade instituídos pelos homens (Gonçalves, 
2014). 

A forma como é concebida a natureza está atrelada aos padrões cul-
turais de cada sociedade

3
. A cultura, por sua vez, de forma extensiva, pode 

ser concebida pelo modo de vida de um povo e representada por todos os 
hábitos, costumes, tradições e conhecimentos, expressando aquilo que os 
identifica. Estes conhecimentos são transmitidos de geração para geração

4
. 

Cientificamente e não pelo senso comum
5
, “os antropólogos não empre-

gam os termos culto ou inculto, de uso popular, nem fazem juízo de valor 
sobre esta ou aquela cultura, pois não consideram uma superior à outra” 

(Marconi; Presotto, 2011, p. 21). A cultura deve ser compreendida como um 

conjunto de conhecimentos, costumes, hábitos, crenças, arte produzidas e 
meio ambiente onde está localizada.  

A sociedade é permeada pela diversidade de culturas. No entanto, ao 
longo da modernidade prevaleceu apenas a forma de conhecimento pauta-
da na epistemologia e na cultura do norte, esta não prevaleceu perante as 
demais por ser a mais adequada racional ou superior, mas se impôs sobre 
as demais de forma violenta, acarretando a exclusão e o silenciamento de 
diversos povos.  

                                                           

3 “A Natureza, como construção social, ou seja, como termo conceitualizado pelos seres hu-
manos, deve ser reinterpretada e revisada integralmente se não quisermos colocar em risco a 
vida do ser humano no Planeta” (Acosta, 2011). 
4 “Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que ser-
vem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos. Esse modo de 
vida das comunidades inclui tecnologias modos de organização econômica, padrões de esta-
belecimento, de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas, e as-
sim por diante” (Laraia, 2009, p.59). 
5 No senso comum, a acepção cultura pode ser compreendida de forma equivocada. Para al-
gumas pessoas, a cultura é algo que alguns têm e outros não, e que pode servir como unidade 
de medida para justificar distinções sociais. Neste caso, uma pessoa “culta” seria aquela que 
adquiriu domínio no campo intelectual ou artístico. Seria “inculta” a que não obteve instrução 
(Marconi; Presotto, 2011, p. 21). 
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Inseridos neste contexto, do meio ambiente e relações culturais, es-
tão os indígenas, sujeitos históricos, que por sua vez, não constituem um 
grupo homogêneo, são povos diferentes que possuem tradições, línguas e 
costumes distintos, porém se assemelham pela íntima ligação com a natu-
reza, dela depende não apenas sua subsistência, mas sua cultura como um 
todo

6
.  

Diversamente do padrão cultural moderno, de dominação e explora-
ção da natureza, os povos originários declaram a sua veneração face a na-
tureza (Pachamama), reconhecendo-a como progenitora de todas as for-
mas de vida, inclusive a humana. Estabelecem, desta forma, uma relação 
harmoniosa, na medida que formam parte de um todo e assumem o com-
promisso de cuidado, necessário a preservação a proteção e a manutenção 
dos recursos naturais. 

Entendemos o cuidado não como uma virtude ou uma simples atitu-
de de zelo e de preocupação com aquilo que amamos ou com o qual 
sentimos envolvidos. Cuidado é também isso. Mas fundamentalmen-
te configura um modo de ser, uma relação nova para com a realida-
de, da Terra, da natureza e outro ser humano. Ele comparece como 
um paradigma que se torna mais compreensível se o compararmos 
com o paradigma da Modernidade. Este se organiza sobre a vontade 
de poder, poder como dominação, como acumulação, como conquis-
ta da natureza e dos outros povos. O cuidado é o oposto do para-
digma da conquista. Tem a ver, como já dizíamos anteriormente, 
com gesto amorosos, acolhedor, respeitador do outro, da natureza e 
da Terra. Quem cuida não se coloca sobre o outro, dominando-o, 
mas junto dele, convivendo, dando-lhe conforto e paz (Boff, 2013, 
p.92).  

                                                           

6 Para los pueblos que aún mantienen este vínculo explícito y consciente con la tierra, la natu-
raleza representa a una madre, probablemente la más importante, pues es la madre de todo lo 
que crece en ella y a su vez hay una conciencia de ésta como parte de um sistema integral, 
como proveedora se le respeta, no es un objeto sino un sujeto que interactúa con el yo, no es 
alteridad absoluta ni se le ve como una oposición entre el ser que la habita y sus ideales de vi-
da, sino como parte de ellos mismos. Para muchas cosmovisiones indígenas la madre tierra es 
el sujeto con el que se establecen diálogos permanentes de cuyo resultado, somos testigos, se 
construyen complejas construcciones culturales e identidades históricamente ecológicas; 
muestra de ello son los mitos creacionales o mitos fundacionales de las culturas indígenas que 
han sido repetidos miles de veces por cientos de generaciones a través del tempo (Martinez, 
2012). 
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Assim, com base na cosmologia
7
 e no modo de vida tradicional dos 

povos indígena se firma a proposta do bem viver
8
 propondo a formação de 

uma concepção de sustentabilidade que supere as limitações econômicas e 
os resquícios coloniais das ideologias desenvolvimentistas dominantes. 
Surge uma possibilidade, a de promover uma virada ecológica, capaz de ul-
trapassar as fronteiras da visão antropocêntrica, efetivando uma nova ética 
da natureza, baseada no ecocentrismo

9
. 

Curiosamente, nos vem dos povos originários uma proposta que po-
derá ser inspiradora de uma nova civilização focada no equilíbrio e 
na centralidade da vida. O ideal que propõem é o bem-viver (sumak 
kausay ou suma qamaña). O “bem viver” não é o nosso “viver me-
lhor” ou “qualidade de vida” que, para se realizar, muitos têm que vi-
ver pior e ter uma má qualidade de vida. O bem viver andino visa 
uma ética da suficiência para toda a comunidade e não apenas para o 
individuo. Pressupõe uma visão holística e integradora do ser huma-
no inserido na grande comunidade terrenal que inclui, além do ser 
humano, o ar, a água, os solos, as montanhas, as arvores e os ani-
mais, o Sol, a Lua e as estrelas; é buscar um caminho do equilíbrio e 
estar em profunda comunhão com a Pacha (a energia universal) que 
se concentra na Pachamama (Terra), com as energias, com o univer-
so e com Deus (Boff, 2013, p. 61-62). 

Ao analisar as diferenças entre a concepção de desenvolvimento sus-
tentável e o bem viver identifica-se os contrassensos destes paradigmas: o 
desenvolvimento sustentável surge das elites, portanto um modelo implan-
tado, por sua vez o bem viver provem de um sujeito histórico, e se estabe-

                                                           

7 “Cosmologia significa uma visão geral do universo, da Terra, da vida e do ser humano que 
serve de orientação para as pessoas e para as sociedades e que atende a uma necessidade hu-
mana por um sentido globalizado de tudo. (...) O que caracteriza esta nova cosmologia é o re-
conhecimento do valor intrínseco de cada ser e não de uma mera utilização humana, o respei-
to por toda a vida, a dignidade da natureza e não há sua exploração, o cuidado no lugar da 
dominação, a espiritualidade como um dado da realidade humana e não apenas uma expres-
são da realidade” (Boff, 2012, p.77-78). 
8 “O bem-viver nos convida a não consumir mais do que o ecossistema pode suportar, a evitar 
a produção de resíduos que nos não podemos absorver com segurança e nos incita a reutilizar 
e reciclar tudo o que tivemos usado. Será um consumo reciclável e frugal. Então não haverá 
escassez” (Boff, 2012, p. 62). 
9 “O ecocentrismo domina setores influentes do ecologismo contemporâneo, entre os quais o 
chamado “ecologismo profundo”. Apoia-se na negação do antropocentrismo. Ao afirmar que o 
homem é nada mais que parte da natureza” (Almino, 2006, p. 38-39). 
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lece a partir da realidade local; enquanto as sociedades internacionais rea-
lizam campanhas e mobilizações, para conscientizar e alertar sobre seu 
modelo de sustentabilidade as comunidades indígenas não carecem disso, 
pois a sua sobrevivência esta associada à lógica cultural do cuidado e pre-
servação da biodiversidade, que todos aderem espontaneamente; o desen-
volvimento sustentável presa pelo viver melhor que esta associada forte-
mente a racionalidade capitalista, revela se pelo individualismo, egoísmo, 
concentração de riqueza nas mãos de uma minoria, o modelo de sustenta-
bilidade pautado no bem viver aponta para uma vida simples e com produ-
ção equilibrada; compartilhada e comunitária; o desenvolvimento susten-
tável possui caráter antropocêntrico, neste sentido a natureza foi mercanti-
lizada, manipulada, por sua vez o bem viver ecocentrico.  

Resta claro, que o desenvolvimento sustentável alcançado pelo norte 
atualmente é indesejável e inalcançável, tendo em vista que esse modelo 
irá continuar com a depredação da natureza, pondo em risco a própria exis-
tência da humanidade

10
.  

O olhar precisa voltar-se ao sul, onde surge uma resposta diferente, 
plural, para as complexas crises globais, dentre elas a ambiental. O movi-
mento do novo constitucionalismo latino-americano tem demonstrado ser 
um campo fértil para a promoção e institucionalização da proposta do bem 
viver, a qual vem ganhando legitimidade, e representa uma alternativa não 
só para as comunidades indígenas mas para a sociedade global. 

O novo constitucionalismo latino-americano 

Ao longo da história da América Latina, evidencia-se que os povos 
indígenas foram submetidos a um processo discriminatório e crônico. Fo-
ram violentados na sua cultura e modo de viver, condenados pelo seu jeito 
de produzir e consumir em harmonia com a natureza, por serem conside-

                                                           

10 A acumulação material – mecanicista e interminável de bens –, assumida como progresso, 
não tem futuro. Os limites dos estilos de vida sustentados na visão ideológica do progresso 
antropocêntrico são cada vez mais notáveis e preocupantes. Se quisermos que a capacidade de 
absorção e resiliência da terra não entrem em colapso, devemos deixar de ver os recursos na-
turais como uma condição para o crescimento econômico ou como simples objeto das políti-
cas de desenvolvimento. E, certamente, devemos aceitar que o ser humano se realiza em co-
munidade, com e em função de outros seres humanos, como parte integrante da Natureza, 
sem pretender dominá-la (Acosta, 2011). 
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rados povos inferiores, atrasados e primitivos, constituindo-se em barreiras 
ao progresso, à civilização e ao conhecimento

11
 (Colaço, 2013). 

Sob este pretexto, a opulência agressiva do colonizador criou um sis-
tema jurídico legitimador do esbulho e domínio das terras indígenas, ex-
pulsando os de seus territórios para a apropriação dos recursos naturais 
como meio para o desenvolvimento capitalista. A partir dessa convicção, os 
povos autóctones foram induzidos a buscar um modelo de desenvolvimen-
to universal, adverso aos seus valores e costumes, permanecendo sobre o 
poder e o domínio político, econômico e social das grandes elites. Este pa-
radigma de desenvolvimento atingiu o estágio da sociedade industrial e 
trouxe consigo inúmeras reflexões, não apenas ambientais, mas sociais, eco-
nômicas e políticas. 

Nas últimas décadas, esta história começou receber novos contornos 
no cenário da América Latina, por conta dos movimentos indígenas, com 
particular força e intensidade no Equador. Reivindicam, os povos indíge-
nas, conformações mais plurais e interculturais para os Estados, e princi-
palmente exigem a inclusão constitucional de suas diferenças, valores, suas 
formas diferenciadas de construção social, realidades e práticas. O inusita-
do ativismo destes povos contribuiu para a formação de um novo movi-
mento constitucional, o novo constitucionalismo latino-americano. 

A partir dai, ganha força no campo teórico a epistemologia do sul
12

, 
erige-se como um campo dialógico, que compreende a diversidade e lança 
luz sobre povos e culturas que outrora foram encobertas pela invisibilida-
de, e assim origina-se uma elite de intelectuais (sociólogos, cientistas, am-
bientalistas e juristas), que passam a estudar, debater e defender os direitos 
indígenas, estabelecendo redes de apoio às mobilizações, tanto no interior 
de cada país como no exterior. 

E foi desta maneira que o novo constitucionalismo, e o princípio do 
bem viver, alcançam transcendência mundial, pois diante do quadro de 

                                                           

11 “A aparência física e os costumes indígenas chocaram os europeus, que os consideraram a-
nimais. Após muita discussão conclui-se que eram homens, porem inferiores e incapazes de 
se autogovernar, alias para alguns esta ideia mantem-se até nossos dias” (Colaço, 2013, p. 191). 
12 “Trata-se do conjunto de intervenção epistemológicas que denunciam a supressão dos sabe-
res levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica dominante, valo-
rizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido e investigam 
as condições de um diálogo horizontal entre o conhecimento. A este diálogo entre saberes 
chamamos ecologia de saberes” (Santos, Meneses, 2010, p.7). 
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preocupação e incertezas com o ambiente, e com a falta de regulamenta-
ção e ações práticas, tem-se um novo paradigma de sustentabilidade, e 
constitucionalismo, que a cada vez mais aufere novos adeptos e defensores.  

El nuevo constitucionalismo latinoamericano opta por proclamar 
una convivência con todos los seres viventes dentro de la Tierra, de-
nunciando coyunturalmente al fundamentalismo de mercado de las 
últimas décadas del siglo pasado, aunque desde uma perspectiva 
mucho más amplia y universal. (...) De este modo, Gaia que entre 
nosotros se llama Pachamama y no llega de la mano de elaboracio-
nes cientificas, sino como manifestacion del saber de la cultura an-
cestral de convivência en la naturaleza, se incorpora al derecho cons-
titucional como otro aporte del constitucionalismo latino-americano 
al universal (...). Más de quinientos años de colonialismo, neocolo-
nialismo, genocídio y dominacion, no pudieron borrar de las cultu-
ras de los publos andinos el culto a la Tierra y el ideal convivência 
harmoniosa del sumakkawsay, que hoy – removidas las capas que lo 
oprimían – vuelva a la superfície como mensaje al mundo y en espe-
cial a la espécie humana en riesgo de colapso y extinción (Zaffaroni, 
2011, p. 113-114).  

Neste movimento, há o deslocamento da visão do homem como 
centro do universo e principal detentor de direitos, e a consolidação da na-
tureza com um sujeito de direito. A natureza não pode mais ser considera-
da como um objeto de livre disposição do homem, sim em nível de igual-
dade com este, por fazer parte do mesmo (Boff, 2014). Essa nova visão é 
condição essencial de sobrevivência da vida, diante dos problemas ambien-
tais enfrentados na sociedade contemporânea. Portanto, o novo constitu-
cionalismo latino-americano avança onde o neocostitucionalismo

13
 mante-

ve-se inerte, rompendo com um projeto dogmático e conservador em rela-
ção a titularidade de direitos, que vai além dos seres humanos. 

Para além dessas significativas mudanças, em matéria ambiental, 
novo marco constitucional promove, ainda, a superação do modelo de Es-

                                                           

13 “O neoconstitucionalismo não se apresenta como um movimento organizado em torno de 
premissas comuns. Refere-se mais genericamente, a um conjunto de abordagens teóricas que 
produziram uma certa convergência de sentido ao analisar e buscar definir os novos delinea-
mentos do direito contemporâneo, particularmente naqueles Estados a partir do pós-guerra, 
adotaram constituições caracterizadas pela forte presença de princípios, valores, direitos fun-
damentais e mecanismos de controle de constitucionalidade atuados por órgãos jurisdicionais 
especializados” (Melo, 2013, p. 62). 
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tado-Nação e avança na consolidação do Estado plurinacional. Com esta 
proposta emancipatória, os povos indígenas não são considerados sob o 
manto da tutela estatal, são definidos como sujeitos políticos, povos com 
direitos a autodeterminação e autonomia nos seus valores, crenças e tradi-
ções. O monismo jurídico abre espaço para a inclusão constitucional das 
manifestações das comunidades indígenas em suas diferenças, realidades e 
práticas sociais. Perpassa também pelo estabelecimento de um novo regi-
me político, intercultural, comunitário e sociecológico na tentativa de es-
tabelecimento de uma convivência mais profunda entre o homem e a natu-
reza, afirmando que todos somos iguais. 

(...) parte do pressuposto de que existe a comunidade de vida da qual 
nós somos parte e sem a qual não vivemos. Uma cidade não vive a-
penas de cidadãos e Instituições, mas também de paisagens, de ani-
mais, plantas, rios, lagos, montanhas, ar e chuvas e tantos outros se-
res da natureza. Eles são portadores, como a Mãe Terra, de direitos, 
por que possuem valor intrínseco e gozam de certa subjetividade. 
Em razão disso, devem ser incluídos em nosso conceito de democra-
cia ampliada. Esta integração, se vivida realmente, trará equilíbrio e 
sustentabilidade à sociedade (Boff, 2013, p. 127). 

Esta revolução paradigmática se estabelece a partir da Constituição 
do Equador, que afasta-se do arraigado antropocentrismo, do homem co-
mo senhor e dominador da natureza. 

Constituição do Equador e o novo modelo de sustentabilidade 

Em decorrência de lutas seculares, no Equador os povos indígenas 
consagram um novo processo político e jurídico. Através da nova constitui-
ção, o país legitima e legaliza a epistemologia do sul, a ecologia dos sabe-
res

14
, para além do pensamento abissal moderno ocidental

15
, que provocou 

a invisibilidade cultural, política e jurídica destes povos. 

                                                           

14 “Se reconhece e se garantir| {s comunidades, povos e nacionalidades indígenas (...) os se-
guintes direitos coletivos: (...) manter, proteger e desenvolver seus conhecimentos coletivos, 
suas ciências, tecnologias e saberes ancestrais” (Constituição da República do Equador, 2008). 
15 O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema de dis-
tinção visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundam as visíveis. As distinções invisíveis 
são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos 
distintos: o universo “deste lado da linha” e o universo “do outro lado da linha”. A divisão é tal 
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Esta mudança de paradigmas é tema tratado dentro do novo consti-
tucionalismo latino-americano, que se apresenta como uma proposta des-
colonizadora, expressando um novo pacto social, que possibilita a supera-
ção do Estado capitalista e colonial. 

A refundação do Estado se da sobre novas bases que atribuem um 
valor fundamental à biodiversidade e à sociodiversidade, reconheci-
das constitucionalmente como bens da comunidade e das coletivi-
dades como prerrogativas para o futuro. Estas evoluções represen-
tam valores significativos e estimulantes, tanto para a hermenêutica, 
a interpretação e aplicação das disposições constitucionais, quanto 
para as políticas publicas e para a redefinição das relações sociais no 
âmbito de um novo paradigma de sustentabilidade socioambiental 
que, pela primeira vez, na história da América Latina, e também co-
mo uma grande inovação para a teoria constitucional, parte do prin-
cipio da cosmovisão indígena, que concebe os recursos naturais e a 
própria estrutura social como bens comuns, expressões da Pacha-
mama (Melo, 1013, p. 77). 

Assim, arquiteta-se o Estado Plurinacional, adequado à realidade 
cultural e social do Equador, colocando em cheque noções que até então 
pareciam naturais e insubstituíveis: o antropocentrismo, o progresso, cres-
cimento econômico, o bem estar, abrindo espaço para a consagração da 
proposta do bem viver

16
, para além das ideias contemporâneas de desen-

volvimento, que separou o ser humano da natureza (Gudynas, 2011). 

Dentre as mudanças inauguradas pela Constituição do Equador, em 
matéria ambiental, destaca-se a libertação da natureza da condição de 
simples objeto de propriedade, reconhecendo-a como um sujeito de direi-

                                                           

que “o outro lado da linha” desaparece enquanto a realidade, torna-se inexistente, e é mesmo 
produzido como inexiste. Inexistência significa não existir sob qualquer forma de ser relevan-
te ou compreensível. Tudo aquilo que é produzido como inexistente é excluído de forma radi-
cal porque permanece exterior ao universo que a própria concepção aceite de inclusão consi-
dera como sendo o Outro. A característica fundamental do pensamento abissal é a impossibi-
lidade da co-presença dos dois lados da linha (Santos, 2014). 
16 Bem-Viver implica um questionamento substancial às idéias contemporâneas de desenvol-
vimento e em especial ao seu vínculo com o crescimento econômico e sua incapacidade de re-
solver os problemas da pobreza, sem esquecer que suas práticas acarretam severos impactos 
sociais e ambientais (Gudynas, 2011). 
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to
17

, conforme preconiza o artigo 71 “La naturaleza o Pacha Mama, donde 
se reproduce y realiza La vida, tiene derecho a que se respete integralmen-
te su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, es-
tructura, funciones y procesos evolutivos”. A partir d aí, a natureza é con-

siderad a detentora de dignidade e direitos, possibilitando que os recursos 

naturais sejam partes na relação jurídica processual. Na província de Loja, 
no Equador, “ocorreu o primeiro julgamento que levou em consideração os 
direitos da natureza, sendo o Rio Vilcabamba a parte no processo e com 
sentença a seu favor” (Oliveira, 2013, p. 14). Essa decisão demostra o êxito 
na instrumentalização dos preceitos constitucionais. 

Ainda, orientada pelo axioma do bem viver a nova Constituição su-
pera a visão reducionista de desenvolvimento como mero crescimento fi-
nanceiro. Para tanto constituiu um sistema econômico e social solidário, 
sob o marco da interculturalidade e da convivência harmônica com a natu-
reza.  

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, soste-
nible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-
culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 
del sumak kawsay. (...) El buen vivir requerirá que las personas, co-
munidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus de-
rechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturali-
dad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con 
la naturaleza.  

O projeto do bem viver, instituído na Constituição equatoriana, não 
se limita a proteção da natureza. Alude ainda, uma melhor qualidade de 
vida para a população, a possibilidade dos cidadãos desenvolver suas capa-
cidades e potencialidades, a viabilidade de contar com um sistema econô-
mico que promova a igualdade através da distribuição social e territorial 
dos benefícios do desenvolvimento, a garantia da soberania nacional, pro-
moção da integração latino-americana e proteção da diversidade cultural

18
. 

                                                           

17 A libertação da Natureza desta condição de sujeito sem direitos ou de simples objeto de 
propriedade, exigiu e exige, então, um esforço político que a reconhece como sujeito de direi-
tos. Este aspecto é fundamental se aceitamos que todos os seres vivos têm o mesmo valor on-
tológico, o que não implica que todos sejam idênticos (Acosta, 2011). 
18 Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y es-
peranza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de 
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Dessa forma, é possível perceber, que a proposta do bem viver aliado 
ao movimento do novo constitucionalismo latino-americano estabelece 
uma nova relação entre o Estado, mercado econômico, cidadãos e a natu-
reza, onde todos são convidados a dar sua colaboração, para juntos cons-
truir uma sociedade sustentável

19
. Neste contexto, é importante destacar 

que são os povos indígenas que revelam que outro mundo é possível, é nes-
te momento necessário. 

Considerações Finais 

Diante do agravamento dos problemas ambientais e intelectuais re-
presentantes dos movimentos ambientalistas promoverem debates nacio-
nais e internacionais com o propósito de apontar caminhos e apresentar al-
ternativas viáveis, compatíveis com o crescimento econômico e a conserva-
ção ambiental. E foi em um desses encontros globais que surgiu como des-
taque o termo desenvolvimento sustentável. 

No entanto, este modelo de desenvolvimento não superou as estrei-
tas margens quantitativas do economicismo, trazendo em seu bojo os ide-
ais do antropocentrismo. E assim, a questão crucial da crise ambiental, 
persiste como um grande desafio. 

Contrapondo-se, emerge do ventre latino-americano, mais especifi-
camente do Equador, um novo paradigma de sustentabilidade ultrapas-

                                                           

los principios y derechos que establece la Constitución; 2. Construir un sistema económico, 
justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de 
los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 
y estable; 3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 
identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del 
poder público; 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y susten-
table que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de cali-
dad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natu-
ral; 5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar 
una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 
democrático y equitativo mundial; 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equi-
tativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 
gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 7. Proteger y promover la diversidad cultural y 
respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la 
memoria social y el patrimonio cultural. 
19 Uma sociedade é sustentável se seus cidadãos forem socialmente participativos, cultivarem 
um cuidado consciente para com a conservação e a regeneração da natureza e destarde pude-
rem tornar concreta e continuamente perfectível a democracia soecologica (Boff, 2012, p. 128). 
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sando as limitações econômicas e os resquícios coloniais das ideologias de-
senvolvimentistas dominantes. Surge uma possibilidade, a de promover 
uma virada ecológica, capaz de ultrapassar as fronteiras da visão antropo-
cêntrica, efetivando uma nova ética da natureza, baseada no ecocentrismo, 
que se arquiteta nas reivindicações e na epistemologia dos povos indíge-
nas. 

O movimento do novo constitucionalismo latino-americano tem 
demostrado ser um campo fértil para a promoção e institucionalização da 
proposta do bem viver, a qual vem ganhando legitimidade e representa 
uma alternativa não só para as comunidades indígenas, mas para a socie-
dade global. 

O Equador, flexível aos movimentos indígenas e ao fenômeno do 
novo constitucionalismo, positiva na Constituição os ideias do bem viver. 
Desta maneira implica profundas mudanças, inclusive sobre os campos do 
conhecimento, especialmente do jurídico, uma vez que, rompe com um 
sistema dogmático e conservador em matéria de titularidade de direitos.  
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Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo geral alertar a sociedade acer-
ca da situação degradante para a qual a população encaminha o meio am-
biente, arriscando inclusive sua sobrevivência. Dentre estes ímpetos desta-
cam-se os riscos globais, como, por exemplo, o crescimento desregrado da 
população nos países hipossuficientes, engrandecendo os índices de pobre-
za e o distanciamento entre as sociedades, e automaticamente, dilacerando 
os casos de enfermidades, por conseguinte, enfatiza-se o risco nuclear, os 
efeitos imprevisíveis das tecnologias, bem como a perda da biodiversidade 
biológica, conferindo as mudanças climáticas o status de referência em pe-
riculosidade. 

Através de dados científicos diversos estudiosos procuram reforçar o 
alerta acerca do meio ambiente, como também ensejar algumas diretrizes 
com vistas a neutralizar ou ao menos retardar o desastre iminente. De acor-
do com Nicholas Stern, ex-economista-chefe do Banco Mundial, mencio-
nado na obra de Milaré (2011), demonstra em seus estudos que:  

Se deixarmos as coisas como estão hoje, o planeta vai perder entre 
5% e 20% do PIB mundial. Estamos falando por tanto, de perdas que 
podem chegar a 7 trilhões de dólares. O percentual muda bastante, 
de 5% a 20%, porque depende de variáveis inseridas no cálculo. No 
nosso estudo, falamos em 20% porque fazemos uma abordagem mais 
ampla, incluindo estimativas sobre o impacto que o aquecimento 
global terá sobre a vida dos mais pobres, sobre os gastos da saúde 
pública etc. Claro que não são números precisos, porque é impôssível 
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prever com segurança hoje impactos que serão efetivamente senti-
dos dentro de algumas décadas. 
E vem um alerta específico: ‘Modelos científicos sugerem que dentro 
de 50 a 100 anos a Amazônia pode secar e morrer’. 

Neste sentido, como objetivo específico do respectivo artigo, pre-
tende-se demonstrar a necessidade de uma atitude de sustentabilidade por 
parte da humanidade, em consequência de que o consumo ilimitado e dis-
soluto dos bens naturais está guiando a humanidade ao seu fim, posto que 
é impossível ao homem viver em um Planeta inabitável, além de que, o 
consumo exacerbado do meio ambiente a longo tempo, se mostra mais ina-
propriado que vantajoso, em vistas de que, se perderá tanto no cunho do 
esforço físico, quanto econômico, assim sendo, torna-se mais prejudicial à 
sociedade tentar recuperá-lo depois de degradado, de que tomar uma ati-
tude respeitosa de antemão, através da sustentabilidade.  

Findo o intróito, proceder-se-á através da construção do referido ra-
ciocínio, de maneira a fundamentar e edificar a primordialidade de um 
crescimento sustentável. 

A crise ambientalista 

Em conformidade com Milaré (2011), “a temática ambiental aparece 
hoje como um dos assuntos que mais empolga (ou apavora?) o habitante 
da “aldeia global” nesta virada de milênio, na exata medida em que o cres-
cimento econômico”, bem como a sobrevivência da humanidade não po-
dem ser analisados sem o saneamento da Terra e desta forma, sem a admi-
nistração raciocinada dos recursos naturais. Indaga-se neste instante acer-
ca do tratamento dispensado ao Planeta, no sentido deste estar sendo ou 
não adequado para suas necessidades, em resposta evidencia-se sinais ro-
bustos e contundentes de degradação, destacando a evidente crise que se 
instala e adoece o Planeta. 

Acerca da temática, o que se pode precisar é que o estado de degra-
dação em que a Terra e a humanidade se encontram é difícil de ser especi-
ficado, em virtude de que a metodologia dos países concretiza-se, funda-
mentalmente “{ custa dos recursos naturais vitais”, efetuando a deteriora-
ção destes recursos em nível e ritmo desconhecidos, o Brasil, inclusive, fez 
parte destes países que acreditavam em um “crescimento a qualquer cus-
to”, decorrendo deste desenvolvimento econômico desraigado, o fato de 
que, em 2002 o País degradava anualmente aproximadamente 18,6 mil Km² 
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de área vegetativa, atualmente o consenso a que se chega é que essa dilapi-
dação tem aumentado de forma alarmante.  

No caso de São Paulo, por exemplo, cerca de 190 milhões de tonela-
das de terra, eram perdidas por meio do processo de erosão, da mesma 
forma a poluição ocasionada por via das fábricas de Cubatão, mesmo aca-
tando controles de emissões, ocasionou “grandes ravinas na Serra do Mar,” 
ocasionando perigos de desabamento sobre os habitantes e o pólo petro-
químico de tal cidade. Estes são apenas alguns exemplos em menção a si-
tuação caótica a qual a humanidade se encaminha demonstrando os abu-
sos efetuados sobre os recursos terrestres. 

Neste sentido, para Romeiro (2003) destacam-se duas vertentes com 
propostas a dissolver os problemas econômicos ambientais, compostas pe-
la Economia Ambiental, a qual representa um desdobramento da conjectu-
ra econômica neoclássica, que objetiva uma reação a problemática da polu-
ição e do enfraquecimento dos recursos naturais, no entanto, os críticos 
definem-na como sustentabilidade fraca, devido a sua questionável capaci-
dade instrumental de ação, como meio de oferecer uma orientação susten-
tável.  

A outra vertente denomina-se Economia Ecológica, posicionando-se 
de forma crítica à Economia Ambiental, seu diferencial encontra-se no fato 
de que a mesma não limita-se apenas à ciência econômica, caracterizando-
se por um amplo encadeamento com diversos outros âmbitos do conheci-
mento. A mesma é estimada como de sustentabilidade forte, em vista de 
que a própria específica que o meio ambienta atua de forma delimitativa ao 
homem, bem como os recursos apenas podem ser substituídos de maneira 
limitada, assim como o progresso técnico nunca poderá aliviar de forma 
definitiva a pressão exposta ao meio ambiente. 

Em busca de uma resolução integrativa de sustentabilidade 

Em menção a Milaré, discorre-se que, “melhor do que se falar em 
desenvolvimento sustentável – que é um processo -, é preferível insistir na 
‘sustentabilidade’, que é um atributo necessário a ser respeitado no trata-
mento dos recursos ambientais, em especial dos recursos naturais”. Decor-
re que, de acordo com Canotilho (2010), em citação a Kloepfer, “associado 
à ideia de Estado constitucional ecológico encontramos o tópico de demo-
cracia sustentada”, no sentido de que: 
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(...) o Estado constitucional, além de ser e dever ser um Estado de di-
reito democrático e social, deve ser também um Estado regido por 
princípios ecológicos; (2) o Estado ecológico aponta para formas no-
vas de participação política sugestivamente condensadas na expres-
são democracia sustentada. 

O referido autor dispõe sobre a busca de um Estado constitucional 
ecológico com pretensão a um direito integrado ao meio ambiente, ou seja, 
uma proteção universal e sistemática que não se limite a uma defesa isola-
da aos componentes ambientais naturais ou mesmo dos elementos huma-
nos, dessa forma, abordaria o ambiente de maneira ampla, em todos os 
seus aspectos e objetos. Destarte do ponto de vista ambiental, não se trata 
apenas de fiscalizar os riscos de instalações ou das atividades do homem, 
mas de acompanhar “todo o processo produtivo e de funcionamento sob 
um ponto de vista ambiental”.  

Em segundo lugar o postulado deste modelo implica para uma pers-
pectiva multitemática, atuando de maneira conjunta, avaliando o impacto 
ambiental não simplesmente sobre os projetos, mas previamente sobre os 
próprios planos, tal atuação sugere uma alteração nas correlações entre as 
dimensões ambientais e urbanas. Por conseguinte: 

(...) um direito de ambiente integrativo produz conseqüências no 
modo de actuação dos instrumentos jurídicos do Estado de direito 
ambiental. A ponderação de direitos e interesses em uma perspectiva 
multitemática é, por sua natureza, mais complexa e conflitual. Daí a 
necessidade de compatibilização dos instrumentos imperativos e co-
operativos, da articulação de regras de caráter jurídico e estritamente 
vinculadas ao princípio da legalidade com dimensões atentas às con-
dições concretas de actuação (a chamada ‘elasticidade situativa’) e da 
substituição de uma ‘polícia de pormenores’ por um sistema de con-
trole (ou de pós-avaliação) dos resultados. 

Em consequência, por conceito de sustentabilidade pode se definir 
conforme Milaré (obra citada), como sendo:  

Do ponto de vista ecológico, sustentabilidade refere-se aos recursos 
naturais existentes numa sociedade que, segundo Neira Alva, repre-
sentam ‘a capacidade natural de suporte’ às ações empreendedoras 
locais. A sustentabilidade inerente aos próprios recursos da natureza 
prende-se às cadeias ecossistêmicas, nas quais a existência e perpe-
tuação de algum desses recursos dependem naturalmente de outros 
recursos. Sem essa sustentabilidade haveria o comprometimento da 
própria biodiversidade, com a aceleração da sua perda, culminando 
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em riscos ao ecossistema planetário. Como se pode ver, a sustentabi-
lidade vai mais além dos destinos da espécie humana: ela alcança a 
perpetuação da vida e o valor intrínseco da criação ou do mundo na-
tural. (grifos no original) 

Já sobre o enfoque político, a mesma importa na aptidão que a soci-
edade possui de organizar-se a si própria, ou seja, a ‘capacidade de susten-
tação’, assim sendo, existem duas classes para o progresso da sustentabili-
dade, qual seja, a natural de suporte, que engloba a todos os recursos natu-
rais existentes no Planeta que sejam objeto da ação do progresso social, de 
outra forma, por capacidade de sustentação constata-se a durabilidade do 
bem, desta forma, um bem ou recurso é considerado sustentável na medi-
da em que possa durar em atendimento das obrigações dos ecossistemas 
naturais, bem como aos processos dos ecossistemas sociais.  

Decorre do exposto que os doutrinadores ainda não chegaram a um 
consenso acerca da definição específica de sustentabilidade, desta forma 
Veiga (2006), denota que indiferente do desfecho desta discussão o fato é 
que o progresso econômico e a conservação da natureza não ocorreram em 
curto prazo, o que empecilha sua concretização, em virtude de que atitu-
des isoladas são ineficientes, devido ao fato de que o meio ambiente é uma 
questão de cunho global, posto que afeta a todos os habitantes. 

Neste sentido, Hart (apud Elkington, 2001) dispõe que sustentabili-
dade é mais que a união entre o crescimento econômico em harmonia com 
o meio ambiente, dessa forma o mesmo enfatiza “aqueles que pensam ser a 
sustentabilidade somente uma questão de controle de poluição, não estão 
vendo o quadro completo”, é necessário como acima exposto, de uma visão 
global da problemática, dado que, a sustentabilidade consiste em uma vi-
são universal, uma política na qual o meio ambiente encontra-se em pri-
mazia aos atos humanos. 

Isto exposto abordar-se-á no próximo tópico a visualização de um 
modelo de sociedade pautada no respeito ao meio ambiente, através da 
sustentabilidade de um Estado ecológico. 

Protótipo de uma sociedade pautada na sustentabilidade de um 
estado ecológico 

Na concepção de Sachs (2004) a sustentabilidade abrange um mode-
lo social, baseada na ação ética de sincronia entre as gerações presentes e 
futuras, o que implica em atuar em múltiplas escalas de tempo e espaço, 
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com vistas a equalizar o meio ambiente ao crescimento. Desta forma con-
forme os conceitos de sustentabilidade que um autor venha a seguir regu-
lam-se os pilares que o mesmo a edifica, neste sentido, para o autor em 
comento, a sustentabilidade constrói-se através de cinco bases. 

Por conseguinte, as bases da mesma então seriam distintas em soci-
al, em virtude de que o meio ambiente constitui em um bem de uso co-
mum, ou seja, seu bem-estar interessa a toda a sociedade; ambiental posto 
que é esta quem sustenta a vida através da promoção de recursos; territori-
al correlata à distribuição dos recursos, bem como das populações e suas 
atividades; econômico posto que é a partir de um financiamento que uma 
política pública se torna possível; político com um viés democrático objeti-
vando a liberdade de ações como um instrumento de concretização. 

Acerca deste assunto, diversos doutrinadores consideram o caráter 
econômico como predominante no que diz respeito ao assunto, posto que 
qualquer estratégia precisa de recursos para sua implementação, no entan-
to, para Romeiro (obra citada), a sustentabilidade econômica resulta em 
um problema “de alocação intemporal de recursos entre consumo e inves-
timento por agentes econômicos nacionais, cujas motivações são funda-
mentalmente maximizadoras de utilidade”.  

Neste sentido, o mesmo preceitua que a própria, apenas pode ser 
conferida através de uma perspectiva cultural e ética, de forma conjunta 
ensejando uma visão global acerca da temática, o que resulta dizer que, por 
mais que a sustentabilidade sob o ângulo econômico seja predominante, a 
mesma não se apresenta de maneira absoluta, devido ao fato de que as de-
cisões de caráter econômico são tomadas por meio de seres humanos. Des-
ta forma, Milaré (obra citada) preceitua: 

Um dos escopos do desenvolvimento socioeconômico (e, mais ainda, 
do mero crescimento econômico) é a produção de bens e serviços à 
procura de um mercado consumidor. Tanto é verdade que os inves-
timentos são planejados em função do número de consumidores e 
usuários potenciais, e não de seres humanos. Não PE uma estratégia 
incorreta ou intrinsecamente má; antes, o nível de vida digno e satis-
fatório que se deseja estender a toda a população supõe um aumento 
de consumo e ampliação de mercado (notadamente o mercado in-
terno), para que se possa atender à demanda de bens e serviços ne-
cessários ao desenvolvimento humano. O que preocupa, e ao mesmo 
tempo constitui aberração do desenvolvimento harmonioso, é o cul-
to ao consumismo e a criação de necessidades desnecessárias, im-
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pingidos por um marketing distorcido e pela ação massificante da 
mídia, em particular a televisão. 
Existe, obviamente, uma diferença abissal entre consumo e consu-
mismo, como existe entre o necessário indispensável e o supérfluo 
perdulário, entre a dignidade e a vaidade. 

Destarte, Feldman (2003), dispõe que o consumo é fundamental pa-
ra a vida humana, indispensável a qualquer pessoa, então, a problemática 
em questão encontra-se nos padrões e efeitos desencadeados por este con-
sumo, isto é, no quesito de conciliar as pressões sobre meio ambiente em 
relação às necessidades preliminares dos indivíduos. 

Assim sendo, sob uma perspectiva, o consumo visa atender direitos 
fundamentais da pessoa humana, como o direito à alimentação, vestes, ou 
moradia, dentre outros, contribuindo de forma evidente para o desenvol-
vimento humano, e uma vida digna, no entanto, sob outro enfoque, tal re-
ação consumista reage de maneira adversa, em virtude de que a dificuldade 
encontra-se no uso imoderado deste direito, quando com vistas à satisfa-
ção do consumo, sacrificam-se bens e valores essenciais. 

Em consequência, Milaré (obra citada), posicionando-se de maneira 
concordativa, dispõe acerca das distorções do consumo, ocorridas na refle-
xão humana, a qual incide em uma mentalidade e hábitos compulsivos e 
descontrolados, fazendo-o agir por ímpeto e em desgoverno sobre suas ne-
cessidades, desencadeando uma vontade desequilibrada de fazer compras, 
que representam uma ameaça ao sistema global. 

Por este motivo, para obtenção de uma análise aprofundada acerca 
desta questão, devem ser verificados todos os aspectos em conjunto, entre 
eles, o social, cultural, psicológico e econômico, posto que a maior dificul-
dade encontra-se no fato de que o crescente consumo universal avança 
sempre em linhas tortuosas no seio das sociedades, desestabilizando o e-
quilíbrio econômico-social porventura existente e – o que é pior – ampli-
ando as desigualdades entre as regiões e países, assim como entre regiões e 
classes de um mesmo país. 

Desta feita, extrai-se que em análise ao conjunto sistemático do ser 
humano que o leva a comprar em demasia, bem como, considerando-se, o 
meio ambiente em conjunto, se torna mais viável o alcance de uma solução 
efetiva sobre a crise ambiental, por medida, em vista de que se terá uma vi-
são ampla do todo, e não da forma fragmentada como se tem atuado até 
então, será mais fácil agir em acordo de sua preservação e recuperação. 
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Assim sendo, se toda a nação humana procedesse a partir de então 
de forma a agir em concordância com a sustentabilidade, os problemas se-
riam passíveis de controle e o meio ambiente poderia então ser recupera-
do, em virtude de que, através do respectivo artigo ficou claro que, a forma 
desregrada como se tem atuado em busca de um crescimento econômico a 
qualquer custo, a longo prazo trará mais gastos que lucros, pois é inevitável 
o caminho destrutivo para o qual a humanidade encaminha o Planeta 

Por conseguinte, sabe-se que sem os recursos naturais como água, 
luz solar, ar puro, dentre outros indispensáveis à sobrevivência da espécie 
humana, o homem não sobreviveria, ou seja, sua vida e bem-estar depen-
dem da vida e do bem-estar do Planeta em que o mesmo habita, não sendo 
lógico que o mesmo proceda em direção a sua morte. 

Em consequência, destaca-se que estes bens naturais que estão sen-
do destruídos pela ação humana em busca de crescimento econômico, por 
corolário, não podem ser restituídos pelo cunho econômico que o destruiu, 
em vista de que, existem bens que o dinheiro não é capaz de devolver ao 
seu estado natural, como por exemplo, uma espécie de animal que a ação 
humana extinguiu, e nesta direção, existe também, estados para os quais se 
torna impossível retornar a sua condição anterior, como por exemplo, rees-
truturar o reflorestamento de 30 anos atrás. 

Descortinada a este respeito, cabe a sociedade implantar o Estado 
ecológico expresso nos variados preceitos constitucionais que a Carta 
Magna conferiu ao meio ambiente, respeitando suas diretrizes e atuando 
de maneira a efetivar este bem, que encontra-se como dever do Estado e 
dos cidadãos em geral, posto que o mesmo é um bem comum e indispen-
sável a toda a humanidade. 

Ao cidadão incumbe atuar como fiscalizador onde o Estado não pos-
sa se fazer presente, utilizando-se das garantias constitucionais que a Carta 
Máxima implantou em sua defesa, como o mandato de segurança, ou a a-
ção popular, em vistas de que o futuro do homem depende do futuro do 
Planeta. 

Considerações finais 

Primeiramente percorreu-se com as considerações introdutórias, de 
maneira a estimular o assunto ao leitor, por conseguinte, procedeu-se com 
a descortinação da temática através da expressão acerca da crescente crise 
ambientalista que se instala no Planeta. Por conseguinte abordou-se a ne-
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cessidade de uma busca para estes desastres de maneira integrativa e pau-
tada na sustentabilidade, conferindo então, a definição de sustentabilida-
de, e o posicionamento de doutrinadores sobre o respectivo assunto. 

Posteriormente a isso, expressou-se então o objetivo específico do 
documento o qual procedeu de maneira a demonstrar a necessidade de 
uma sociedade ciente do caminho seu fracassado até então vivido, necessi-
tando urgentemente, atuar com responsabilidade e raciocínio lógico atu-
ando com sustentabilidade com vistas a formar e integrar-se ao Estado 
ecológico implantado pela Constituição Federal. 

Diante do exposto, verificou-se que as atitudes dos seres humanos 
estão causando consequências alarmantes ao Planeta Terra, direcionando a 
extinção da possibilidade da vida humana no globo, movendo desta forma, 
diversos estudiosos a analisarem o estado de conservação e as possibilida-
des de resguardar o pouco dos bens naturais que ainda estão disponíveis ao 
homem, sem os quais os mesmos não conseguiriam subsistir. 

Como solução o respectivo manuscrito trouxe a descortinação da vi-
são da humanidade para a problemática que se instala em todo o mundo e 
enraíza-se na forma de agir da coletividade. Desta forma, o presente ma-
nuscrito sugere uma vivência regrada na sustentabilidade, ou seja, unir to-
das as necessidades dos indivíduos de maneira que não desequilibre o res-
tante do meio ambiente, proceder na direção do bem comum à sociedade, 
com vistas a preservar e restabelecer os bens naturais limitados dos quais 
se necessita para sobreviver. 
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A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL SOB A PERSPECTIVA DE 

UM CONTRATO NATURAL ENTRE O HOMEM E A NATUREZA 

Aline Oliveira Mendes de Medeiros Franceschina
*
 

Introdução 

O respectivo manuscrito tenciona de forma geral analisar o posicio-
namento do meio ambiente na contemporaneidade, ou seja, a ineficácia 
das prerrogativas relacionadas ao mesmo na ordem prática, bem como 
mais especificamente, o próprio pretende abordar a teoria da elaboração 
de um contrato natural entre o homem e o meio ambiente, originada por 
Michel Serres, como condição de salvaguardar e concretizar este bem cons-
titucionalmente previsto, em decorrência da relação de dependência que 
integra a subsistência do indivíduo ao meio ambiente, tornando, por tanto, 
necessário e imprescindível a correspondência sadia e equilibrada entre o 
sujeito e a natureza. 

De toda esta questão emerge no núcleo social a maior problemática con-
cernente a este tema, definida como sustentabilidade, ou seja, o ser huma-
no encontra-se incerto no que tange ao método de como proceder de ma-
neira a garantir sua sobrevivência e ao mesmo tempo sustentar-se. Ocorre 
que como tudo ao entorno do homem compreende-se como meio ambien-
te, torna-se impossível uma visão global da temática, reconduzindo para 
tanto, a uma percepção fragmentada da realidade vigente, perspectiva a 
qual mostra-se favorável ao mesmo como forma de demonstrar as frontei-
ras humanas naturais, que se circunscrevem ao homem, e aos quais in-
cumbe ultrapassar, estimulados através do objetivo da sobrevivência plane-
tária. 
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Basta um olhar mais perspicaz com relação ao meio ambiente para 
se tornar evidente a crise na qual o mesmo se encontra verificável em fatos 
como os avanços frequentes na tecnologia, a crise consumista à qual a so-
ciedade sucumbe, o fortalecimento do aquecimento global, assim como do 
efeito estufa, vista também por meio do desmatamento e noutras diversas 
formas de depredação dos recursos naturais, neste sentido, cita-se Milaré 
(2011), o qual expressa-se através de um apontamento levantado por Al Go-
re, no sentido de que: 

A ameaça mais perigosa ao meio ambiente de nosso planeta talvez 
não seja representada pelas ameaças estratégicas propriamente ditas, 
mas por nossa percepção dessas ameaças, pois a maioria ainda não 
aceita o fato de que a crise que enfrentamos é extremamente grave. 
(grifos no original). 

Ciente da complexidade desta crise ambiental é que visa o respecti-
vo manuscrito abordar a redefinição da perspectiva social com relação ao 
meio ambiente, de maneira a incluir tal relacionamento como um contrato 
natural estabelecido para o homem ao nascer neste meio, ou seja, um con-
trato nato ao mesmo, em similaridade com o contrato social, disposto por 
J. J. Rousseau (2012), questão a qual somente será abordada de maneira 
precisa no item 5 do referido artigo, visto que antes, necessitará percorrer 
uma trajetória de entendimentos iniciada por meio do ponto concernente 
ao direito ao meio ambiente de forma extensiva ao direito à vida, expresso 
através do próximo tópico, em função da subordinação que a vida humana 
naturalmente sujeita ao meio ambiente. 

Direito ao Meio Ambiente como Forma Extensiva ao Direito à Vida 

Conforme expressa Milaré (2011), não há possibilidade de precisar 
em que ponto se encontra a história da humanidade e do planeta Terra, 
visto que no que refere-se a esta pauta, apenas constam informações re-
trospectivas acerca do itinerário percorrido, no entanto vislumbra-se um 
futuro incerto, com bases em simples hipóteses, posto que não há ciência 
capaz de oferecer resposta segura. Em suas palavras, o mesmo dispõe “esta 
não é uma questão teórica e abstrata: ela é real, concreta e prática, porque 
nos interessa saber do nosso destino coletivo e do nosso dia a dia já em 
curto prazo”. A única certeza que se possui é que os ecossistemas demoram 
milhões de anos para se desenvolver, sendo alterados em instantes através 
da imposição do homem, desta forma dispõe Milaré (2011): 
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Num prazo muito curto – e que se torna sempre mais curto – são di-
lapidados os patrimônios formados lentamente no decorrer dos 
tempos geológicos e biológicos, cujos processos não voltarão mais. 
Os recursos consumidos e esgotados não se recriarão. O desequilí-
brio acentua-se a cada dia que passa. 
E assim chegamos ao estado atual, em que nossas ações chocam-se 
contra nossos deveres e direitos, comprometendo nosso próprio des-
tino. O renomado historiador H.G. Wells registrou: “A história hu-
mana é cada vez mais uma corrida entre a educação e o desastre”. 
Este é o paradoxo existente nas relações do homem com a Terra. As 
raízes da Questão Ambiental ficam expostas e interpelam a respon-
sabilidade dos seres humanos, que é inequívoca e intransferível. 

Desta feita, o complexo deste teorema encontra-se no fato de que a 
sociedade em busca de sanar suas necessidades ilimitadas, demandam os 
bens da natureza, cujos quais são limitados, é neste contexto que encontra-
se a causa dos maiores problemas acerca do assunto. Destarte, pioneira-
mente através da conferência de Estocolmo, o meio ambiente de qualidade 
se ascendeu como um direito fundamental intergeracional, de caráter cole-
tivo, amparando a toda humanidade, em conformidade com Varela (1998), 
objetivando intrinsecamente garantir o direito à vida. 

Neste sentido, a Constituição Federal, além de elencar o direito ao 
meio ambiente em suas cláusulas pétreas, o apregoa em vários outros dis-
positivos de seu núcleo, dentre os quais, destaca-se o art. 225, categorizan-
do-o, como bem de uso comum do povo, vinculado a sadia qualidade de 
vida do ser humano. Denotando certa equiparação ao direito à vida da pes-
soa humana, justificável através do posicionamento constitucional atribuí-
do ao bem em destaque, disposto em seu âmago como direito fundamen-
tal, bem como pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa huma-
na, posto que, não basta um simples viver, em expressão da Carta Máxima, 
mister se faz, viver com dignidade. 

Em encadeamento, o direito à vida, também possui expressão na 
norma ambiental, sendo interpretado de forma extensiva, em virtude de 
que, emerge a imprescindibilidade de garantir a sadia qualidade de vida de 
todas as formas de existência humana, neste sentido se posiciona Machado 
(2002), para quem, “não basta viver ou consagrar a vida. É justo buscar e 
conseguir a qualidade de vida”.  

Por conseguinte, dispõe Silva (2000) em citação a Gotor, para o qual, 
a sociedade depara-se “com uma nova projeção do direito à vida, pois neste 
há de incluir-se a manutenção daquelas condições ambientais que são su-
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portes da própria vida, e o ordenamento jurídico, ao qual compete tutelar 
o interesse público”, encontra-se encarregado de responder de maneira co-
erente e eficaz a esta necessidade social então avistada, cuja qual aflora da 
busca social por uma nova forma e padrão de vida.  

Salienta-se, no entanto, que a efetividade da proteção ambiental a-
penas se mostra concreta através da conjugação entre a coletividade e o 
Poder Público, em analogia com Silva (2000) para quem, a proteção ambi-
ental abarca não apenas a proteção da natureza, mas de todos os elemen-
tos substanciais à vida humana e à conservação da harmonia ecológica, 
com o objetivo de garantir a qualidade do meio ambiente, em incumbência 
da qualidade de vida, como garantia fundamental da pessoa humana. 

Destarte, a qualidade do meio ambiente, mais que referencial da 
qualidade de vida, presta-se a corresponder o controle ambiental relacio-
nado às agressões sofridas, de forma que, considerando estes dois bens 
como interligados, coaduna-se a idéia de que as políticas relacionadas a es-
tes dois recursos também devem estar contíguos, de maneira a se comple-
mentarem, visto que se torna impossível haver qualidade de vida, ou até 
mesmo a própria existência da mesma, sem que haja um meio ambiente 
sadio ao dispor e cuidado da sociedade.  

Findo a conjectura do meio ambiente como suporte basilar da qua-
lidade e da própria existência senão da vida, mas da qualidade da mesma, 
passar-se-á a transcorrer acerca da construção de um Estado Constitucio-
nal Ambiental, isto é, a edificação efetiva das garantias constitucionais no 
que reporta ao direito ao meio ambiente, em concretização do princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana, expresso por meio do tópi-
co a seguir elaborado. 

Construção de um estado constitucional ambiental (crise 
contemporânea) 

Acerca deste assunto, Milaré (2011), dispõe que a Constituição, como 
lei fundamental, incumbe-se de traçar conteúdos, rumos e também os li-
mites da ordem jurídica vigente. “A inserção do meio ambiente em seu tex-
to, como realidade natural e, ao mesmo tempo, social, deixa manifesto por 
parte do constituinte o escopo de tratar o assunto como res maximi mo-
menti”, ou seja, cabe a mesma ressaltar a importância da matéria para a so-
ciedade em geral. Neste sentido, a exemplo de nossas Constituições anteri-
ores, as Constituições antecedentes ao ano de 1972, momento em que ocor-
reu a Conferência de Estocolmo, a exemplo das Cartas “como a norte-
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americana, a francesa e a italiana”, não dispuseram de norma expressa acerca 
da temática, no entanto, como o meio ambiente constitui bem maior con-
cerne à proteção da vida e em consequência da saúde humana, os mesmos 
promulgaram a proteção da matéria através de leis e regulamentos. 

Disso decorre o princípio basilar da tutela ambiental, isto é, “a saúde 
humana, tendo como pressuposto, explícito ou implícito, a saúde ambien-
tal”. Ocorre, porém, como salientado, que nas Cartas Constitucionais con-
temporâneas, como a brasileira, a portuguesa ou a espanhola, o assunto em 
pauta, vem declaradamente expresso, ainda que de maneira vinculada à 
saúde humana, porém com “identidade própria”, de cunho abrangente e 
compreensivo, desta feita, Milaré (2011) destaca que, “o meio ambiente dei-
xa de ser considerado um bem jurídico per accidens (...) e é elevado a uma 
categoria de bem jurídico per se, (...), dotado de um valor intrínseco e com 
autonomia”. Neste sentido o referido autor denota acerca da Constituição 
Federal de 1988, “ao proclamar o meio ambiente como ‘bem de uso comum 
do povo’, foi reconhecida a sua natureza de ‘direito público subjetivo’, vale 
dizer, exigível e exercitável em face do próprio Estado, que tem também a 
missão de protegê-lo”. 

Por conseguinte, Capella (1994), ressalva que a edificação do Estado 
de direito ambiental depreende do emprego do princípio da solidariedade 
econômica e social com o intuito de concretizar um padrão duradouro e e-
ficaz, conduzido através da obtenção da igualdade substancial do ser hu-
mano (homem) através do controle forense do uso coerente do meio ambi-
ente. Destarte Ferreira et. al. (2010) em citação a Leite, enfatiza que este 
modelo estatal constitui uma caracterização de cunho teórico-abstrato que 
aborda conjuntamente, elementos jurídicos, sociais e políticos no encalço 
de uma conjunção ambiental apta a guarnecer o equilíbrio entre os ecossis-
temas e, em decorrência, efetivar a plena concretização da dignidade “para 
além do ser humano”. 

De acordo com Freitas (2000), a tendência internacional se posicio-
na no sentido de constitucionalizar o meio ambiente, em virtude da visão 
contemporânea sobre a conjectura dos direitos humanos aos direitos am-
bientais, cujos quais, encontram-se de tal maneira interligados que a so-
brevivência de um depende do outro, visto que ambos buscam a preserva-
ção da vida e a garantia da continuidade dos seres humanos. Neste sentido, 
dispõe Derani (1997), in verbis: 

O Direito Ambiental é em si reformulador, modificador, pois atinge 
toda a organização da sociedade atual, cuja trajetória conduziu à 
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ameaça da existência humana pela atividade do próprio homem, o 
que jamais ocorreu em toda história da humanidade. Um Direito que 
surge para rever e redimensionar conceitos que dispõem sobre a 
convivência das atividades sociais bem como para resolver proble-
mas inter-relacionados de proteção ambiental, permeando pratica-
mente todo o conjunto da ordem jurídica, superando, com isto, toda 
a classificação tradicional sistemática do Direito. 

Destarte não basta avistar o meio ambiente como bem comum da 
sociedade, antes disso, necessário se faz, considerá-lo como bem do inte-
resse público, em virtude de que a simples atuação do Estado é ineficiente, 
pois, se mostra essencial a ação conjunta da sociedade em efetividade das 
leis e prerrogativas protetoras, desta forma, tanto a administração quanto o 
uso e a gestão deste bem, impõe-se à sociedade de maneira compartilhada 
e solidária, influenciado por um modelo de democracia ambiental. Neste 
sentido, mesmo que, nas palavras de Santos (1994), o Direito Ambiental 
encontre-se em uma “utopia democr|tica”, a importância concedida por 
meio da Constituição a este bem através do fornecimento de um capítulo 
próprio a este tema e seu posicionamento na Carta Magna implica em re-
conhecimento suficiente para que se constitua tal padrão. Ao dissertar a-
cerca deste modelo Ferreira (2010) em citação a Canotilho dispõe sobre os 
pressupostos essenciais a este “processo de edificação do Estado de direito 
ambiental”: 

(...) destacam-se: a adoção de uma concepção integrada do meio 
ambiente, a institucionalização dos deveres fundamentais ambien-
tais e o agir integrativo da administração. No que se refere ao pri-
meiro dos pressupostos referidos, o autor menciona que a proteção 
do meio ambiente não deve ser limita em função dos seus elementos 
constituintes, mas entender-se sobre um amplo conjunto de siste-
mas e fatores que possam produzir efeitos diretos ou indiretos, me-
diatos ou imediatos, sobre os seres vivos e a qualidade de vida. (...) A 
adoção de uma concepção integrada do meio ambiente, acrescenta-
se, favorece o desenvolvimento de um conceito de direito ambiental 
integrativo e, como consequência, promove substantivas modifica-
ções na forma como os instrumentos jurídicos são concebidos, defi-
nidos e implementados pelo Estado. 

Por conseguinte, destaca o referido autor em menção a Canotilho 
que, no que concerne a institucionalização da responsabilidade fundamen-
tal ambiental, no momento em que o individualismo, cedeu a incorporação 
de uma sociedade com deveres ecológicos, emergiu juntamente a “preocu-
pação com o sentido jurídico-constitucional do dever fundamental de pro-
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teção ambiental”. Neste sentido o mesmo reforça a idéia de responsabili-
dade comum, concretizada através do compartilhamento de obrigações en-
tre a sociedade civil e as entidades públicas, definindo como “terceiro mo-
mento” alicerçador na construção deste modelo de Estado ambiental, isto 
é, através da ação integrada entre a administração e a sociedade, como 
meio de rejeitar o inconformismo, ou seja, este paradigma explora as dife-
rentes possibilidades distintas das até então efetivadas com o fim de com-
por novos preceitos e reforçar o que já esta em concretização. 

Por consequência, o respectivo autor destaca algumas funções elen-
cadas como basilares à obtenção de um patamar concreto de proteção jurí-
dica ao meio ambiente: 

Favorecer a institucionalização de mecanismos mais compatíveis 
com a natureza diferenciada dos problemas ambientais, priorizando 
a gestão de riscos que possam comprometer significativamente a 
qualidade do meio ambiente. (...); possibilitar a juridicização de ins-
trumentos capazes de garantir um nível de proteção adequado ao 
meio ambiente, fortalecendo os enfoques preventivo e precaucional. 
(...); viabilizar o desenvolvimento de um conceito de direito ambien-
tal integrativo. Partindo-se do pressuposto de que o meio ambiente 
deve ser concebido como unitário e indivisível, conclui-se que sua 
defesa requer abordagens multitemáticas capazes de considerar e in-
corporar sua amplitude. (...); estimular a formação da consciência 
ambiental. É impossível o exercício da responsabilidade comparti-
lhada e da participação pública como forma de gestão de problemas 
ambientais sem que haja um processo de conscientização. (...); pro-
piciar maior compreensão do objeto estudado. Nesse contexto, o es-
tabelecimento de um conceito de meio ambiente torna-se indispen-
sável como condição que possibilitará a compreensão da posição e-
cológica do ser humano e das implicações decorrentes de uma visão 
integrativa do macrobem ambiental. 

Salienta o referido autor que o estabelecimento destes postulados no 
Estado de direito ambiental não repercute definitivamente em um elemen-
to solucionador da crise que se instala, no entanto, o mesmo adéqua-se a 
uma possibilidade de solução, com o objetivo de criar métodos para identi-
ficar as carências e deficiências forenses que afetam na qualidade do aco-
lhimento do direito ambiental. Desta forma, este método tende a estimular 
um processo de transformação onde o Estado e a sociedade passem a agir 
em conjunto, conscientizando-se do estado de adversidades ambientais e 
abastecendo-se de instrumentos jurídicos e institucionais delineados como 
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forma de assegurar o equilíbrio ecológico como exigência basilar à sadia 
qualidade de vida. 

Isto posto, convém destacar acerca da necessidade de uma mudança 
a nível global no foco do direito ambiental, em virtude de que, até então a 
sociedade e também o direito baseavam-se no ser humano como o núcleo 
basilar da Terra, ocorre, porém, que o indivíduo consiste em um ser dis-
pensável para a subsistência do planeta, além de que, é o próprio, com vis-
tas em melhorias desraigadas que causa a devastação e destruição dos bens 
naturais, neste sentido, quem depende para subsistir é o homem e não o 
meio ambiente, por tanto, aflora a necessidade de mudar os sujeitos tute-
lados, por meio dessa conscientização de indispensabilidade e indepen-
dência do meio ambiental com relação ao sujeito homem. Acerca disso, 
abordar-se-á no próximo tópico. 

A redefinição dos sujeitos através da racionalidade ambiental 

No que concerne à crise ambiental, Milaré (2011) indaga-se acerca da 
sociedade estar ou não dispensando tratamento adequado ao planeta Ter-
ra, em resposta verifica-se por meio de levantamentos científicos de reco-
nhecidas instituições, a demonstração de um estado de dificuldades, caren-
te de ações benfeitoras. Dessa forma, “é pacificamente aceito em nossos di-
as que preservar e restabelecer o equilíbrio ecológico é questão de vida ou 
morte. Os riscos globais, a extinção de espécies animais e vegetais, assim 
como a satisfação de novas necessidades em termos de qualidade de vida”, 
esclarece o autor, em conjunto com o “fenômeno biológico e suas manifes-
tações sobre o planeta estão perigosamente alterados”, cujas conseqüências 
são imprevisíveis. 

Por conseguinte, Erickson (1992), destaca no sentido de que, “as rá-
pidas mudanças clim|ticas” em andamento na Terra, juntamente com a ín-
fima multiplicidade de espécies ensejaram em capacidade de adaptação 
mais baixa que o normal, em decorrência da viabilidade genética o que li-
mitará o processo evolutivo, “comprometendo inclusive a viabilidade de 
sobrevivência de grandes contingentes populacionais da espécie humana”. 
No que concerne a este fato, Milaré (2011) fundamenta, através da posição 
bíblica a respeito do assunto, no sentido de que, expresso por Bento XVI, o 
catolicismo evidenciou a necessidade de revisão do modelo de desenvolvi-
mento que atualmente coordena as políticas econômicas e a convivência 
entre o homem e a natureza, na direção de que a natureza é um bem dis-
ponível para todas as gerações e não apenas para a atualidade. 
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Baseado no fundamento de Strong, o referido autor salienta que, a-
nalisando o meio ambiente em comparação a uma empresa, o próprio “es-
taria à beira da falência, pois dilapida seu capital, que são os recursos natu-
rais, como se eles fossem eternos. O poder de autopurificação do meio am-
biente está chegando ao limite”. Neste sentido, no que cabe ao balanço efe-
tuado por PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), 
acerca da situação ambiental do Planeta nos períodos entre 1972 a 1992, o 
mesmo auferiu o resultado de que, o próprio, “nunca esteve tão sujo e do-
ente”, ou seja, em decorrência da sobrecarga aos ecossistemas, as “civiliza-
ções correm risco”. 

Em consequência no que reporta a Conferência Rio + 5, concretizada 
no Rio de Janeiro em 19.03.1997, pode-se afirmar que as iniciativas se mos-
traram “tímidas e pontuais”, demonstrando que caso não ocorra uma mu-
dança na percepção e atitude humana, “as mudanças na biosfera serão ir-
reversíveis, porque vão interferir deleteriamente nos sistemas vivos e na 
auto-regulação do Planeta. E nós não temos outro sistema para substituí-
la”. 

Destarte, através da conferência Rio + 10 realizada em Joanesburgo, 
no período de 26 de agosto a 04 de setembro de 2002, demonstrou-se que a 
sociedade atual já esta consumindo o capital natural do Planeta pertencen-
te às gerações futuras, através do consumo imprudente e pondo em risco a 
prosperidade futura, ou seja, relatórios evidenciaram que a humanidade es-
tava então consumindo em média 20% além da capacidade de suporte e 
reposição que os recursos naturais possuíam. Neste sentido o mesmo des-
taca, in verbis: 

Mais preocupante, ainda, é a situação retratada na ultima versão do 
aludido documento – o Relatório Planeta Viva 2010 -, de outubro de 
2010, que demonstra ter a nossa demanda por recursos naturais du-
plicado desde 1966 e que estamos utilizando o equivalente a um pla-
neta e meio para sustentar as nossas atividades. Se continuarmos a 
viver além da capacidade de suporte e reposição do planeta, diz o 
Relatório, até 2030 precisaremos de uma capacidade produtiva equi-
valente a dois deles para satisfazer os níveis anuais da nossa deman-
da. Pior: se todos os habitantes da Terra – já chegando a casa dos se-
te bilhões de pessoas – buscassem o mesmo estilo de vida ao de 
quem vive hoje nos Estados Unidos ou nos Emirados Árabes Unidos, 
seriam necessários os recursos de quatro planetas e meio como o 
nosso. 
(...) Essa doença (degradação ambiental) é, ao mesmo tempo, epi-
dêmica, enquanto se alastra por toda parte; e é endêmica, porquanto 
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está como que enraizada no modelo de civilização em uso, na socie-
dade de consumo e na enorme demanda que exercemos sobre os sis-
temas vivos, ameaçados de exaustão. 

Em conformidade, Cenci (2011) denota que, mesmo esta crise sendo 
evidenciada a nível global e por decorrência, a mesma fazer parte de um 
grande percentual das discussões de maior extensão, a própria ainda per-
manece em segundo plano, sempre que encontra-se, nestas reuniões polí-
ticas, em conflitos com interesses econômicos. Disso percebe-se que os in-
teresses particulares continuam sobrepondo-se sobre os interesses públi-
cos, neste sentido compreende-se que a economia, a política e o aspecto 
social de um Estado estão interligados, não podendo relacionar um sem ci-
tar o outro. Desta forma salienta Leff (2003): 

A crise ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questi-
ona o conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós como 
um limite no real que re-significa e re-orienta o curso da história: li-
mite do crescimento econômico e populacional; limite dos desequi-
líbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da vida; limite da 
pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do pensamento 
ocidental: da “determinação metafísica” que, ao pensar o ser como 
ente, abriu a via da racionalidade científica e instrumental, que pro-
duz a modernidade como uma ordem coisificada e fragmentada, 
como forma de domínio e controle sobre o mundo. 

Esta questão traz à tona a denominada teoria da sociedade de risco 
concebida por Ulrick Beck, cujo qual preceitua que a crise evidenciada no 
meio ambiente é produzida através da própria humanidade, ocasionados 
de maneira ampla e artificial, ameaçando um número incerto de pessoas, 
com grande potencialidade visto que advém dos riscos tecnológicos, desta 
maneira resta evidenciado que em busca das facilidades e comodidades a 
vida humana, o próprio ser humano tem destruído a natureza, neste senti-
do pondera Capra (1996), para o qual, os problemas atuais da sociedade 
devem ser interpretados de maneira coligadas, visto que para o mesmo, a 
crise em grande parte torna-se mais alarmante devido ao fato de que a 
mesma consiste em uma “crise de percepção”, isto é, “(...) ela deriva do fato 
que a maioria de nós, e em especial nossas grandes instituições sociais, 
concordam com os conceitos de uma visão de mundo obsoleta, uma per-
cepção da realidade inadequada (...)”. 

Desta forma, entender a gravidade do assunto em pauta implica em 
reconstruir conceitos então imutáveis, guiando-se através do questiona-
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mento de questões até então aceitas, de maneira a reformular toda uma es-
trutura de concepções e verdades predispostas. Neste sentido destaca Ben-
jamin (2000), para o qual: 

Estamos finalmente em um sistema-mundo em que tudo é mercado-
ria, em que se produz loucamente para consumir mais loucamente, e 
se consome loucamente para se produzir ainda mais loucamente. 
Produz-se por dinheiro, especula-se por dinheiro, faz-se guerra por 
dinheiro, corrompe-se por dinheiro, organiza-se toda a vida social 
por dinheiro, só se pensa em dinheiro. Cultua-se o dinheiro, o verda-
deiro deus da nossa época – um deus indiferente aos homens, inimigo 
da arte, da cultura, da solidariedade, da ética, da vida, do espírito, do 
amor. Um deus que se tornou imensamente mediocrizante e destru-
tivo. E que é incansável, pois a acumulação de riqueza abstrata é, por 
definição, um processo sem limites. 

Por conseguinte, Milaré (2011), concorda que no consumismo desen-
freado é que se encontra a raiz de toda a crise. Em suas palavras, “a possibi-
lidade de conflitos tende a aumentar, já que o mundo, depois de ter en-
frentado a crise do petróleo na segunda metade do século XX, prepara-se 
agora para enfrentar a crise da água”. Percebe-se que os resultados desta 
crise são alarmantes, fazendo-se então necessária uma ação imediata em 
proteção e recuperação dos recursos naturais, neste sentido, destaca Barbi-
eri (2000): 

Considerando que o conceito de desenvolvimento sustentável sugere 
um legado permanente de geração a outra, para que todas possam 
prover suas necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a qualidade 
daquilo que é sustentável, passa a incorporar o significado de manu-
tenção e conservação ad eternum dos recursos naturais. Isso exige 
avanços científicos e tecnológicos que ampliem permanentemente a 
capacidade de utilizar, recuperar e conservar esses recursos, bem 
como novos conceitos de necessidades humanas para aliviar as pres-
sões da sociedade sobre eles. 

Milaré (2011) dispõe sobre a necessidade de concretizar o progresso 
em função da sociedade e não a dispêndio do universo natural e por con-
sequência da própria humanidade. Em citação ao ambientalista Carlos Ga-
baglia Penna, o mesmo preceitua: 

O desenvolvimento sustentável exige da sociedade que suas necessi-
dades sejam satisfeitas pelo aumento da produtividade e pela criação 
de oportunidades políticas, econômicas e sociais iguais para todos. 
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Ele não deve por em risco a atmosfera, a água, o solo e os ecossiste-
mas, fundamentais à vida na Terra. O desenvolvimento sustentável é 
um processo de mudança no qual o uso dos recursos, as políticas e-
conômicas, a dinâmica populacional e as estruturas institucionais es-
tão em harmônio e reforçam o potencial atual e futuro para o pro-
gresso humano. Apesar de reconhecer que as atividades econômicas 
devem caber a iniciativa privada, a busca do desenvolvimento sus-
tentável exigirá, sempre que necessário, a intervenção dos governos 
nos campos social, ambiental, econômico, de justiça e de ordem pú-
blica, de modo a garantir democraticamente um mínimo de qualida-
de de vida para todos. 

No respectivo manuscrito, expressa-se a necessidade de alterar a 
percepção da sociedade acerca dos riscos em que a mesma se encontra, de-
vido ao consumismo imoderado, e o progresso desregrado, acentuando a 
necessidade de racionalizar e repensar as idéias preconcebidas, de modo 
que o foco localize-se na proteção e recuperação do meio ambiente, de 
maneira que se entenda que este bem é indispensável à sobrevivência hu-
mana, para tanto, necessita-se mudar o foco, em decorrência de que o Pla-
neta possui capacidade de independência, no entanto, o homem, como ser 
humano, compreende um ser incapaz de se autodeterminar e subsistir sem 
que tenha amparo dos recursos naturais limitados que o meio ambiente 
fornece, desta forma o respectivo manuscrito oferece amparo na teoria do 
contrato natural, expressa através do próximo tópico. 

A construção ambientalista sob o olhar de um contrato natural 

Segundo J. J. Rousseau (2012), como forma de conservação o homem 
adere à convivência em sociedade, formando então um conjunto de forças, 
objetivando a resistência, empregando então uma razão, para que todos a-
jam em conformidade uns com os outros, para isso, no entanto, o homem 
teria que abdicar parte de sua liberdade, passando a viver então a partir das 
premissas deste pacto social, onde encontraria sua defesa e a defesa de seus 
bens, através da união de todos seus componentes, dessa forma: 

As cláusulas deste contrato são de tal modo determinadas pela natu-
reza do ato, que a menor modificação as tornaria vãs e de efeito nu-
lo; de modo que, embora não possa jamais ser enunciadas formal-
mente, são as mesmas em toda parte, tacitamente admitidas e reco-
nhecidas em toda parte; até que o pacto social seja violado, cada um 
volveria, então, a seus primeiros direitos e retomaria sua liberdade 
natural, perdendo a liberdade convencional à qual renunciou. 



Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia { 65 

Estas cláusulas, bem compreendidas, reduzem-se todas a uma só, 
saber a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, 
a toda a comunidade. Pois, primeiramente, se cada um se der por in-
teiro, as condições são iguais para todos, e, sendo as condições iguais 
para todos, ninguém tem interesse em torná-las onerosas para os ou-
tros. 

Desta forma ao invés “da pessoa particular de cada contratante”, tal 
ato de associação sucede-se por um corpo moral e coletivo, se tornando 
uno e indivisível, formando por tanto uma pessoa pública denominada Es-
tado. Desta forma esta multidão compõe um corpo, e sendo assim, impos-
sibilita-se a ofensa a um de seus membros sem que isso ataque ao corpo, de 
maneira que o interesse obriga as partes contratantes a se auxiliarem de 
forma correspondente, formando então uma autentica democracia. 

Por sua vez na obra “O Contrato Natural”, Michel Serres (1990) ob-
serva a forma como se constituíram as delimitações da ciência e do direito, 
através de contratos fundados na regulamentação das relações sociais, por 
meio do contrato social por ora definido, de maneira a ignorar a natureza, 
tanto através do direito natural, quanto por meio do direito do homem, 
dessa forma sua tese propõe um novo pacto entre a humanidade, onde os 
sujeitos sejam o indivíduo e a natureza, através de um contrato natural. Es-
te contrato parte da idéia de associação recíproca, baseado no respeito mú-
tuo, edificando na consciência humana, a necessidade de equilíbrio entre 
todos os seres vivos no que concerne ao meio ambiente, ou seja: 

Portanto, o retorno à natureza! O que implica acrescentar ao contra-
to exclusivamente social a celebração de um contrato natural de 
simbiose e de reciprocidade em que a nossa relação com as coisas 
permitiria o domínio e a possessão pela escuta admirativa, a recipro-
cidade, a contemplação e o respeito, em que o conhecimento não 
suporia já a propriedade, nem a acção o domínio, nem estes os seus 
resultados ou condições estertorarias. Um contrato de armistício na 
guerra objectiva, um contrato de simbiose: o simbiótico admite o di-
reito do hospedeiro, enquanto o parasita – o nosso actual estatuto – 
condena à morte aquele que pilha e o habita sem ter consciência de 
que, a prazo, se condena a si mesmo ao desaparecimento. 
Parasita agarra tudo e não dá nada; o hospedeiro dá tudo e não agar-
ra nada. O direito de dominação e de propriedade reduz-se ao para-
sitismo. Pelo contrário, o direito de simbiose define-se pela recipro-
cidade: aquilo que a natureza dá ao homem é o que este lhe deve dar 
a ela, tornada sujeito de direito. 
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Para o referido autor a Terra comunica-se com o homem por meio 
de forças, ligações e interações e isto seria o suficiente para possibilitar a 
celebração de um contrato, onde que um dos contratantes entrega seu di-
reito à vida ao outro, em virtude de que, sabe-se que sem o meio ambiente 
o homem não possui capacidade de sobrevivência humana. O autor desta-
ca que não há como haver sistema mais fraco que aquele que se une objeti-
vando a morte, como a atualidade se encaminha, para o mesmo, as possibi-
lidades de sobrevivência seriam muito maiores se o mundo se unisse glo-
balmente, constituindo um bloco sólido e unificado, desta forma as atitu-
des efetivadas seriam estendidas na totalidade do mundo. O próprio desta-
ca a urgência política onde que o governo deverá “sair das ciências huma-
nas, das ruas e dos muros da cidade, tornar-se físico, emergir do contrato 
social, inventar um novo contrato natural, devolvendo à palavra natureza o 
sentido original das condições em que nascemos – ou deveremos renascer 
amanhã. 

Por conseguinte os homens precisam da celebração deste contrato 
natural, o qual não seria privado, nem comum, mas simbiótico, associando 
o coletivo ao mundo, bem como o acordo com o seu objeto de acordo. Des-
ta forma o mesmo especifica: 

Por mim, passarei a entender por contrato natural, em primeiro lu-
gar, o reconhecimento, exactamente metafísico, por parte de cada 
colectividade de que vive e trabalha no mesmo mundo global de to-
das as outras; não só cada colectividade política associada por um 
contrato social, mas também qualquer um dos colectivos, militar, 
comercial, religioso, industrial..., associado por um contrato de direi-
to e ainda o colectivo técnico associado pelo contrato científico. 
Chamo metafísico e natural a este contrato, porque vai além das li-
mitações vulgares das diversas especialidades locais e, em particular, 
da física. Revela-se tão global como o contrato social, introduzindo-o, 
de alguma forma, no mundo e é tão mundial como o contrato cientí-
fico que, de certo modo, faz entrar este na história. 

Este contrato seria virtual e tácito a exemplo do contrato social, ga-
rantindo o equilíbrio das forças mundiais, de maneira igualitária, findando 
equilibrar os interesses das partes, a exemplo de um contrato científico, es-
te também teria por base a racionalidade, considerando o “mundo em sua 
totalidade”, definido por uma associação unificando todo o globo terrestre, 
de maneira a manter os sujeitos conectados. 
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Considerações finais 

O texto evidencia a necessidade de uma atitude por parte do ser 
humano, em busca de resguardar a natureza e em virtude de salvaguardar 
seu direito de viver, assim, como meio de concretizar tal direito, apresenta-
se a elaboração de um contrato social entre o indivíduo e a natureza, de 
maneira que possam conviver em equilíbrio e harmonia, no qual tacita-
mente o mundo em sua totalidade participe, tendo como objetivo maior a 
garantia da vida. 

Em virtude de que o ser humano necessita conscientizar-se de que o 
mesmo já não pode mais ser visto como o centro do universo, onde tudo se 
coloca em seu benefício, posto que na verdade o mesmo encontra-se em 
nível de dependência do restante do mundo, em vistas de que, o Planeta 
Terra sem a interferência ou atuação do homem, possui total garantia de 
sobrevivência, porém, o sujeito homem, sem o amparo e colaboração do 
Planeta não possui meios de sobrevivência, em virtude da relação de inde-
pendência que este possui em relação ao outro e não o contrário, como pa-
rece ser. 

Neste sentido é que se postula a necessidade de uma racionalização 
acerca dos sujeitos de direito desta relação, posto que, verifica-se clara-
mente que são as pessoas que possuem necessidade de manter uma convi-
vência com este Planeta em garantia de sua subsistência e não o contrário, 
evidenciando-se abertamente uma inversão de valores, onde o homem se 
coloca no centro do universo, porém, na verdade, o mesmo seria apenas 
um sujeito dentro desta relação formalizada por meio deste contrato natu-
ral, em que o homem como forma de garantir e cumprir com seu pacto 
contratual deveria primordialmente, respeitar os limites da natureza, atu-
ando de forma protetiva e garantidora do bem imensurável, que são os re-
cursos naturais e automaticamente, possuir amparado, seu direito à vida. 
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Introdução 

O meio ambiente pode ser definido como o conjunto dos elementos 
naturais, culturais e artificiais que viabilizam o progresso equilibrado da 
vida em todas as suas formas. Tomando-se por base essa análise de Silva 
(2007), ao meio ambiente relaciona-se uma unidade de fatores exteriores 
que atuam de forma permanente sobre os seres vivos, adaptando os orga-
nismos de maneira a interagir para sua sobrevivência. Promove-se, assim, 
uma definição que prega a integração com o objetivo de compor uma con-
cepção unitária do ambiente, incluindo os recursos naturais e culturais. 

A Lei n° 6.938/81, entretanto, ante o que dispõe o artigo 3°, inciso I, 
traz como definição de meio ambiente “o conjunto de condições, leis, in-
fluências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

Sob esse ponto de vista, percebe-se que o meio ambiente pode con-
gregar vários aspectos, dentre os quais se pode referir, em primeiro, o meio 
ambiente físico ou natural (que se refere àquele composto pela ação mútua 
entre os seres vivos e o seu meio, ou seja, onde ocorre as relações correlatas 
de forma recíproca entre as espécies, bem como as relações destas com o 
ambiente físico em que ocupam). Em seguimento, como segunda espécie, 
tem-se o meio ambiente cultural, compreendido pelo patrimônio cultural, 
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artístico, paisagístico, arqueológico e etnográfico, além das manifestações 
culturais, populares e folclóricas brasileiras.  

Podem ser elencados, como terceira e quarta espécies, respectiva-
mente, o meio ambiente artificial (que abrange a expressão do espaço ur-
bano construído) e o meio ambiente do trabalho (que compreende a vincu-
lação entre a saúde e o trabalhador, ou seja, a exposição do obreiro em seu 
local de trabalho). 

A abrangência de tais aspectos acerca do tema “meio ambiente” cor-
robora o que consta da Constituição da República Federativa do Brasil, em 
seu texto vigente desde 1988, no sentido de que todos têm direito a um 
meio ambiente equilibrado e à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Po-
der Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (Brasil, 1988).  

Ante tais considerações, impõe-se traçar uma correlação entre as 
previsões constitucionais, doutrinárias e legais acerca do meio ambiente, a 
fim de que estabeleça a escorreita vinculação entre a legislação ordinária, 
as regras constitucionais e a efetiva contribuição do ordenamento jurídico 
brasileiro para preservação do meio e a efetivação dos direitos e garantias 
fundamentais relacionados ao tema. 

As disposições ambientalistas na constituição de 1988 

A Constituição da República de 1988 trouxe um significativo avanço 
na proteção do meio ambiente, visto que, anteriormente, a matéria era ob-
jeto somente de normas infraconstitucionais. Porém, com a promulgação 
do texto constitucional vigente, recebeu o meio ambiente um tratamento 
inovador, preciso e atualizado acerca do tema. Tanto que Silva (2007) de-
nomina o atual regramento magno como a “Constituição Verde”, em virtu-
de de suas vastas disposições de mecanismos de proteção e controle do 
meio ambiente, e Milaré (2003) o defende como sendo o marco do princí-
pio da proteção ambiental. 

Considerando-se, ainda, a definição de meio ambiente como sendo o 
conjunto de fatores atuantes e indispensáveis na vida do ser humano, tem-
se a concepção de que uma ameaça ao meio ambiente equivaleria a uma 
ameaça imediata ao princípio da vida – e, a partir deste, aos demais princí-
pios. Isso porquanto, sem a interferência do meio ambiente na vida do in-
divíduo, seria improvável a existência do ser humano. 
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A relação entre o meio ambiente saudável e a própria vida humana é 
fator que tornou imprescindível ao constituinte, pautado na democracia e 
no humanismo, fazer constar o meio ambiente em seu núcleo de garantias, 
expressando-o inclusive nas suas cláusulas pétreas. 

São vários os dispositivos constitucionais em que o meio ambiente 
encontra-se consagrado. Entretanto, é no texto do artigo 225 que a Consti-
tuição da República expressa sua maior expressão sobre o meio ambiente, 
condensando normas nucleares referentes à temática. 

Segundo previsto na Constituição, todos têm direito ao meio ambi-
ente ecologicamente equilibrado, sendo o meio ambiente considerado bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O texto cons-
titucional impôs, assim, ao Poder Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. 

Foram previstas várias providências a serem tomadas pelo Poder 
Público para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente equili-
brado, dentre as quais se destacam a obrigação de preservar e restaurar os 
processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; proteger 
a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou subme-
tam os animais a crueldade.  

Foi previsto pelo constituinte, ainda, que quem explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, sendo que as 
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administra-
tivas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

A Constituição instituiu, como patrimônio nacional, a Floresta Ama-
zônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira, definindo que sua utilização far-se-á na forma 
da lei e conforme condições que assegurem a preservação do meio ambien-
te, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

Previu-se, ainda, em âmbito constitucional, a indisponibilidade das 
terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
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Registra-se que, já que o meio ambiente é considerado bem de uso 
comum do povo, degradá-lo resulta em danos a toda a sociedade, fator que 
conduz à imprescindível necessidade de defesa e preservação imposta ao 
Poder Público e a coletividade.  

Das previsões constitucionais, ainda, emergem todos os princípios 
correlatos ao direito ambiental, tais como o princípio do desenvolvimento 
sustentável, o da solidariedade intergeracional, o princípio da prevenção e 
da precaução, dentre outros. 

Determinou a magna diretriz que compete ao Poder Público a to-
mada de várias providências para assegurar o meio ambiente equilibrado. 
Assim sendo, cabe aos entes públicos, com suas prerrogativas e funções 
institucionais, “o dever inescusável de garantir e efetivar” o direito ambien-
tal.  

Salienta-se, nesse ponto, que, além de garantir a preservação do 
meio ambiente, a Constituição descentralizou a proteção ambiental, para 
que todos os entes federados pudessem ser competentes para regular a le-
gislação e a administração acerca da temática. Ainda, registra-se que, ao 
fazer constar no texto constitucional que a defesa ao meio ambiente é um 
direito das presentes e futuras gerações, o constituinte consagrou o direito 
das gerações que ainda virão, acarretando, assim, uma responsabilidade in-
terdimensional.  

Foram reguladas em âmbito constitucional, outrossim, as compe-
tências sobre o tema, de maneira a dividi-las em competência material, de-
limitada ao campo de atuação político-administrativa do Poder Executivo 
(com as fiscalizações e outros atos como, por exemplo, o poder de polícia) 
e em competência legislativa, exercida através do processo legiferante pelo 
Poder Legislativo.  

O artigo 22 da Constituição preceitua a competência privativa da 
União para legislar acerca de matérias relacionadas com as energias, às á-
guas, jazidas e populações indígenas, bem como atividades nucleares de 
qualquer espécie (salvo mediante legislação complementar, outorgando, 
assim, autoridade aos Estados de legislá-las).  

Expressa-se no art. 23 a competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios para atuarem administrativamente de 
maneira recíproca, objetivando concretizar os objetivos estabelecidos pela 
Constituição e proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas. 
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No artigo 24 da Constituição, encontra-se estabelecida a competên-
cia concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar con-
correntemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e con-
trole da poluição, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consu-
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. 

O artigo 30, por sua vez, prevê constitucionalmente a competência 
municipal, autorizando aos municípios a editarem normas em atendimen-
to à realidade local, ou para preenchimento de lacunas federal ou estadual, 
mediante observação de regulamentos expressos por tais entes. 

Conforme previsto no artigo 129 da Constituição, dentre as funções 
institucionais do Ministério Público encontra-se a de promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

Já o artigo 170, inseriu a defesa do meio ambiente, inclusive median-
te tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação, dentre os princípios 
aptos a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, vinculando o meio ambiente à ordem econômica.  

O Estado foi incumbido, como agente normativo e regulador da ati-
vidade econômica, nos termos do artigo 174 da Constituição, de exercer as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, favorecendo a organiza-
ção da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção 
do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 

Definiu, ainda, a ordem constitucional que a função social é cum-
prida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo crité-
rios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos dentre os quais 
está elencada a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente (artigo 186) e que a proteção ao meio ambi-
ente situa-se dentre as atribuições do sistema único de saúde (artigo 200), 
especificamente o meio ambiente do trabalho. 

Deve ser registrado, ainda, que, em sede constitucional, mais especi-
ficamente no artigo 220, assegura-se que a manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veí-
culo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constitui-
ção, restando como competência de lei federal estabelecer os meios legais 
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que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saú-
de e ao meio ambiente. 

Percebe-se, assim, que, sob a ótica constitucional, o meio ambiente 
encontra-se embasado e guarnecido.  

Segundo assevera Antunes (1998), porém, tal alcance possui garantia 
da proteção legal mínima ao meio ambiente, já que não seria suficiente 
uma legislação convincente, impondo-se viabilizar estruturalmente e in-
centivar a participação da sociedade nesse processo.  

Antunes (1998) defende, ainda, com propriedade, que “o Direito não 
se restringe às normas”, mas sim na aplicação de tais normas da maneira 
concreta.  

Cientes deste entendimento, os legisladores constituintes instituí-
ram medidas constitucionais para que o cidadão comum pudesse exercer 
seu dever de proteção e garantia de um meio ambiente equilibrado para 
todas as gerações, podendo-se citar, nesse âmbito, a ação popular, o man-
dado de injunção, a ação civil pública, bem como o mandado de segurança 
individual e coletivo. São os chamados remédios constitucionais, dentre os 
quais se destaca a ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente. 

Resta esclarecida, dessa forma, a predisposição de proteção ambien-
talista do constituinte com relação ao meio ambiente, perceptível nos di-
versos posicionamentos comprometidos com a preservação e defesa do 
meio ambiente, denotando a consciência do legislador acerca da necessi-
dade de tal cuidado e a necessidade de regulação de alguns temas, para a 
conferência de efetividade das normas constitucionais.  

O regramento legal ambiental e suas perspectivas 

A Constituição da República previu, expressamente, em seu texto, a 
defesa ao direito de todos os cidadãos a um meio ambiente equilibrado. 
Impôs, ainda, obrigações a serem cumpridas pelos órgãos públicos para 
uma maior efetividade dos direitos insculpidos em sede constitucional. 

Porém, a regulamentação de vários temas abordados pela Constitui-
ção veio por intermédio de leis ordinárias, que, guardadas as devidas pro-
porções, contribuíram para a definição da política ambiental na sociedade 
dos dias atuais. 
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Anteriormente à Constituição de 1988, mais especificamente em 
1981, foi publicada a Lei nº 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Esse 
texto legal constituiu, ainda, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sis-
nama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental, tendo a redação alterada, 
posteriormente, pela Lei nº 8.028/1990. Dentre outras disposições, definiu 
a Lei nº 6.938/1981 que a Política Nacional do Meio Ambiente teria por ob-
jetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental pro-
pícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento só-
cio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da digni-
dade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: ação governamen-
tal na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegi-
do, tendo em vista o uso coletivo; racionalização do uso do solo, do subso-
lo, da água e do ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambi-
entais; proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representa-
tivas; controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente po-
luidoras; incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 
uso racional e a proteção dos recursos ambientais; acompanhamento do 
estado da qualidade ambiental; recuperação de áreas degradadas (princípio 
posteriormente regulamentado); proteção de áreas ameaçadas de degrada-
ção; e educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 
do meio ambiente. 

Já em 1998, sob o abrigo das disposições constitucionais de 1988, foi 
publicada a Lei nº 9.605, prevendo sanções penais e administrativas para as 
condutas a atividades lesivas ao meio ambiente, os crimes em espécie, os 
critérios de aplicação das penas, os trâmites processuais respectivos, bem 
como as infrações administrativas e respectivas sanções, além de estabele-
cer a cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. 

Pode-se compreender que ocorre lesão a um bem ambiental toda 
vez que uma atividade praticada por pessoa física ou jurídica (pública ou 
privada), de forma direta ou indireta, seja responsável por um dano. O sis-
tema legal ambiental prevê, assim, não apenas a caracterização do dano 
como também do agente causador, o qual incidirá no dever de indenizar.  

Já ao dano ambiental corresponde o prejuízo efetuado em qualquer 
dos recursos ambientais imprescindíveis para a preservação de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, de maneira que o degrade e o dese-
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quilibre, resultando em um duplo dano: ao meio ambiente e, automatica-
mente, ao bem-estar do ser humano. 

Milaré (2003) observa que, apesar de o dano ambiental recair nor-
malmente “sobre o ambiente e os recursos e elementos que o compõem” 
em detrimento da coletividade, tal dano pode, em certas circunstâncias, a-
tingir propriamente sobre o patrimônio, os interesses ou a saúde de deter-
minado indivíduo, ou mesmo sobre a coletividade de um determinado 
grupo de pessoas.  

Sendo assim, poder-se-ia dividir o dano ambiental em duas espécies, 
quais sejam, o dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente 
dito, consistente no dano que cause detrimento ao meio ambiente de ma-
neira globalizada e atinja um número indeterminável de pessoas, e o dano 
ambiental individual, que se difere do anterior por definir o dano em que 
resulta lesado um número determinado de pessoas, podendo esta forma 
também ser definida como dano reflexo ou dano ricochete. 

Milaré (2003), ainda, salienta que o dano ambiental tem por caracte-
rística atingir uma pluralidade difusa de vítimas, visto que o meio ambien-
te se constitui em um bem comum do povo.  

Ocorre, no entanto, que é possível distinguir as especialidades do 
dano conforme a reparação ou a valoração do mesmo.  

Assim, consiste em dano de difícil reparação aquele que, exemplifi-
cativamente, venha a extinguir determinada espécie de animal, em virtude 
de que não importaria o valor da indenização, pois a espécie não poderia 
ser restituída.  

Nesse ponto, Milaré (2003) salienta ser a prevenção o objetivo prin-
cipal no que se refere ao meio ambiente, frisando que a reparação é indis-
pensável quando se faz possível e fazendo a colocação seguinte: 

Na maioria dos casos, o interesse público é mais o de obstar a agres-
são ao meio ambiente ou obter a reparação direta e in specie do dano 
do que de receber qualquer quantia em dinheiro para sua recompo-
sição, mesmo porque quase sempre a consumação da lesão ambien-
tal é irreparável. 

O dano de difícil valoração, por sua vez, refere-se àquelas situações 
em que os danos possuem “(...) valores intangíveis e imponderáveis que es-
capam as valorações correntes, revestindo-se de uma dimensão simbólica e 
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quase sacral, visto que obedecem a leis naturais anteriores e superiores à 
lei dos homens” (Milaré, 2003). 

Como exemplo, pode-se citar a valoração em parâmetros econômi-
cos de uma espécie em extinção.  

Nesse contexto, situa-se a Lei n° 9605/98, ou seja, a lei ambiental, 
objetivando a disciplinar as sanções penais e administrativas ambientais 
que acometem as pessoas físicas e jurídicas que, porventura, transgredirem 
as regras do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Esse texto legal preceitua as penas que podem ser infligidas às pes-
soas físicas, sendo elas a privativa de liberdade (elencadas do art. 29 ao 69, 
que podem ser de detenção ou reclusão), a pena de multa (cujo valor será 
deliberado conforme o art. 18 da referida lei, possibilitando ao juiz, ao apli-
car a pena no limite estabelecido por lei, o poder de tripicá-la se entendê-la 
ineficaz) e as penas restritivas de direito (compostas por penas autônomas 
e substitutivas de liberdade). 

A lei enumera, ainda, as espécies de sanções restritivas de direito, 
dentre as quais se incluem a prestação de serviços a comunidade, a interdi-
ção temporária de direitos, a suspensão parcial ou total de atividades, a 
prestação pecuniária e o recolhimento domiciliar. 

Pela previsão contida no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição e 
em consonância com o artigo 3° da lei dos crimes ambientais, alicerça-se a 
previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica em decorrência de 
crime ambiental, sendo a empresa responsabilizada sempre que a infração 
seja atribuída a decisão proferida de seu representante legal ou contratual, 
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. 

Prevê-se, assim, que as pessoas jurídicas podem ser responsabiliza-
das administrativa, civil e penalmente, sendo que a tal responsabilidade 
não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes. 

Atribui-se a legalidade da penalidade da pessoa jurídica ao fato de 
que, sendo ela considerada sujeito de direitos, pode ser, também, sujeito 
de obrigações. 

No que tange às penas conferidas a pessoa jurídica, consistem nas 
mesmas a serem aplicadas às pessoas físicas, com exceção da pena privativa 
de liberdade, visto que com esta possui natureza incompatível. A pena de 
multa também é estabelecida às pessoas jurídicas, bem como as penas res-
tritivas de direitos. 
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Destaca-se, ainda no que se refere à possibilidade de sanção da pes-
soa jurídica, a prestação de serviços à comunidade, enquadrada expressa-
mente no artigo 23, prevendo custeio de programas e de projetos ambien-
tais; execução de obras de recuperação de áreas degradadas; manutenção 
de espaços públicos; contribuições a entidades ambientais ou culturais pú-
blicas. 

Tem-se, ainda, a liquidação forçada da pessoa jurídica, com previsão 
no artigo 24, equivalendo à dissolução da empresa em virtude de todo o 
seu patrimônio ser declarado como instrumento de crime e confiscado em 
benefício do Fundo Penitenciário Nacional. 

Nesse prisma, segundo Silva (2007), para configurar responsabilida-
de penal de pessoa jurídica faz-se necessária a apresentação conjunta de 
três requisitos, quais sejam, a personalidade jurídica, uma infração que seja 
cometida por decisão do representante legal ou contratual, ou do órgão co-
legiado da pessoa jurídica e que essa infração seja realizada no interesse ou 
benefício da pessoa jurídica. 

Salienta-se, contudo, que não há posicionamento doutrinário defi-
nido acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica, visto que alguns 
doutrinadores a defendem enquanto outros a afastam, admitindo somente 
uma responsabilidade subsidiária.  

De maneira negativa, posiciona-se Bittencourt (2003), afirmando 
que, frente à omissão do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, a res-
ponsabilidade dar-se-ia de forma subjetiva, em que pese alguns penalistas 
defendam a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica.  

No entanto, de forma adversa, Sanctis (1999) argumenta: 

O legislador constitucional, atento às novas e complexas formas de 
manifestações sociais, mormente no que toca à criminalidade prati-
cada sob o escudo das pessoas jurídicas, foi ao encontro da tendência 
universal de responsabilização criminal. Previu, nos dispositivos ci-
tados, a responsabilidade penal dos entes coletivos nos delitos prati-
cados contra ordem econômica e financeira e contra a economia po-
pular, bem como contra o meio ambiente. 

Pelo presente estudo, constata-se como sendo de melhor definição a 
segunda corrente, para a qual a responsabilidade penal da pessoa jurídica 
não apenas existe como é legalmente possível. 
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Acerca da responsabilidade penal dos crimes ambientais, assevera-se 
que a ação penal é pública e incondicionada para qualquer espécie de cri-
me, com previsão no artigo 26 da referida lei. Salienta-se, no entanto, que 
embora a omissão do legislador, será ainda cabível a ação privada subsidiá-
ria da pública, para os casos em que o ministério Público não ofereça de-
núncia no prazo estabelecido por lei, verificável no fato de que tal ação é 
guarnecida por direito fundamental expresso no artigo 5°, inciso LIX, da 
Constituição.  

Como regra geral, o processo para averiguação dos crimes ambien-
tais observa as regras assentadas no Código de Processo Penal, com exce-
ções em contrário estabelecidas na própria lei em comento. 

No que se refere à transação penal, permitida por meio do art. 27 da 
lei em exame, consiste em benefício instituído para os crimes considerados 
de menor potencial ofensivo, ao infrator incumbindo mais que preencher 
os requisitos expressos na normatização geral dos crimes de menor poten-
cial ofensivo, mas também o dever de efetuar prévia restituição do dano 
ambiental, salvo nas hipóteses de comprovada impossibilidade. 

Nesta direção, cabe explanar acerca da reparação do dano ambiental 
e suas peculiaridades, consistentes no intuito primordial do legislador de 
conceder proteção ao meio ambiente, e, sempre que possível, sua repara-
ção, antes de impor qualquer punição ao infrator. Percebe-se, assim, na lei, 
uma intenção mais preventiva do que punitiva.  

Com base nas disposições da lei ambiental, ainda, os crimes ambien-
tais podem ser divididos, doutrinariamente, em crimes contra a fauna, 
crimes contra a flora, crimes de poluição e outros, crimes contra o orde-
namento urbano e o patrimônio cultural, e crimes contra a administração 
ambiental, todos elencados na lei ambiental. 

Posteriormente à lei ambiental até este momento referida, foram 
publicadas outras regulamentações sobre o meio ambiente, dentre as quais 
destacam-se a Lei nº 9.985/2000, que regulamentou o art. 225, § 1º, incisos 
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação da Natureza, e a Lei nº 11.105/2005, que regulamen-
tou os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabe-
lecendo normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades 
que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus deri-
vados, criando o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutu-
rando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), dispondo 
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sobre a Política Nacional de Biossegurança (PNB), bem como revogando 
textos legais anteriores sobre o mesmo tema.  

Nenhuma delas, entretanto, possui e produz tantos efeitos práticos, 
de modo geral, do que a Lei n. 9.605, já que, ante a cominação de sanções, 
vê-se o cidadão compelido a preservar o meio ambiente, sob pena de sofrer 
penas pecuniárias, administrativas, restritivas de direitos e, até mesmo, de 
privação de liberdade. Guardadas as devidas proporções, também a pessoa 
jurídica vê-se, por seus prepostos, obrigada a cumprir as determinações le-
gais e constitucionais de preservação, sob pena de incorrer em sanções. 

O direito positivo na ótica de preservação do meio ambiente na 
contemporaneidade 

Situa-se, de forma peculiar, a sociedade contemporânea como um 
marco no que tange aos desafios socioambientais, haja vista o contexto his-
tórico em que se situa e o atual estado de conservação do meio ambiente.  

Ciente da necessidade de encontrar alternativas de remediação e 
minoração dos impactos destrutivos ao meio ambiente, a sociedade inter-
nacional, por meio da Organização das Nações Unidas (ONU), já há algu-
mas décadas, iniciou a efetivação de parâmetros ecológicos, tendo como 
escopo idealizar um modelo ideal de convivência com a natureza. Tal 
compreensão verifica-se expressamente com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, datada de 1948, que estendeu uma visão específica no 
que se refere aos direitos humanos e do necessário acolhimento ao meio 
ambiente. 

Posteriormente a esse período histórico, o direito a um meio ambi-
ente sadio ganhou amplitude na visão do ser humano, sendo não apenas 
buscado por todos de forma geral, mas, também, reivindicado pelos indiví-
duos, conhecedores de seus direitos. 

Ato contínuo, com o movimento ambientalista inspirado principal-
mente pela conferência Rio+20 de 1992, tornou-se obrigatório o interesse e 
a concretização de um desenvolvimento sustentável por parte de toda a so-
ciedade, efetivando-se e entendendo-se, cada vez mais, o direito ao meio 
ambiente equilibrado como um direito de todos.  

No entanto, contemporaneamente, poucos resultados práticos e 
plausíveis têm sido vislumbrados, não obstante a vasta programação dos 
movimentos sociais e ambientais ocorridos nos últimos anos, já que a de-
gradação continua, de forma cultural, inserida na ideologia do ser humano.  
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Em decorrência disso, evidencia-se uma crise socioambiental imen-
surável, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta, impondo a todos a 
construção de novos valores na economia, na vida em sociedade e, igual-
mente, na natureza. 

Dessa forma, como meio de promover a reflexão universal do impac-
to ambiental, o direito positivo tem proporcionado legislações protetivas e 
repressivas aos danos ambientais, em paralelo às conferências ou outras 
diversas medidas socioeducativas à população.  

Assim Lei n° 9.795/99 é um claro exemplo disso, pois se destina a 
promover a educação ambiental e fundamentar a política nacional de 
consciência. Exemplo disso é o que consta no artigo 1° da referida lei, ao 
preceituar que se entendem por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualida-
de de vida e sua sustentabilidade. 

Em termos teóricos e filosóficos, a legislação ambiental nacional tem 
sido discutida por meio de duas vertentes filosóficas ambientais, quais se-
jam, o naturocentrismo, expresso por um direcionamento mais antigo e 
radical, para o qual a preservação da natureza apenas ocorreria se houvesse 
um distanciamento desta com o homem, em virtude de que o homem é 
considerado destruidor nato do meio ambiente natural, e a vertente socio-
ambientalista, posição na qual se defende a utilização do meio ambiente de 
forma sustentável, através da interação da sociedade nos mecanismos de 
busca e efetivação da qualidade de vida, observando o meio ambiente co-
mo um bem coletivo. Segundo essa vertente, expressa-se a necessidade de 
um olhar abrangente da cidadania, insculpida em responsabilidades coleti-
vas e apregoada através dos meios de comunicação, por meio da política, 
da economia e da sociedade como um todo. 

A fim de encontrar soluções para a situação atual, Freire (1998) de-
fende a necessidade de uma ação conjunta dos três poderes: o Legislativo, 
atuando de maneira a aplicar na sociedade instrumentos modernos e efeti-
vos; o Executivo, criando meios administrativos suficientes para impor o 
respeito pelas leis; e o Judiciário, atuando como poder auxiliar adicional, 
para as situações em que as sanções administrativas não possuam coerção 
suficiente para coibir o contraventor.  

Silva (2007), por sua vez, destaca que, como um direito fundamen-
tal, o meio ambiente possui patamar essencial à sobrevivência humana, em 
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virtude disso se explica a recepção de inúmeras normatizações de proteção. 
Com fundamento nisso, devem-se estabelecer obrigações específicas ao 
Poder Público, circunstanciando uma organização de competências aos en-
tes federados e disponibilizando-se instrumentos processuais individuali-
zados, para consolidar a responsabilidade aos infratores.  

Não obstante todas essas considerações, constata-se a ocorrência de 
grande impacto ambiental negativo na sociedade atual, como o resultado 
das atividades negativas do ser humano sobre o meio ambiente. 

Embora a própria Constituição preveja mecanismos de proteção ao 
meio ambiente, incluindo-o, inclusive, em suas cláusulas pétreas, percebe-
se, muitas vezes, que as normas ambientais, embora vastamente previstas, 
não possuem tanta efetividade quanto seria necessário. 

Tais normas constituem-se, sem sombra de dúvidas, em instrumen-
tos de auxílio à preservação do meio ambiente nos dias atuais, embora não 
assegurem, por si só, o cumprimento escorreito dos deveres de preserva-
ção. Dessa forma, resta evidente o distanciamento entre a normativa jurí-
dica e a prática da efetivação dos direitos ambientais. 

Com efeito, as diversas positivações expressas em legislações, decla-
rações, decisões judiciais, resultam na falsa impressão de uma assistência 
ativa e completa ao meio ambiente, como direciona Borges (1998). Já para 
Santos (2005), ocorre um distanciamento entre a teoria e a prática no que 
se refere ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Costumeiramente, elenca-se como um dos fatores ocasionadores de 
tal realidade a supremacia atribuída aos interesses econômicos. Isso equi-
valeria a dizer que, nos dias atuais, pelo poder econômico, “vale tudo”, in-
clusive não preservar as normas ambientais, sendo que as condutas errô-
neas condizentes com tal premissa encontram-se intrínsecas na cultura 
hodierna. 

Pode-se dizer que, com o aprofundamento e a expansão de sua auto-
ridade reguladora, o meio ambiente tornou-se refém da economia e da po-
lítica, o que culminou na eficácia das normas ambientais ante a interferên-
cia de outros fatores sociais. 

Acrescenta-se a esse cenário a deficiência dos recursos institucionais 
dos órgãos responsáveis pela fiscalização do implemento legal, culminando 
em uma atuação, muitas vezes, ineficiente. 
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Dessa forma, emerge a necessidade de uma nova ideologia coletiva, 
por meio da conscientização e da sensibilidade dos cidadãos, aplicando em 
atitudes práticas a realização da proteção e garantia de um meio ambiente 
sustentável, objetivando-se preservar os recursos – que são finitos.  

Considerações finais 

A preservação e a proteção do meio ambiente são pontos de desta-
que no ordenamento positivo da sociedade contemporânea. Assim, torna-
se relevante conhecer as disposições legais e constitucionais acerca do te-
ma. 

Analisando-se os preceitos da Constituição da República de 1988, 
bem como o texto da Lei nº 9.605/98, que tipifica os crimes ambientais, e 
da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambien-
te, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, percebe-se, clara-
mente, que o ordenamento brasileiro objetiva conferir efetividade ao direi-
to de todos a um meio ambiente equilibrado, preservado e protegido. 

Da mesma forma, dissecando as demais leis ordinárias pátrias, per-
cebe-se que o legislador encontra-se fazendo a sua parte em prol do estí-
mulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a pro-
teção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princí-
pio da precaução para a proteção do meio ambiente. 

O posicionamento jurídico-normativo, atualmente, confere uma óti-
ca de proteção ao instituto ambiental e, de forma paralela, de sanciona-
mento às atitudes perpetradas em dissonância com o ordenamento positi-
vado. Dessa forma, ao prever e aplicar sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados, o Direito 
Ambiental e suas especificidades constituem-se em instrumentos efetivos 
de preservação, pelo desestímulo de condutas de descaso com os recursos 
naturais. 

Entretanto, constata-se que não basta apenas a previsão abstrata na 
legislação protetiva ao meio ambiente, como, também, uma real inserção 
de tais conceitos protetivos na ideologia coletiva, com vistas à prática efeti-
va da proteção e da sustentabilidade, uma vez que a sociedade contempo-
rânea não vem contribuindo, de forma suficiente, para preservação do 
meio e da espécie humana. 

Na atual concepção social, os valores de coerção e de efetividade das 
normas positivadas tornam-se relativizados, embora vigentes e ainda con-
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sistentes em instrumento de preservação do meio ambiente. Deve-se, nesse 
sentido, inserir na cultura brasileira, ainda que com o auxílio do temor pela 
incidência de penalidades legais, a idéia de que a vida e a dignidade huma-
na são bens inerentes e correlatos à preservação do meio ambiente, já que 
a deterioração e extinção dos recursos naturais podem resultar, indubita-
velmente, na impossibilidade da vida humana no planeta. 

Promovendo-se a preservação do meio ambiente, no estribo das 
normas insculpidas pelo legislador pátrio e pelo Poder Constituinte de 
1988, estar-se-á não apenas contribuindo para a conservação da vida no 
planeta, mas se estará, outrossim, atribuindo efetividade ao direito funda-
mental da dignidade humana e à observância dos direitos e garantias fun-
damentais previstos constitucionalmente, com vistas a um meio ambiente 
equilibrado na sociedade hodierna e para as gerações futuras. 
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A NANOTECNOLOGIA, SUAS PRINCIPAIS VANTAGENS E SEUS RISCOS 
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Introdução 

A nanotecnologia já faz parte do nosso meio social, promete grandes 
inovações principalmente no setor econômico e na área ambiental. Existe 
um grande entusiasmo pelos cientistas, bem como uma grande expectativa 
pelo sistema capitalista em relação a essa tecnologia. 

As indústrias e o comércio impõem o uso de nanotecnologia em 
produtos, sem o conhecimento ou consentimento da sociedade, bem como 
a maior parte desta segue desavisada sobre os possíveis efeitos benéficos 
ou maléficos ao meio ambiente. 

Os investimentos no setor de produção são muito maiores que os 
investimentos em pesquisas. O capitalismo é contrário à sustentabilidade e 
em busca do lucro acaba analisando os efeitos da nanotecnologia somente 
a curto prazo, assim com as pesquisas elaboradas em relação aos trabalha-
dores que tem contato com essas nanopartículas são muito superficiais.  

Vivemos em meio a um paradoxo de um lado temos os grandes a-
vanços na ciência e de outro temos níveis alarmantes de desigualdade soci-
al e de degradação ambiental.  
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A partir de tal paradoxo, o texto apresenta a nanotecnologia, suas 
vantagens e riscos. Exemplos de produtos existentes, alerta sobre a impor-
tância do uso do princípio da precaução, para evitarmos ao máximo os 
possíveis impactos negativos no nosso meio social, cultural e ambiental. 

As principais aplicações da nanotecnologia 

A nanotecnologia cria novos materiais e produtos através da mani-
pulação de átomos e moléculas. É uma ciência que manipula partículas em 
escala nanométrica e seria impossível qualquer manipulação sem o uso de 
um microscópio muito poderoso. 

Essa tecnologia promete potencializar produtos e serviços usando 
cada vez menos material, evitando a falta de matéria-prima e impactos 
ambientais. Seu objetivo é ser uma fonte de novas invenções e inovações.  

Há o potencial de benefício para melhorar a qualidade ambiental e 
de sustentabilidade. Para ilustrar isso, a nanotecnologia pode fazer 
prevenção de poluição, por meio de tratamento, remediação e in-
formação. Portanto, embora a nanotecnologia aparentemente se 
mostre bastante agressiva, se conhecermos especificamente o tema, 
poderemos minimizar suas consequências (Cabarellero, 2005, p. 
240). 

A nanotecnologia é pesquisada e aplicada em diversas áreas como a 
química, física, medicina, informática, biologia e engenharia. A maioria 
dessas áreas visa produzir mais, e consumir menos, com finalidade de me-
lhorar a qualidade de vida das populações e a qualidade do meio ambiente. 

A nanotecnologia oferece a capacidade de transformar elementos do 
ecossistema na escala atômica e molecular em uma taxa altamente 
acelerada. A nanotecnologia é vendida como um veículo para a me-
lhoria ambiental, dado seu potencial de fabricar praticamente qual-
quer coisa com qualquer elemento do ecossistema. Assim, não have-
rá problemas de pressão associados em confiar seus recursos natu-
rais não renováveis para as formas específicas de produção (Gould, 
2005, p. 250). 

As universidades têm grande participação nas pesquisas envolvendo 
as nanopartículas, o que acarreta mais confiança para a sociedade consu-
midora, uma vez que os universitários poderão basear-se na ética e não no 
lucro. Manipular átomos e moléculas em escala muito pequena necessita 
de grandes investimentos em pesquisas sobre possíveis efeitos negativos no 
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nosso meio, evitando danos desconhecidos principalmente no meio ambi-
ente. 

Quando se toma uma nanopartícula ou uma partícula e reduz-se seu 
tamanho, a superfície se torna muito mais importante. Uma nano-
partícula é muito mais superfície. Todos os atos estão na superfície, 
as propriedades químicas mudam. Isso é que torna a Nanotecnologia 
tão interessante e dá a ela o potencial de uma exploração comercial 
tão ampla (Ryan, 2005, p.50). 

Essas nanopartículas podem atuar na limpeza do ar e da água, a e-
xemplo da Zeólita que em tamanho nano é eficiente para eliminar gases 
poluentes de carros. O ferro que em tamanho nano aumenta a reação de 
catálise. A prata que em tamanho nano é utilizada como controle bacteri-
cida. Muitos materiais conhecidos e usados pela sociedade sofrem altera-
ções e passam a ser utilizados de forma vantajosos pela nanotecnologia. 

As principais vantagens da nanotecnologia 

A nanotecnologia promete muitas vantagens ao ser humano e ao 
meio ambiente, sendo que a degradação do meio ambiente é um problema 
de nível global, um dano ambiental não afeta uma única pessoa ou uma 
única comunidade, mas afeta todo o ecossistema e toda a humanidade. A 
visão da nanotecnologia é usar o mínimo de material, água e terreno possí-
vel para produzir até mais do que é produzido atualmente.  

Bem como visa solucionar alguns problemas como a poluição da á-
gua e do ar, auxiliar a medicina através dos nanorobôs que atuarão na lim-
peza e restruturação de alguma lesão, no combate a bactérias e doenças vi-
rais, criar produtos mais eficazes na eliminação da sujeira em residências, 
economizar energia, produzir roupas e materiais mais resistentes, leves e 
flexíveis. Para muitos cientistas essa tecnologia seria base para uma nova 
Revolução Industrial. 

É uma revolução que modificará a matéria e transformará todos os 
aspectos do trabalho e da vida. É na era da Nanotecnologia, já pre-
sente nas biotecnologias, nos fármacos, e na armazenagem de ener-
gias, e informação que entrará na fabricação convencional, incluindo 
tudo, de utensílios domésticos a roupas e alimentos (Hirano, 2005, 
p.30) 

A nanotecnologia está presente em vários produtos que auxiliam a 
limpeza de residências, nanopartículas que potencializam os cremes antir-
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rugas, produção de protetores solares que impedem a penetração de raios 
UVA e UVB na pele, evitam odor em meias, roupas íntimas e roupas para 
atletas e atuam na tecnologia de celulares e computadores.  

A nanotecnologia seria um fator capaz de trazer o desenvolvimento 
econômico dos países em desenvolvimento através de incentivos de países 
desenvolvidos na criação de centros de pesquisas. Essa cooperação seria vi-
ável para combater o uso indiscriminado e irresponsável da nanotecnologi-
a, minimizando os efeitos da pobreza dessas populações sem afetar tanto 
os meios culturais, sociais e ambientais. Para Invernizzi (2008, p.340) “(...) 
os países em desenvolvimento devem incentivar o desenvolvimento das 
nanotecnologias para aumentar sua competitividade e a qualidade de vida 
de sua população”. 

 Essa cooperação pode ser formada sem deixar de lado a competivi-
dade, que por sua vez não é um ponto negativo, pois proporciona qualida-
de nos produtos oferecidos nos mercados e indústrias e promove o cresci-
mento econômico. Alguns obstáculos enfraquecem o setor econômico co-
mo a falta de matéria prima e mão de obra qualificada, as patentes, direitos 
intelectuais caros entre outros. Porém o avanço na tecnologia não pode ser 
barreira para acessibilidade de todos ao bem estar social. 

A nanotecnologia tem a lógica da era globalizada, na qual assuntos, 
produtos, notícias, novidades percorrem o mundo instantaneamente, li-
vres, praticamente, de barreiras para acesso a qualquer informação e alheia 
às desigualdades sociais e econômicas e de compromissos entre países de-
senvolvidos e em desenvolvimento.  

Não se percebe um direcionamento dos países ricos no sentido de 
transferir tecnologia e conhecimentos aos países em desenvolvimento em 
pesquisa, manutenção e aplicação da nanotecnologia. 

Mas aonde essas partículas invisíveis a olho nu serão eliminadas? E-
las são biodegradáveis? Por serem tão pequenas, podem ser absorvidas e 
prejudiciais à flora e a fauna? O trabalhador que manipula essas partículas 
estará protegido de inalações e contatos indesejáveis? Essa partícula po-
tencializada tem como função melhorar os medicamentos, a exemplo re-
duzir os efeitos colaterais da quimioterapia, esses medicamentos serão de 
acesso a todos? Quando será divulgada ao meio social em nível de gerar 
questionamentos e debates e não somente o uso sem conhecimento e con-
sentimento? Essa tecnologia vem para incluir ou diante tantas inovações 
tecnológicas, vem para disseminar a exclusão social?  
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São questionamentos que deveriam partir dos investidores e cientis-
tas com máxima urgência, para que medidas protetivas sejam implementa-
das de imediato e pesquisas complementares possam sanar pelo menos 
parte dessas dúvidas e evitar possíveis riscos. 

Os riscos da nanotecnologia 

A nanotecnologia é utilizada em níveis avançados em países cen-
trais. No Brasil, a pesquisa e a utilização da nanotecnologia ainda são inci-
pientes. Há, ainda, um desconhecimento por boa parte da nossa sociedade. 
A nanotecnologia já faz parte de alguns produtos utilizados, mas o fato de 
estarmos utilizando a nanotecnologia não significa necessariamente que a 
conhecemos. Além de muitos nunca terem ouvido essa palavra nanotecno-
logia, muitos outros somente saberiam explicar que é algo muito pequeno. 

É evidente também que os recursos investidos nessa tecnologia são 
muitos mais voltados para invenções e inovações que irão gerar lucro e irão 
incentivar o consumismo do que investimentos para pesquisar efeitos cola-
terais e prejudiciais ao ser humano e ao meio ambiente, porém o meio am-
biente não suporta mais erros e degradações provocadas pela ciência irres-
ponsável. Cabe aos estudiosos e cientistas agir de forma ética e ajudar o 
meio ambiente e os seres humanos. 

O entusiasmo é de grande proporção principalmente no meio indus-
trial, como a inovação dos computadores que serão mais finos e flexíveis 
como uma folha de papel. Com certeza uma inovação dessas mudaria todo 
o mercado de informática, todo equipamento existente seria ultrapassado, 
mas a questão envolve muito mais do que o consumismo, lucro, investi-
mentos e avanço nessa área, pois temos que lidar com todos os possíveis 
impactos sociais e ambientais como a poluição e a exclusão social. 

 A atualidade exige uma ciência responsável e ética, pois os cientis-
tas estão evoluindo cada vez mais, tem acesso a manipular novas substân-
cias, matérias e células. No entanto não cabe aos cientistas brincar de Deus 
e toda interferência no ser humano ou no meio ambiente poderá, nos tra-
zer sérios riscos. Para Poenix (2008, p. 380), “Ao falar em nanotecnologia, 
pensamos muito na ideia de brincar de Deus, mas o que estou falando so-
bre manufatura molecular não é brincar de Deus, é brincar de ser Homem, 
que é engenharia, projetar coisas, fazer as coisas funcionarem”. 

A nanotecnologia é precursora de grandes dúvidas e preocupações, 
um exemplo seria no caso dessas nanopartículas serem absorvidas pelo or-
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ganismo humano, animal e vegetal e também pela produção desenfreada 
gerando efeitos indesejáveis em nível global.  

As nanopartículas também podem carregar outras moléculas, ou de 
outros átomos ou de outros íons. Ou elas podem se agregar e ser ab-
sorvidas pelos seres vivos, ou seja, não há como isso não chegar aos 
seres vivos, como em outros agregados que estão no solo, por exem-
plo. No ambiente aquático, a situação é mais drástica ainda, a bioab-
sorvição pode-se dar por diferentes organismos e onde a absorção é 
feita em cadeia alimentar (Nodari, 2008, p. 283, 284). 

Outra preocupação tem relação com os agrotóxicos, que são produ-
zidos com a finalidade de eliminar “pragas” das plantações. Os agrotóxicos 
mesmo sendo moléculas maiores que as nanopartículas, não são controla-
dos pelo agricultor e consequentemente chegam aos rios, lençóis freáticos 
e nascentes e acabam poluindo água, peixes, solo, bem como atuam na e-
liminação de vários anfíbios.  

Os herbicidas foram utilizados na agricultura com a ideia de contro-
lar, ou seja, de impedir que certas plantas cresçam num certo espaço 
agrícola e também de facilitar a vida dos agricultores. Entretanto, al-
gumas dessas moléculas hoje são consideradas desreguladoras endó-
crinas porque mimetizam certos hormônios e desencadeiam tam-
bém genes, acionam genes, desligam genes nas pessoas. Alguns her-
bicidas também são considerados exterminadores de anfíbios (Noda-
ri, 2008, p. 284). 

Outro exemplo é a aplicação de nanopartículas de prata em calci-
nhas para evitar odores desagradáveis, sabe-se que custam o dobro do va-
lor de calcinhas sem essa tecnologia, sabe-se também que essa nanopartí-
culas são eliminadas do produto a partir da terceira lavagem, eliminadas 
por sua vez no meio ambiente e tratando-se de nanopartículas invisíveis 
não existe a possibilidade de rastreá-la, voltando ao comércio dessas calci-
nhas existe a grande preocupação com o consumidor que muitas vezes não 
é devidamente informado sobre o produto consumido e muitas vezes não é 
orientado sobre vida útil de tal produto. 

A questão básica é que essas nanopartículas liberadas no meio ambi-
ental, mesmo aquelas projetadas para retirar contaminantes, podem 
tornar-se um novo tipo de poluidor não-biodegradável e esta talvez 
seja uma das questões mais importantes do ponto de vista específico 
ambiental. (...) Outra questão de que não temos certeza ainda é que 
a eliminação das nanopartículas no meio ambiente será provavel-



Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia { 93 

mente impossível, pelo fato de não conseguirmos identifica-las ou 
rastreá-las (Nodari, 2008, p. 286). 

O meio ambiente sofre constantemente poluições e degradações de-
vido à intensa produção de produtos. A ideia de produção, acúmulo, con-
sumo e lucro é capitalista e nossa sociedade contemporânea é praticamen-
te toda capitalista. Intensificando a degradação ambiental e banindo tudo 
o que não é gerador de lucros, a exemplo no Brasil são nossas aldeias indí-
genas que não são respeitadas, pela sua simples forma que sobreviver. Nos-
sos indígenas são vítimas de preconceito, pois sua cultura de caçar, pescar, 
colher frutas e plantar raízes é somente para o sustendo do seu povo e não 
para acumulo de riquezas, nossos indígenas são grandes defensores da sus-
tentabilidade, prática muito esquecida pelos capitalistas. 

Na atualidade diante de tantos avanços tecnológicos, vários assuntos 
irão se confrontar assim como várias questões já debatidas voltaram áto-
nas. Entre esses assuntos estará a questão do trabalhador, pois esse é o 
primeiro a ter contato com essa nova tecnologia. Para Martins (2008, p. 
295), Neste processo de construção de uma sociedade sustentável em que, 
penso, os atores centrais seriam os trabalhadores e os ambientalistas, é 
preciso que ambos tenham conhecimento do que seja a nanotecnologia e 
quais as questões que ela está colocando.  

A nanotecnologia deverá ser garantida pelo princípio da precaução, 
para minimizar possíveis implicações negativas, sejam elas na saúde hu-
mana ou no meio ambiente. O princípio da precaução visa uma ciência 
preventiva que elimina ou deixa de lado a incerteza, as decisões tomadas 
são em grupos e não individuais. Qualquer decisão será feita sobre análi-
ses, evitando assim degradações no meio ambiente ou interferências no 
meio social. Para Moreira (2005, p. 61) “O Princípio da Precaução diz que, 
perante a ausência de evidências científicas que comprovem não existir ris-
cos, é obrigação do poder público tomar medidas necessárias para evita-los 
ou mitigá-los”. 

O princípio da precaução deve ser implantado nos projetos tecnoló-
gicos, pois o comportamento da nanopartícula no meio ambiente ainda é 
motivo de pesquisas e gera dúvidas e imprevisibilidades, determinar um 
padrão para a eliminação de nanopartículas no meio ambiente seria o ide-
al, pelo menos para os materiais que não são de uso pessoal, pois esses não 
há como evitar chegarem ao meio ambiente. 
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Considerações finais 

A nanotecnologia já faz parte do nosso cotidiano, essa tecnologia in-
visível aos olhos do indivíduo esta sendo pesquisada, testada e aplicada em 
vários produtos principalmente de uso pessoal. Os cientistas estão bem o-
timistas em relação a esta tecnologia, que promete revolucionar principal-
mente o ramo da informática, saúde, alimentação e vestuário, bem como 
promete auxiliar na recuperação e proteção do meio ambiente.  

São promessas que animam a sociedade e principalmente o sistema 
capitalista. A nanotecnologia com certeza será grande geradora de lucro e 
alavancará o setor econômico de vários países. As transformações culturais, 
sociais e econômicas são inevitáveis, porém não precisam ser imprevisíveis, 
mas deverão ser avaliadas com cautela, pesquisas e ética. 

Nosso meio social, cultural e ambiental, não pode mais tolerar equí-
vocos e erros da ciência, pois essa deve possuir técnicas e basear-se nos er-
ros passados, evitando principalmente a degradação do meio ambiente. 

Ao invés de apostar o tempo todo em inovações, arriscando muitas 
vezes poluir ainda mais, seria possível que a ciência trabalhasse de forma 
responsável e preventiva e implantasse alternativas que degradem menos o 
meio ambiente, em relação a nossa própria alimentação, não seria necessá-
rio o tempo todo modificar os alimentos, aperfeiçoar os agrotóxicos ou for-
çar a duração de alguma fruta ou vegetal, basta que haja a substituição.  

A tecnologia deve ser subordinada ao meio social, mesmo diante 
seus avanços e melhorias, não podemos subordinar todas as culturas à tec-
nologia, bem como não poderá a cientista manipular o ser humano como 
se não houvesse consequências drásticas para o mundo onde vivemos. 

Não cabe ao cientista transformar o ser humano em máquina e, por 
outro lado, dar vida e vontade própria às máquinas. Outra situação é o pre-
conceito sofrido ao longo da nossa existência, a partir de tantos avanços na 
área da medicina, não poderá ser aceito a manipulação da cor de pele, ca-
belo e olhos de um ser humano. Evitando a vulgarização e banalização da 
tecnologia. 

Por isso a importância do conhecimento da sociedade sobre essa 
tecnologia e a importância da regulamentação de normas para a aplicação 
e comercialização dessas nanopartículas em produtos, bem como a norma-
tização global da nanotecnologia é necessária para evitar seu uso indiscri-
minado. 
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“NANOPARTICULAS E MACRO POLITICA”: DEZ ANOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE NANOTECNOLOGIA NO BRASIL 

Paulo Roberto Martins
*
 

Introdução 

Este trabalho tem por objetivo apresentar – de  forma breve – a in-
serção brasileira no rol do desenvolvimento global das nanotecnologias, 
bem como, uma reflexão sobre o processo de desenvolvimento das nano-
tecnologias no Brasil, abrangendo o período de 2001 a 2011. Para tanto, pro-
cura-se demonstrar as concepções hegemônicas relativas ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico e a participação social presente nestes dez 
anos de ação pública organizada para determinar os rumos das nanotecno-
logias no Brasil.  

Não vamos aqui tratar dos aspectos teóricos relativo às concepções 
do que seja uma política pública. Trata-se de um estudo de caso (desenvol-
vimento das nanotecnologias) em um período determinado (2001 – 2011) 
em um país especifico (Brasil) realizado por um ente público (Governo Fe-
deral). É dentro das relações políticas entre “nanopartículas e macropolíti-
cas” que se apresentam algumas conclusões para a reflexão coletiva dos in-
teressados no tema. 

É de domínio público de que os principais players em termos de de-
senvolvimento das nanotecnologias são os USA, Europa, China, Japão, Ca-
nadá e Coréia do Sul. Claro que alguns países que compõem a União Euro-
peia, como Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, etc., são atores também 
importantes neste contexto global do desenvolvimento das nanotecnologias. 

                                                           

* Doutor em Ciências Sociais. Sociólogo. Mestre em Desenvolvimento Agrícola. Fundador e 
Coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente 
– RENANOSOMA <www.nanotecnologiadoavesso.org>. Diretor e Apresentador dos progra-
mas em TV pela internet “Nanotecnologia do Avesso” e “Nano Alerta”. Coordenador de vários 
livros publicados e de vários seminários internacionais realizados. Email: marpaulo@uol.com.br 
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Estes países são genericamente denominados de “países desenvolvidos” in-
clusive do ponto de vistas das nanotecnologias. 

Um segundo grupo de países chamados “em desenvolvimento” como 
Brasil, Rússia, Índia, África do Sul inserem-se nesta globalização das nano-
tecnologias em um segundo plano, mas do ponto de vista interno a cada 
um destes Estados Nações, este desenvolvimento das nanotecnologias tor-
naram-se bastante importantes. 

Por motivos de espaço físico destinado a este trabalho, não iremos 
tratar aqui de um grande número de países de diversos continentes que 
também fazem parte deste desenvolvimento global das nanotecnologias 
em um terceiro nível de importância e interação com os dois níveis acima 
indicados. 

No caso brasileiro, também é de domínio público, o fato de termos 
duas grandes influências na sua constituição histórica. A ciência brasileira 
tem como influência, referência, espelho aquilo que se faz nas regiões de-
senvolvidas acima explicitadas. No caso do desenvolvimento das nanotec-
nologias fato de impacto global marcante foi a instituição em 2001 da Nati-
onal Nanotecnology Initiative – NNI

1
. Após 12 anos o orçamento articula-

do/coordenado pela NNI chega a US$ 1.649,8 bilhões de dólares, dos quais, 
de 25% a 33% dos recursos são destinados a pesquisas na área militar

2
. 

Claro que os investimentos brasileiros em nanotecnologia são muito 
mais modestos – não é possível comparar com os investimentos de USA ou 
União Européia – pois, de 2004 a 2011 os dados demonstram que foram in-
vestidos neste período cerca de R$ 75 milhões de reais. Mas, é preciso dei-
xar claro que estes valores são muito significativos quando comparados ex-
clusivamente no âmbito das ações do governo federal brasileiro em desen-
volvimento científico e tecnológico.  

                                                           

1 Entre as várias informações disponíveis da NNI encontra-se uma proposta de time line da 
nanotecnologia <http://www.nano.gov/timeline> Esta informação irá dar ao leitor a possibili-
dade de dedução de que este trabalho irá tratar apenas de parte do desenvolvimento das na-
notecnologias (Séc. XXI). 
2 The National Nanotechnology Initiative Supplement to the President’s 2014 Budget, p. 8. A 
informação sobre o percentual destinado a pesquisas para a military area for prestada por Mi-
hail Roco, sua conferencia de abertura do VII Seminario Internacional Nanotecnologia, Socie-
dade e Meio Ambiente – VII Seminanosoma, Rio De Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 10 a 12 de Ou-
tubro de 2010. 

http://www.nano.gov/timeline
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Nanotecnologia: breves conceitos, características e impactos 

Vultosos recursos são investidos em algo denominado de nanotec-
nologia. Assim sendo é preciso que o leitor tenha algumas informações bá-
sicas sobre este tema. 

A nanotecnologia pode ser apresentada de duas formas. A primeira 
delas remete ao prefixo nano, que é indicador de medida. Um nano corres-
ponde à bilionésima parte do metro, ou seja, 10

-9
 metros. Portanto, nano-

tecnologia refere-se somente a escala e não a objetos, como, por exemplo, 
na biotecnologia, em que o prefixo bios significa vida. 

A nanotecnologia também diz respeito a uma série de técnicas utili-
zadas para se manipular a matéria na escala de átomos e moléculas, os 
quais, para serem enxergados, requerem microscópios especiais – o mi-
croscópio de varredura de tunelamento eletrônico (Scaning Tunneling Mi-
croscope – STM) e o microscópio de microssondas eletrônicas de varredura 
(Scaning Proble Microscope – SPM). 

Esse é o caso de um único fio de cabelo humano, que tem a dimen-
são de 80.000 nm (nanômetros) de espessura, enquanto que 01 nm pode 
conter, por exemplo, 10 átomos de hidrogênio colocados lado a lado. A mo-
lécula de DNA tem 2,5 nm de largura, enquanto que um glóbulo vermelho 
tem 5.000 nm de diâmetro. 

A segunda forma de apresentação da nanotecnologia remete a nano-
ciência, estudo dos princípios fundamentais de moléculas e estruturas com 
dimensão entre 1 a 100 nm (nanômetros). A nanotecnologia seria então a 
aplicação dessas moléculas e nanoestruturas a dispositivos manométricos. 

Ainda que sejam de um mesmo elemento químico, as partículas na-
no comportam-se de forma distinta – em relação as partículas maiores – 
em termos de cores, propriedades termodinâmicas, condutividade elétrica, 
etc. O tamanho da partícula é de suma importância porque muda a natu-
reza das interações das forças entre as moléculas do material, alterando, 
assim, os impactos desses processos ou produtos nanotecnólogos sobre o 
meio ambiente, a saúde humana e a sociedade. 

O termo nanotecnologia foi primeiro utilizado pelo Prof. Norio Ta-
niguchi, da Universidade de Ciência de Tókio, em 1974

3
, para descrever a 

                                                           

3 Vide time table indicado na nota de rodapé n. 2. 
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fabricação precisa de novos materiais com tolerância manométrica. Nos 
anos 80 do século passado, esse termo adquiriu uma nova conotação, devi-
do à publicação do livro de K. Eric Drexler intitulado Engines of Criation – 
The New Era of Nanotechnology (1986). Em 1992, com a publicação da tese 
de doutorado desse mesmo autor, defendida no Massachusets Institute of 
Technology – MIT – sob o título de Nanosystems: molecular machinary, 
manufacturing and computation, a nanotecnologia ganhou novo impulso 
na comunidade científica.  

A bibliografia sobre nanotecnologia já é bastante intensa e hetero-
gênea. A síntese dos debates – ainda válida nos dias atuais – foi apresenta-
da, por exemplo, por Wood, S et. al. no livro denominado “The social and 
economic challenges of nanotechnology” (2003). Em grandes blocos, o de-
bate pode ser referenciado em termos dos que acreditam que a nanotecno-
logia portadora de radical descontinuidade e dos opositores a esta idéia, os 
quais advogam que a nanotecnologia apresenta somente uma continuidade 
evolucionária de outras tecnologias. A bibliografia pós 2003 é bastante ex-
tensa, mas pode ser lida sobre a ótica acima apresentada. Importante aqui 
é destacar uma das contribuições produzidas pela sociedade cível organi-
zada. 

Este é o caso do texto que se encontra na categoria de texto clássico 
sobre o tema trata-se de “Princípios para a supervisão de nanotecnologias e 
nanomateriais” (ICTA, 2007)

4
. Em janeiro de 2007, o International Center 

for Technology Assessment (Centro internacional para a Avaliação da Tec-
nologia) e a organização Friends of the Earth (Amigos da Terra) organiza-
ram em conjunto a primeira cúpula estratégica de ONGS sobre nanotecno-
logias em Washington, DC, que atraiu o interesse público e das organiza-
ções dos trabalhadores, da saúde da mulher, da sociedade civil, de ambien-
talistas e de organizações de base formadas por cidadãos da América do 
Norte para debater e chegar a acordos sobre os princípios fundamentais 
para a avaliação e supervisão das nanotecnologias. Durante os seis meses 
seguintes, os participantes desenvolveram princípios liderados pelo projeto 
NANOACTION do IATC. Este documento é o resultado desses seis meses 
de trabalho. Mais de 70 entidades da sociedade civil de seis continentes as-
sinaram este documento. 

                                                           

4 A tradução portuguesa recebeu o título de “Princípios para a supervisão de tecnologias e na-
nomateriais”. 
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Este importante documento acima indicado apresenta os oitos prin-
cípios que são os seguintes: 

I – Princípio da Precaução; 

II – Princípio sobre a Regulação Mandatória Nanoespecífica; 

III – Princípio da proteção à saúde e segurança para o público e trabalha-
dores; 

IV – Princípio da sustentabilidade ambiental; 

V – Princípio da Transparência; 

VI – Princípio da participação do público; 

VII – Princípio da inclusão de amplos impactos; 

VIII – Princípio da responsabilidade do produtor. 

Mas, a sociedade civil organizada não tem sido o principal ator neste 
processo global de desenvolvimento das nanotecnologias. A seguir, de ma-
neira sucinta, expõem-se algumas das características deste processo global. 

Contexto global do desenvolvimento das nanotecnologias 

Um dos atores centrais nesta questão política do desenvolvimento 
das nanotecnologias são as empresas players mundial. Uma forma de de-
monstrar tal importância é acompanharmos os dados apresentados por 
trabalho “Global nanotechnology development from 1991 to 2012: patents, 
scientific publications, and effect of NSF funding” (Roco et al, 2013, p. 22). 
Deste trabalho vamos selecionar algumas informações que nos interessam 
para esta reflexão específica deste tópico. 

A primeira informação se refere a quanto o setor público de pesqui-
sa colabora diretamente com o setor privado (no caso do USA) em termos 
de produção de conhecimentos que acabam por gerar patentes no setor 
privado.  

Narin (1998) found that approximately 73 % of the papers cited by 
US industry patents were based on publicly funded research. It has 
also been demon strated that public funding can positively lead to 
the growth of technology-related productivity and employment 
(Piekkola, 2007) (Roco et al, 2013, p. 2). 
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A segunda informação se refere às principais tecnologias objeto de 
patentes: 

(…) lists the top 20 technology fields represented by the first level of 
the US Patent Classification Code. The major technology fields of the 
NSE-related patents are “Active solid-state devices”, “Semiconductor 
device manufacturing”, “Stock material or miscellaneous articles”, 
and “Nanotechnology” (Roco et al, p. 7). 

A terceira informação se refere aos principais países em termos de 
patentes reconhecida junto ao órgão norte americano responsável pela 
concessão de patentes (Roco et al, 2013 p. 5). 

Trata-se do Top 20 assignee countries for NSE-related USPTO pa-
tents. Nesta lista os cinco primeiros países são os seguintes em ordem cres-
cente de importância: USA, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Alemanha, Fran-
ce, China, Canadá, Holanda, Suíça, Áustria, Reino Unido, Israel, Suécia, 
Itália, Bélgica, Singapura, Finlândia, Índia, Dinamarca. 

A quarta informação se refere às principais empresas em numero de 
patentes. 

(...) lists the top 20 assignees for NSE-related patents issued during 
1990–2012. The top five assignee institutions were International 
Business Machine Corporation (IBM); Micron Technology, Inc; Sam-
sung Electronics Co, Ltd; the Regents of the University of California; 
and Hewlett-Packard Development Company, L.P. All but one are 
US institutions. As with the top five countries, when ordered by the 
growth rate, Hon Hai Precision Industry Co, Ltd; Samsung Electron-
ics Co, Ltd; Intel Corporation; Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P; and Industrial Technology Research Institute (Taiwan) 
emerged, in order, as the top five assignee institutions that expe-
rienced the most dramatic increase in the number of patents issued 
during 1991–2010. Considering the more recent growth rate G2, the 
leading institutions are Hon Hai Precision Industry Co, Ltd; Sam-
sung Electronics Co; Xerox; DuPont; and IBM (Roco et al, 2013, p. 6). 

Em síntese, estas quatro informações nos indicam que 73% dos pe-
didos de patentes encaminhados junto ao órgão norte americano respon-
sável por esta área contem informações/conhecimentos decorrentes de 
pesquisas realizadas com recursos públicos. Em seguida os dados apresen-
tados permitem afirmar que a partir do código de classificação de patentes 
– usado no caso norte americano – a Nanotecnologia é o quarto campo en-
tre os 20 campos principais de tecnologias que aparece no processo de pa-
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tenteamento realizado no USA. O país mais importante em termos de pa-
tentes em nanotecnologia é o USA. A lista apresentada indica os demais 
países importantes entre os 20 países mais importantes. Aqui já temos uma 
dimensão da globalização que envolve estes países no campo do desenvol-
vimento das nanotecnologias. Por fim, temos uma dimensão (apenas as 
primeiras num rol de 20) de que empresas estão envolvidas neste processo. 
Também por esta variável – empresas – podemos ter claro o processo de 
globalização que envolve as nanotecnologias.  

Tecnologia e Sociedade em tempos de globalização 

A sociologia da tecnologia, como nos indica Adriano Premebida 
(2011, p. 103), desempenha papel importantíssimo neste contexto: 

Já que as ciências humanas não participam ativamente da produção 
laboratorial têm, ao menos, o papel de tornar pública a rotina de 
produção dos artefatos tecnológicos, dos interesses envolvidos, das 
tendências de conjunção da tecnologia, da produção discursiva e dos 
possíveis impactos sócio-ambientais provenientes da sua dissemina-
ção. 

Outro aspecto notável a ser mencionado é a independência que téc-
nicas e tecnologias adquirem ao se integrarem ao ambiente social ou socio-
técnico em que advém, onde passam a sofrer e gerar influências do ambi-
ente e para o ambiente, provocando profundas transformações. Ainda den-
tro deste âmbito de compreensão, de um lado estão os interesses de quem 
produz e aproveita as leis de mercado e o próprio sistema econômico vi-
gente para alcançar lucros, e de outro estão os trabalhadores que lidam em 
primeiro lugar com estes materiais nanotecnológicos, as sociedades con-
sumidoras e o meio ambiente onde são infalivelmente descartados os na-
nomateriais e nanorresíduos.  

O que ocorre na maioria esmagadora das vezes é que o interesse dos 
primeiros (capital) é sempre priorizado e prevalente, enquanto que o inte-
resse dos segundos (sociedades) é sistematicamente ignorado e violado, pois 
tais empresas, por estarem voltadas exclusivamente para aspectos econô-
micos, muitas vezes expõe incautamente os trabalhadores, a sociedade e o 
meio ambiente a essas novas substâncias. É neste ambiente complexo que 
ocorre os processos de desenvolvimento tecnológico humano, e é também 
desta profusão de interesses e valores que vão se conformar as próprias so-
ciedades que, por sua vez, absorvem os resultados – sejam benéficos ou 
não – de toda esta intrincada rede de acontecimentos.  
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Esta intrincada rede de acontecimentos está se processando dentro 
de um contexto que podemos denominar de “mundialização financeira” 
que impõe dilemas e riscos para as nanotecnologias. Em artigo intitulado 
“A tecnociência financeirizada: dilemas e riscos da nanotecnologia” o autor 
do texto em conjunto com o Prof. Ruy Braga do Departamento de Sociolo-
gia da Universidade de São Paulo (Martins; Braga, 2007, p. 139-147) apre-
sentam as seguintes conclusões: 

Como bem sabemos, o uso capitalista da nanotecnologia privilegia o 
lucro. E, nas condições sociais de financeirização neocapitalista con-
temporânea um tipo de lucro de curtíssimo prazo. Avançar no deba-
te a respeito nanotecnologia implica reconhecer a realidade da con-
tradição existente entre as necessidades humanas e a acumulação de 
capital. E, uma tal compreensão deve necessariamente partir da rela-
ção de dominância da ciência pelo capital, ou seja, da imposição dos 
objetivos da valorização financeira sobre os da ciência”. 
É exatamente por meio desta heteronomia que a tecnociência substi-
tui a rotina empírica transformando-se em forca produtiva para o 
capital. E é por meio deste reconhecimento que poderemos superar 
algumas das principais características dos valores neoliberais, incor-
porados pela problemática nanotecnológica em curso, ou seja, o des-
prezo pelo debate público e a ênfase no empreendedorismo indivi-
dual, como meio privilegiado da inovação (Martins; Braga, 2007, p. 
145). 
Nesta condições conjunturais, uma vez no mundo cotidiano das in-
terações sociais, não há mais como controlarmos totalmente nossas 
tecnologias, pois sempre ocorrem efeitos colaterais, descontroles, 
imprevistos, efeitos impensados e/ou não desejados; enfim, as tecno-
logias passam a ser como atores técnicos em interação com atores 
humanos – como diria Latour –, e são inúmeras as possibilidades e 
variantes que essa situação proporciona e até fomenta, e isso de fato 
não se pode controlar. 

Edgar Morin há tempos já nos indicava que: 

A nave espacial terra é movida por quatro motores associados e, ao 
mesmo tempo, descontrolados:  
Ciência, técnica, indústria e capitalismo (lucro) 
O problema esta em estabelecer um controle sobre estes motores: os 
poderes da ciência, da técnica, e da indústria devem ser controlados 
pela ética, que só pode impor seu controle por meio da política (Mo-
rin, 2002, p. 16). 
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Portanto, as questões postas pelo desenvolvimento das nanotecno-
logias no planeta, são questões eminentemente de caráter político. 

Em contraposição à visão hegemônica, entendemos que não há tra-
jetória tecnológica que não possa ser questionada, pois um dos motivos 
que levaram à insustentável situação em que se encontra o planeta Terra é 
justamente a cega e canhestra fé tecnológica que sempre preconiza que 
“problemas tecnológicos serão resolvidos com a produção de mais tecnolo-
gias”. Uma delas são justamente as nanotecnologias. A seguir apresentare-
mos o caso do desenvolvimento das nanotecnologias no Brasil.  

As ações do Governo Federal Brasileiro 

Toda periodização utilizada para determinar quando algo surge na 
ciência e tecnologia de um país é problemática, por se tratar de um recorte 
da historia. Sempre é possível identificar que a origem de um evento re-
monta a um período anterior ai mais comumente admitido.  

Também é preciso ressaltar que, quando se apresenta o desenvolvi-
mento de um dado setor econômico ou de uma área de C&T baseada ape-
nas em fontes oficiais, certamente se apresenta parte do todo, ou seja, a-
quela parte que reflete apenas a visão oficial sobre o processo de desenvol-
vimento em questão.  

Certamente, o Edital CNPq n.1 / 2001 que constituiu as primeiras 
quatro redes de pesquisas em nanotecnologia, tornou-se um marco do de-
senvolvimento desta tecnologia no Brasil, sendo importante ressaltar a ar-
ticulação promovida em termos de recursos humanos e financeiros, neste 
caso no valor de R$ 9.800.000,00 de reais, relativo ao período de 2001-2005.  

As quatro redes de pesquisas constituídas foram: 

a) Nanobiotecnologia; 

b) Nanodispositivos, Semicondutores e Materiais Nanoestruturados; 

c) Materiais Nanoestruturados; 

d) Nanotecnologia Molecular e de Interfaces.  

Esta foi a primeira ação do Estado brasileiro centrado na organiza-
ção das atividades de nanotecnologia. Seu objetivo era: 

Fomentar a constituição e consolidação de Redes Cooperativas Inte-
gradas de Pesquisas Básica e Aplicada em Nanociência e Nanotecno-
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logias, organizadas como centro virtuais de caráter multidisciplinar e 
abrangência nacional, doravante denominadas Redes, através de a-
poio a projetos de pesquisa cientifica e/ou de desenvolvimento tec-
nológico em temas selecionados nas linhas de pesquisas em nanoci-
ências e nanotecnologias para 2001-2002

5
. 

Em livro publicado em 2007, intitulado “Revolução Invisível. Desen-
volvimento Recente da Nanotecnologia no Brasil” coordenado pelo autor 
deste trabalho, já indicava que: 

É preciso explicitar que o caráter multidisciplinar atribuído a nano-
ciência e a nanotecnologia nunca incorporou as ciências humanas, é 
que aquelas sempre foram entendidas e praticadas com a exclusão da 
área de humanidades (Martins et al, 2007, p. 12-13). 

Esta é a primeira exclusão aqui relatada e que permanece presente 
até o ano de escrita deste paper, julho de 2013. 

O ano de 2003, primeiro ano do governo de Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, tinha como Ministro de Ciência e Tecnologia o cientista polí-
tico Roberto Amaral, que instituiu a Coordenação Geral de Políticas e Pro-
gramas em Nanotecnologia, marcando assim o inicio por parte do Estado a 
constituição de um aparato burocrático destinado a administrar e produzir 
políticas públicas em nanociência e nanotecnologia. Mediante a portaria 
252 de 16/05/03 nomeou um grupo de trabalho compostos exclusivamente 
por cientistas das áreas de exatas, com larga predominância dos físicos. Es-
te grupo foi constituído para “elaborar o Programa Nacional Quadrienal de 
Nanotecnologia” coordenado pelo físico Gilberto Fernandes de Sá. O do-
cumento produzido foi a consulta pública pela internet. Pela segunda vez, 
materializa-se a exclusão das ciências humanas deste processo, onde mais 
uma vez, a concepção de multidisciplinaridade das nanotecnologias ignora 
aquela área da ciência, assim como também exclui a participação e contro-
le social deste processo.  

Outro fato importante neste mesmo ano de 2003 foi a inclusão do 
“Programa de Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia” no 
Plano Plurianual, de 2004 a 2007 do Governo Federal, programa que tem 

                                                           

5 Esta parte está disponível no sítio do Ministério da Ciência e Tecnologia: <http:// 
www.mct.gov.br>, materializada em vários relatórios, editais, portarias, e por isto não será o 
objetivo central neste documento. 
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um aporte financeiro de R$ 8.400.000,00 de reais para o período de 2004 a 
2007. Assim sendo, o tema Nanociência e Nanotecnologia passa a fazer 
parte, pela primeira vez, deste instrumento obrigatório de planejamento 
(Plano Plurianual) que todo governo deve produzir no seu primeiro ano de 
mandato, por ser uma determinação constitucional. 

Em 2004, o Presidente Lula resolve substituir o então Ministro de 
Ciência e Tecnologia Roberto Amaral pelo Deputado Eduardo Campos do 
Partido Socialista Brasileiro. Um grupo articulado de cientistas / físicos que 
estavam fora do governo e faziam criticas à condução do cientista político 
Roberto Amaral no campo das nanotecnologia foram então incorporados 
aos quadros do MCT e passaram a dirigir os destinos da nanotecnologia no 
Brasil. O Físico Cylon Eudoxio Tricot Gonçalves da Silva passou a ser o Co-
ordenador de Micro e Nanotecnologia do MCT, nova denominação da an-
tiga Coordenação Geral de Políticas e Programas em Nanotecnologia.  

A primeira ação deste coordenador foi ignorar todas as contribui-
ções públicas encaminhadas via a consulta pública sobre o texto “Programa 
Nacional Quadrienal de Nanotecnologia”

6
. Colocou este programa na gave-

ta e passou a produzir outro programa. Assim sendo, articulou a constitui-
ção da Rede Brasil Nano como um dos elementos do Programa de Desen-
volvimento das Nanociências e Nanotecnologia, no âmbito da Política In-
dustrial e Tecnológica e de Comércio Exterior, que passou a ser regido pe-
las normas da Portaria MCT N. 614 de 1/12/2004.  

Todo o processo de produção desta portaria acima indicada foi ca-
racterizado pela consulta reservada a alguns pesquisadores (portanto, con-
sulta privada, não publica) entre os quais o autor desde paper, que não teve 
nenhuma de suas contribuições acatada pelo novo coordenador de micro e 
nanotecnologia

7
. Isto se deu também com outros pesquisadores que dedi-

caram seu tempo de trabalho a produzir sugestões que foram ignoradas.  

Em 7 de Abril de 2005, o Ministro de Ciência e Tecnologia Eduardo 
Campos assina a portaria de numero 192, designando os membros do con-
selho diretor da Rede Brasil Nano. 

                                                           

6 As contribuições do autor deste paper encontram-se registradas no Livro “Revolução Invisí-
vel: desenvolvimento recente da Nanotecnologia no Brasil” (2007, p. 55-89). 
7 As contribuições do autor deste paper encontram-se registradas no Livro “Revolução Invisí-
vel: desenvolvimento recente da Nanotecnologia no Brasil” (2007, p. 23-33). 
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Aqui, mais uma vez, a exclusão se materializa. Neste conselho os re-
presentantes dos pesquisadores nacionais e internacionais nomeados não 
contemplam as ciências humanas, o setor industrial é contemplado com 
representação, mas os trabalhadores e consumidores não tiveram nenhum 
representante nomeado. Portanto, este foi um conselho que contou apenas 
com representes do governo federal, da academia (excluindo as ciências 
humanas) e do setor privado patronal.  

Ainda em 2004 o CNPq publicou o edital de n. 13, aberto para pes-
quisas sobre os impactos sócios, ambientais e éticos da nanotecnologia. Es-
te foi o único edital aberto sobre esta temática ate julho de 2013. O Valor 
previsto para este edital foi de R$ 200.000,00 dos quais foram usados ape-
nas R$ 125.000,00 não sendo possível identificar até o presente onde foram 
aplicados os restantes R$ 75.000,00 não usados neste edital. 

Para efeito de comparação, o edital CNPq 12/2004 publicado simul-
taneamente ao edital de n.13/2004 direcionados a projetos de nanobiotec-
nologia tinha recursos previstos de R$ 3.500.000,00. Outra comparação 
possível relativa ao edital 13/2004 trata-se de relacionar os valores aplica-
dos na produção de conhecimentos relativos à ciência da produção e à ci-
ência dos impactos. 

Para o leitor que quiser fazer as contas de maneira exata basta divi-
dir o valor aplicado no único edital (13/2004) para estudos de impactos da 
nanotecnologia no valor de R$ 125.000,00 e dividir pela soma dos valores 
relativos aos orçamentos de 2004 a 2011 que chegaram cerca de R$ 75 mi-
lhões de reais. O que fica patente sem qualquer duvida e que foi menos 
que 1% (tendendo a zero) o dinheiro público aplicado na produção deste 
tipo de conhecimento (ciência dos impactos). O “outro lado da moeda” é 
que 99% dos recursos públicos forma aplicados na geração de conhecimento 
relativo à ciência da produção. Portanto, fica assim demonstrado a imensa 
exclusão praticada por esta política pública de desenvolvimento das nano-
tecnologias no Brasil, no período de 2001 a 2011, no que toca a que tipos de 
conhecimentos (produção x impactos) foram produzidos. 

A intensificação desta situação foi produzida ao longo dos anos de 
2005/2009 pois o Edital CNPq 29 /2005 que previa a construção de 10 rede 
cooperativas de pesquisas (em substituição as 4 redes decorrentes do Edi-
tal CNPq 01/2001) que estão abaixo indicadas. 

1) Rede de Nanofotônica; 

2) Rede de Pesquisas em Nanobiotecnologia e Sistemas Nanoestruturados; 
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3) Rede de Nanotecnologia Molecular e de Interfaces; 

4) Rede de Nanotubos de Carbono: Ciência e Aplicação; 

5) Rede de Nanocosméticos: do Conceito às Aplicações Tecnológicas; 

6) Rede de Microscopia de Varredura Eletrônica; 

7) Rede de Pesquisas em Simulação e Modelagem de Nanoestruturas; 

8) Rede Cooperativa de Pesquisa em Revestimentos Nanoestruturados; 

9) Rede de Pesquisa em Nanoglicobiotecnologia; 

10) Rede De Nanobiomagnetismo. 

Conforme pode-se notar dos nomes das redes acima indicadas, to-
das estão diretamente ligadas à produção de conhecimentos relativos à ci-
ência da produção. O ponto máximo deste processo foi a constituição dos 
Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, considerado como “programa 
top da ciência brasileira”. Dentre os 144 INCTs aprovados com recursos 
públicos federais e estaduais, vários são relativos à nanotecnologia. Abaixo 
apresentamos a relação dos INCTs em nanotecnologia. 

Quadro 1 – Relação Dos Institutos Nacionais De Ciência E Tecnologia Em Nanotecnologia, 2009 

 



110 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

 

Os documentos oficias relativos aos INCTs indicam que:  

 

Estes INCTs estão se encerrando neste segundo semestre de 2013 e 
até o primeiro mês deste segundo semestre só sabemos que haverá conti-
nuidade deste programa top da ciência brasileira, pois os mesmos foram 
avaliados, (mas o documento desta avaliação não foi tornada pública) posi-
tivamente. Espera-se, portanto, um edital para a continuidade dessa expe-
riência cientifica.  

Duas ultimas ações do governo federal devem ser aqui indicadas. No 
ano de 2009 houve edital que implicou na construção de 16 redes de pes-
quisas de pequenas dimensões. No ano de 2011, pela primeira vez foi aberto 
um edital para a constituição de redes de pesquisas em Nanotoxicologia. 
Como resultado temos constituídas 6 redes , com recursos aproximados de 
R$1.500.000,00. Portanto, depois de 10 anos de políticas publicas em nano-
tecnologia ainda não temos resultados obtidos neste campo da nanotoxico-
logia, pois as redes contempladas iniciaram seus trabalhos somente em 
2011. Este é outro fato que explicita a exclusão presente nesta política pú-
blica brasileira no que toca aos impactos da nanotecnologia, em especial 
no que toca aos impactos na saúde humana. Também aqui pode-se fazer as 
mesmas contas para se determinar o quanto, percentualmente, se aplicou 
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de recursos neste tema ao longo de 10 anos desta política publica. Nova-
mente o resultado vai ser insignificante em termos percentuais. 

A seguir vamos apresentar uma síntese dos objetivos dos diversos 
editais aqui apresentados e analisados. Isso nos dará elementos para anali-
sar as concepções que consubstanciam essa política publica em nanotecno-
logia no Brasil. Os objetivos são os seguintes: 

1) Incrementar o desenvolvimento cientifico e tecnológico; 

2) Incrementar a competitividade internacional da ciência, tecnologia e i-
novação brasileira; 

3) Desenvolvimento regional igualitário; 

4) Integração entre o centro de pesquisas e as empresas públicas e privadas; 

5) Criação de empregos qualificados; 

6) Incrementar o nível tecnológico da industria brasileira; 

7) Incrementar o desenvolvimento econômico brasileiro. 

Estes objetivos estão devidamente alicerçados no discurso do presi-
dente LULA proferido em Campinas/SP, no dia 18 de agosto de 2005, por 
ocasião da instituição do Programa Brasileiro de Nanociência e Nanotecno-
logia. Os pontos centrais deste discurso são os seguintes: 

1) Brasil necessita exportar conhecimentos; 

2) Inovação tecnológica é a base para o novo Brasil que queremos para o 
futuro; 

3) Brasil é um país desigual. Ao mesmo tempo tem lugares na 1ª. Revolução 
industrial e na 3ª. Revolução industrial; 

4) A comunidade científica deve ser a responsável pelas decisões de pes-
quisa; 

5) Ciência e tecnologia são ferramentas essenciais para o desenvolvimento 
econômico e social e são prioridades do governo; 

6) O melhor investimento é colocar dinheiro em ciência, tecnologia e edu-
cação; 

7) Necessidade de incrementar a conexão entre universidade e empresas; 

8)O programa de nanotecnologia é parte da política industrial, tecnológica 
e de comercio exterior; 
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9) Poder = conhecimento cientifico e tecnológico; 

10) A melhor forma de olhar para a justiça social. 

Conclusões para o debate público 

As conclusões iniciais sobre estes 10 anos de desenvolvimento das 
nanotecnologias no Brasil podem ser assim sintetizadas: 

A lista de prioridades do desenvolvimento da nanotecnologia no 
Brasil é um espelho do desenvolvimento nos USA e Europa e não tem nada 
haver com o combate a desigualdades sociais características da sociedade 
brasileira; 

Não há conexões entre desenvolvimento da nanotecnologia, biodi-
versidade e combate a desigualdade social no caso brasileiro; 

Desenvolvimento Científico e tecnológico “naturalmente” ir| corri-
gir as desigualdades existentes na sociedade brasileira; 

Brasil não pode “perder o bonde da história” de desenvolver o país 
via nanotecnologia; 

Apenas a comunidade científica e o estado decidem sobre o desen-
volvimento da nanotecnologia. Não há controle social ou participação pú-
blica nestas decisões; 

Combate à desigualdade social não é o objetivo do desenvolvimento 
da nanociência e da nanotecnologia no Brasil. Portanto, não contribui para 
o processo de mudança da sociedade brasileira. 

A comunidade científica brasileira se recusa a discutir as perguntas 
abaixo relacionadas: 

 Para que serve esta nanotecnologia? 

 Quem será seu proprietário ou irá se apropriar dela? 

 Quem irá se responsabilizar se as coisas não derem certo? 

 Em quem nós podemos confiar? 

 Quem serão os incluídos e os excluídos?  

A sociedade brasileira ainda não esta organizada o suficiente para 
exigir que estas perguntas (acima descritas) sejam objeto de uma discussão 
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livre e democrática, e o produto desta discussão seja assumida por todos os 
brasileiros e brasileiras. 
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Introdução 

O sistema democrático e a participação da população nas decisões 
sobre assuntos e regulamentação que envolve a sociedade ocupam o centro 
de diversas discussões há muitos anos.  

No entanto, importante se faz analisar de que maneira ocorreu a e-
volução desse regime para que nos dias atuais possa colaborar de maneira 
significativa nas decisões acerca dos assuntos que contemplam nossa soci-
edade contemporânea.  

A nanotecnologia é um tema relativamente novo para a população e 
tem passado por discussões a respeito de seus riscos e vantagens. Necessá-
rio acima de tudo garantir vida digna e saúde a toda população e é por este 
motivo que se insere na discussão os direitos humanos. Assim sendo, de 
que maneira é possível garantir a participação da população nos espaços 
decisórios sobre os prós e contras da nanotecnologia e qual a real 
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importância/necessidade da democracia para possibilitar a efetivação da 
participação?  

Controle social e democracia  

A Carta Magna de 1988 em seu artigo 1º, estabelece que somos uma 
República Federativa, constituída pelo Estado democrático de direito, 
tendo como fundamentos, dentre outros, a cidadania; a dignidade da pes-
soa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o plura-
lismo político, bem como o poder que emana do povo que é exercido por 
representantes eleitos ou diretamente.  

Com ela inicia-se a fase da democracia participativa, sendo que a po-
pulação irá participar de maneira indireta, devendo eleger representantes, 
criar leis através da iniciativa popular e podendo participar de conselhos de 
implementação de políticas públicas.  

É através do controle social que se criam instituições que garantem a 
efetiva participação da população nas decisões governamentais.  

Alvarez e Puello-Socarrás (2005) evidenciam que o controle social 
pode ser considerado um mecanismo de alcance, o qual nos permite ter 
acesso a determinados locais, mas que a qualquer momento pode ser fina-
lizado, se outras instituições forem criadas.  

Assim, entendemos que a democracia faz parte do controle social, 
pois permite à população o acesso a espaços decisórios que dizem respeito 
a todos os seus interesses.  

No entanto, falar em regime democrático não pode parecer algo 
simples e atual, apesar de ser a partir do século XX que os regimes políticos 
demonstram uma significativa transformação, a democracia há muito vem 
sendo discutida e principalmente vivenciada.  

Segundo Dahl (2009), a democracia originou-se com a difusão de i-
deias e práticas democráticas discutidas por mais de uma vez e em locais 
diferentes, sendo que vários fatores influenciaram no seu desenvolvimento, 
entre eles a lógica da igualdade, as assembleias e o parlamento. A lógica da 
igualdade está relacionada aos primórdios, ou seja, a sociedades tribais, 
onde um grupo de pessoas se reunia para tomar decisões em nome dos 
seus membros. Esse sistema, com o passar do tempo originou as assem-
bleias, que nada mais eram do que a reunião de alguns cidadãos que discu-
tiam a respeito de leis e decidiam sobre disputas e conflitos, mais tarde, se-
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guindo o modelo das assembleias, essas já extintas, o monarca passou a 
convidar representantes de todos os setores da sociedade para as reuniões 
que envolviam decisões sobre a população em geral e assim criou-se o par-
lamento.  

Ainda, segundo Dalh (2009) apesar de vários países apresentarem 
um sistema democrático, cada qual apresenta uma constituição, sendo que 
uma não é igual a outra, mas todas visam a garantia de direitos fundamen-
tais, os quais só poderão existir em sistemas democráticos. A garantia dos 
direitos fundamentais, entre eles o da expressão e da participação são es-
senciais para a efetivação da democracia. 

Assim sendo, democracia e direitos humanos caminham lado a lado, 
estando em constante mudança, tendo em vista que o cenário também se 
modifica com o tempo. Mas uma declaração de direitos humanos não ga-
rante que sua efetivação realmente aconteça, para isso é indispensável que 
ocorram discussões democráticas em um ambiente propício para tanto.  

Em alguns países, ainda que considerados independentes, a garantia 
de direitos não estão somente ligados aos direitos políticos, mas também 
relacionados à vida, à liberdade e à propriedade não apresenta proteção al-
guma.  

A garantia da igualdade política é fundamental para que se possa fa-
lar em democracia, e se faz necessário entender que a mesma deve ser pen-
sada através de um julgamento moral, onde cada ser humano possa ter i-
gual valor, e que lhes seja garantido que o interesse da coletividade seja le-
vado em consideração, essa seria para Dahl (2009) a lógica da igualdade in-
trínseca.  

Dahl (2009) menciona também as instituições necessárias para a re-
alização de um país democrático. Essas instituições estão ligadas aos direi-
tos dos cidadãos escolherem seus representantes, podendo votar e se ex-
pressarem sem sofrerem coerção ou serem punidos, podendo também bus-
car informações provenientes de qualquer fonte. Ainda, têm o direito de 
formarem grupos ou associações e partidos políticos para defenderem seus 
interesses e zelar pelo bom funcionamento das instituições políticas demo-
cráticas.  

Conforme visto até aqui, a democracia está em constante mudança e 
se completa quando acompanhada pelos direitos humanos. Desse modo, 
precisamos pensar de que maneira essa instituição pode se apresentar para 
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garantir a efetivação dos direitos humanos em um período que a tecnologia 
está em grande evidência.  

Segundo Lefort (1987), a eficiência dos direitos do homem se dá a-
través de uma forma de ser em sociedade. 

E é através do pensamento da efetivação dos direitos humanos por 
meio da democracia que analisamos outro direito constituído no preâmbu-
lo da nossa Carta Magna, o qual está voltado ao campo da tecnociência.  

O Art. 218 da Constituição Federal/88 prevê: O Estado promoverá e 
incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecno-
lógicas. Mas para que se possa dar efetividade a esse direito é preciso, antes 
de mais nada, entender até que ponto o desenvolvimento científico vai tra-
zer benefícios à sociedade em geral.  

A nanotecnologia está fortemente ligada a esse assunto, afinal como 
podemos garantir e dar espaço a uma tecnologia pouco conhecida sem fe-
rir os direitos e valores sociais, bem como, sem violar o princípio da digni-
dade da pessoa humana?  

Para analisarmos essa questão, precisamos antes entender um pouco 
do que se trata essa nova tecnologia, que será de maneira superficial anali-
sada no item a seguir.  

A nanotecnologia 

A Nanotecnologia conceitua-se derivada do prefixo grego “n|nos”, 
que significa anão e de “téchne” equivalente a conhecimento. O conceito 
de nanotecnologia surgiu quando o físico norte-americano Richard Philips 
Feynman, em sua conferência proferida em 1959 no Instituto de Tecnologia 
da Califórnia – EUA propôs que os materiais pudessem ser obtidos e traba-
lhados em escala atômica. Feynman induziu a concepção que o homem 
poderia manipular os átomos e consequentemente criar estruturas a fim de 
obter novos materiais.  

Segundo Durán, Matoso e Morais (2006, p.19): 

(...) nano é um termo técnico usado em qualquer unidade de 
medida, significando um bilionésimo dessa unidade, por exemplo, 
um nanômetro equivale a um bilionésimo de um metro (1nm = 
1/1.000.000.000m) ou aproximadamente a distância ocupada por 
cerca de 5 a 10 átomos, empilhados de maneira a formar uma linha 
(...).” Ou seja, "nano" é uma medida, não um objeto. Nanotecnologia 



120 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

pode ser conceituada como um conjunto de técnicas utilizadas para 
manipular átomo por átomo para a criação de novas estruturas em 
escala nanométrica. Essa manipulação decorre, especialmente, da 
evolução dos microscópios atômicos que podem escanear e perceber 
a estrutura de átomos e moléculas. 

Com as transformações do mundo moderno, o competitivo mercado 
se encontra a mercê da evolução tecnológica, onde mudança está inteira-
mente ligado à inovação, e a mesma só se concretiza quando o conheci-
mento técnico e cientifico é transformado em um produto. A transforma-
ção da nanotecnologia em produto é um processo complexo de questões 
regulatórias que estão postas em um cenário mundial.  

As vantagens da nanotecnologia e o impacto ao meio ambiente, bem 
como legislações a respeito, são temas atuais em diversos países, inclusive 
no Brasil. Considerando-se tópico para a atualidade, percebemos que a na-
notecnologia vem sendo discutida em diversas áreas humanas e júridicas, a 
fim de regulamentar sua utilização. No Brasil atualmente não existem dis-
positivos e leis que regulamentem a utilização da Nanotecnologia como ci-
ência diferenciada das demais, sendo, portanto, normatizada como qual-
quer outra tecnologia. Sabemos que sem essa regulação não existe segu-
rança jurídica e, portanto, nem confiança por parte de uma sociedade co-
mo um todo, em como é e como será a utilização da nanotecnologia. Este é 
um dos mais relevantes temas desta área. 

O poder transformador que encontramos nas tecnologias bio e na-
no, juntamente com a dimensão dos desafios que enfrentamos, exige que 
se tomem decisões onde a democratização esteja presente. É de extrema 
necessidade que àqueles que serão afetados de maneira direta com as tec-
nologias, tenham participação e voz ativa nas decisões. Precisa-se encon-
trar uma maneira de pensar sobre a ciência e a tecnologia, onde os interes-
ses da comunidade sejam levados em consideração e não apenas os da in-
dústria e a comunidade científica.  

A Organização não Governamental canadense Erosion, Technology 
and Concentration, conhecida como Grupo ETC, em diversas publicações 
na Internet e publicações impressas analisa os múltiplos impactos da nano-
tecnologia sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente. A partir de 
uma perspectiva ampla, segundo os pesquisadores do ETC (2009), pode-
mos agrupar quatro grandes problemas para a coletividade decorrentes do 
uso da nanotecnologia: 
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1. O controle tecnológico na nano escala como elemento funda-
mental para o controle corporativo. Conforme ETC as tecnologias em nano 
escala fazem parte da estratégia operativa para o controle corporativo da 
indústria, dos alimentos, da agricultura e da saúde no século XXI. A nano-
tecnologia protegida pelos Direito de Propriedade Intelectual pode signifi-
car o avanço na privatização da ciência e uma terrível concentração de po-
der corporativo, pelas grandes empresas transnacionais. 

2. Controle social a partir da convergência entre informática, biotec-
nologia, nanotecnologia e ciências cognitivas: “A convergência ocorre 
quando a nanotecnologia se funde com a biotecnologia (permitindo o con-
trole da vida através da manipulação de genes) e com Tecnologia da In-
formação (permitindo o controle do conhecimento através da manipulação 
de Bits) e com Neurociência cognitiva (permitindo o controle da mente a-
través da manipulação dos neurônios)”. O grupo ETC utiliza o termo 
BANG, para apresentar a convergência tecnológica entre bits, átomos, neu-
rônios e genes. Conforme os estudos dessa organização não governamental 
o BANG “trata-se de uma cruzada tecnológica para controlar toda a maté-
ria, vida e conhecimento”. 

De acordo com a teoria do Little BANG, os neurônios podem ser re-
engenheirados de tal forma que nossas mentes “falem” diretamente a com-
putadores ou membros artificiais; vírus podem ser engenheirados para atu-
arem como máquinas ou, potencialmente, como armas; redes de computa-
dores podem ser fundidas com redes biológicas para desenvolver inteligên-
cia artificial ou sistemas de vigilância. De acordo com o governo norte-
americano, a convergência tecnológica ir| “melhorar o desempenho hu-
mano” nos locais de trabalho, nos campos de futebol, nas salas de aula e 
nos campos de batalha (ETC, 2005, p. 24). 

3. Riscos Ambientais e Riscos para a Saúde Humana: a nanobiotec-
nologia pode criar fusão entre a matéria viva e a não viva, resultando em 
organismos híbridos e produtos que não são fáceis de controlar e se com-
portam de maneiras não previsíveis. Alta reatividade e mobilidade e outras 
propriedades advindas de seu pequeno tamanho também têm grande pro-
babilidade de acarretar novas toxicidades. Diversas são as indagações 
quanto aos riscos do contato com nano partículas para a segurança dos 
trabalhadores e dos consumidores. O grande problema reside no fato de 
que ao se utilizar de nano implementos, não se tem certeza dos fatores no-
civos provenientes dos produtos e subprodutos nanotecnológicos. Alguns 
estudos publicados demonstraram que cobaias submetidas a partículas 
“nano” apresentaram modificações morfofisiológicas dr|sticas, alguns re-



122 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

sultando em morte. Devido ao tamanho reduzido fica difícil determinar o 
grau de dispersão nano estruturais no meio ambiente. 

4. A incerteza científica acerca das nanopartículas e o vácuo na regu-
lamentação: Dados toxicológicos sobre nano partículas manufaturadas são 
escassos, mesmo existindo produtos comerciais no mercado (insumos agrí-
colas, cosméticos, filtros solares). Os critérios utilizados para saber a toxi-
cidade das substâncias na escala macro não trazem certezas quando con-
frontados com a nanotecnologia. Não existem metodologias confiáveis pa-
ra estabelecer diferença entre as propriedades encontradas na “Macroesca-
la” e na “Nanoescala”.  

A nanotecnologia refere-se a um número crescente de produtos lan-
çados no mercado, meio ambiente e comunidade. Os produtos com a tec-
nologia “nano” precisam de uma maior participação da comunidade em 
suas disposições regulamentares eficazes, eis que são eles, os usuários dire-
tos dessa nova ferramenta. 

Leach e Scoones (2006, p. 45) argumentam que, uma vez que “(...) a 
maioria dos debates sobre as opções científicas e tecnológicas envolvem 
incerteza, e muitas vezes a ignorância, o debate público sobre os regimes 
regulatórios é essencial.” 

Daniel Sarewitz Diretor de Consórcio da Arizona State University de 
Ciência, Política e Resultados, argumenta que “(...) no momento em que 
novos dispositivos chegam à fase de comercialização e regulação, geral-
mente é tarde demais para alterá-los na correção de problemas”.  

Como os produtos que são produzidos utilizando nanotecnologias 
provavelmente entrarão no comércio internacional, argumenta-se que será 
necessária a regulamentação das normas de nanotecnologia através das 
fronteiras nacionais. Existe a preocupação de que alguns países, principal-
mente os países em desenvolvimento, serão excluídos das negociações in-
ternacionais de normalização, visto que não possuem estrutura laboratorial 
e financeira para arcar com a mesma. 

Segundo Dixon (2014) o governo tem a responsabilidade de oferecer 
oportunidades para que o público seja envolvido no desenvolvimento de 
novas formas de ciência e tecnologia.  

Algo muito positivo é o fato de que o Brasil no Plano Plurianual 
2004-2007, dispor de um programa de desenvolvimento da nanociência e 
da nanotecnologia. 
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O programa possui quatro ações básicas: a implantação de laborató-
rios e redes de nanotecnologia, o apoio a redes e laboratórios de nanotec-
nologia; o fomento a projetos institucionais de pesquisa e desenvolvimento 
em nanociência e nanotecnologia.  

Democracia e nanotecnologia: notas conclusivas 

A partir do momento em que tecnologia e ciência se fundem, cria-se 
a tecnociência servindo para alcançar finalidades sociais que podem estar 
voltadas tanto para benefícios quanto para resultados desastrosos.  

Dessa maneira é importante frisar que a concretização dessas novas 
tecnologias depende de fatores que lhe são externos, partindo principal-
mente através de atitudes dos seres humanos e que irão refletir diretamen-
te no ambiente cultural.  

Criações tecnológicas implicam no surgimento de outras novas tec-
nologias para resolver problemas criados pela primeira e isso irá acarretar a 
possibilidade de novos riscos e perigos. Esse é um dos maiores problemas 
da nanotecnologia, conforme visto acima, apesar de nos parecer ser uma 
ciência com inúmeros benefícios, por outro lado não podemos medir qual 
a extensão dos seus riscos. 

Em que solução podemos então pensar para resolver essa questão? A 
aplicação de um controle social voltado aos setores da sociedade civil que 
defendem os interesses sociais e os quais serão atingidos pelos riscos, so-
frendo o impacto dos pontos negativos das inovações ligados à nanotecno-
logia parece ser o mais sensato, garantindo-lhes o direito à isonomia e da 
isegoria.  

Estes dois últimos princípios são a base fundamental da concretiza-
ção da democracia, sua efetivação depende quase que exclusivamente da 
igualdade de direitos para decidir (isonomia), bem como igualdade no peso 
dessas decisões (isegoria). Nortear as decisões a partir do controle soci-
al/democrático parece ser o mais sensato. 

Não é possível permitir que o Estado seja o grande responsável por 
decisões a respeito de um assunto tão delicado. Centros de pesquisas não 
devem ser priorizados como agentes capazes de discutir a respeito dos ris-
cos que irão atingir a todos os indivíduos e classes.  
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Segue-se então a ideia de que a democracia é a prática mais apta a 
fornecer possibilidades para que a comunidade possa participar das deci-
sões abertas sobre os riscos sociais e ambientais.  

Lembramos que Dahl nos apresenta uma democracia, ainda que di-
reta, mas que parece ser a exata para solucionar esse tipo de conflito, aque-
la realizada através das assembleias que permitia que a coletividade se reu-
nisse em prol das práticas decisórias do seu meio.  

Sabe-se, no entanto, que os tempos atuais não nos permitem um 
modelo democrático direto, devido a um grande número de circunstâncias 
como por exemplo, o tamanho da população.  

Destarte, em relação à nanotecnologia e suas incertezas a respeito 
dos resultados das pesquisas e utilização de partículas nano na fabricação 
de produtos, deve ser direcionada a uma regulação pautada na participação 
pública garantindo que os direitos humanos sejam incorporados aos direi-
tos relacionados aos avanços tecnológicos.  

Assim sendo, seguir um modelo de democracia mais aberto que ofe-
reça transparência interagindo com o modelo de democracia representati-
va o qual garante que um maior número de indivíduos possa opinar sobre 
o rumo dos assuntos ligados ao seu dia a dia, como a nanotecnologia, nos 
parece ser a solução perfeita para responder o questionamento que nos 
instigou a produzir esse trabalho.  
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Introdução 

“Nano” é um prefixo que significa anão. Por isso, a junção desta pa-
lavra com “tecnologias” corresponde ao conjunto de possibilidades tecno-
lógicas, assim, a expressão deve ser utilizada no plural, representando as 
condições de manipular elementos na escala nanométrica, que equivale à 
bilionésima parte de um metro. As tecnologias em ultra-pequena escala 
com toda uma imensa gama de benefícios já estão no mercado, sendo am-
plamente consumidas. Os mais diferentes setores econômicos utilizam na-
notecnologias (variadas produções tecnológicas na escala nanométrica, re-
presentando uma alternativa de manipular átomos e moléculas na bilioné-
sima parte do metro). Como exemplo podem ser citados protetores solares, 
calçados, telefones celulares, tecidos, cosméticos, automóveis, medicamen-
tos produtos para agricultura, medicamentos veterinários, produtos para 
tratamento de água, materiais para a construção civil, plásticos e políme-
ros, produtos para uso nas indústrias aeroespacial, naval e automotora, si-
derurgia, entre outros. Este rol não está fechado, uma vez que as nanotec-
nologias estão em processo de desenvolvimento. Assim, deixam de ser a-
penas promessas futurísticas e incorporam-se na rotina diária da sociedade 
deste início do século XXI, exigindo, portanto, a atenção por parte do Di-
reito. 
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As nanotecnologias têm produzido novos materiais e os riscos para a 
saúde humana e ambiental ainda não estão suficientemente avaliados. Per-
tencendo a uma escala nanométrica, as partículas podem atravessar barrei-
ras naturais e se acumular em determinadas células e não se tem ideia dos 
efeitos de uma longa permanência destas partículas nos organismos vivos, 
e, tampouco, no ambiente. E, as nanopartículas podem vir a fazer parte da 
cadeia alimentar, pois penetram em bactérias e nos demais animais e tal-
vez em vegetais.  

O desenvolvimento destas tecnologias gera impactos éticos, legais e 
sociais importantes, relacionados também ao princípio da precaução e in-
formação, bem como reflexos nas relações de trabalho e no meio ambiente. 
Não há como se imaginar avanços científicos e tecnológicos, além de eco-
nômicos, alicerçados sobre retrocesso social em termos de saúde e de pro-
teção. O Direito também foi atingido por esta nova realidade repleta de in-
certezas, colocando em xeque os tradicionais postulados jurídicos, especi-
almente a previsibilidade e a certeza. 

O uso de produtos nanoagroquímicos tem sido muito alardeado 
como uma possível solução para o combate à fome no mundo. No entanto, 
potencializa os riscos decorrentes dos produtos agroquímicos. As interfa-
ces entre as nanotecnologias e o Direito Brasileiro precisam ser dissecadas 
para que se torne possível uma nova abordagem dos riscos decorrentes 
desta tecnologia, promovendo a ideia de precaução, não de forma a estan-
car o progresso científico, mas sim de modo a incentivar um desenvolvi-
mento nanotecnológico responsável, preocupado também com as futuras 
gerações. 

A proteção da saúde ambiental como um todo deve permear as ati-
tudes de todos os envolvidos no processo produtivo, tendo sempre como 
objetivo a prevenção de novos incidentes e a busca de uma maior qualida-
de de vida para todos. Desta forma, tendo em vista a amplitude dos refle-
xos da revolução nanotecnológica nos mais diferentes campos da socieda-
de, serão aqui apresentados os materiais nanoagroquímicos

1
, especialmen-

                                                           

1 Materiais nanoagroquímicos são novos produtos, com base nanotecnológica, fruto da união 
das nanotecnologias aos agroquímicos (agrotóxicos e fertilizantes químicos). 
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te pensando-se em questões de nanotoxicologia
2
, bioacumulação e saúde 

ambiental.  

As pesquisas científicas existentes hoje ainda não permitem afirmar 
os reais efeitos dos nanocompostos sobre a saúde dos seres humanos e do 
ambiente. Sabe-se, no entanto, que as nanopartículas apresentam maior 
toxicidade do que as partículas em versão micro ou macro. Frente a essa 
realidade, é necessária uma abordagem precaucional quanto ao tema. 

Deste modo, abordar a questão dos riscos e dos danos das nanotec-
nologias através do caso dos nanoagroquímicos é um modo de pensar na 
saúde do ecossistema em geral, preservando assim o bem-estar de todos os 
elementos vivos que o compõem. É necessário que se avance em busca do 
conhecimento para que as nanotecnologias sejam vetores de desenvolvi-
mento e não de agravos à saúde. 

Desenvolvimento 

A nanotecnologia é o conjunto de ações de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, obtida graças às especiais propriedades da matéria or-
ganizada a partir de estruturas de dimensões nanométricas.  

Em palestra intitulada “H| muito espaço l| embaixo”, proferida em 
29 de dezembro de 1959, pelo físico norte-americano Richard Feynman, 
tudo o que foi apresentado pareceu se tratar de ficção. O cientista iniciou 
sua apresentação mencionando a pesquisa em uma área onde pouca coisa 
havia sido feita e que pretendia se referir ao problema da manipulação e 
controle de coisas em pequena escala. E então indicou sua ideia à mesa: 
Por que não escrever todos os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na ca-
beça de um alfinete? (Capozzoli, 2002). A cabeça de um alfinete tem uma 
dimensão linear de 1/16 de polegada. Basta ampliar em 25 mil diâmetros a 
área da cabeça do alfinete que ela será equivalente às páginas da Enciclo-
pédia Britânica. É preciso então reduzir o tamanho de tudo que está na en-
ciclopédia 25 mil vezes (Feynman, 1959).  

Feymann, no entanto, não usava o termo nanotecnologia, mas já a-
lertava: não se poderá combinar os átomos livremente, de tal modo que e-

                                                           

2 A nanotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos adversos de agentes de natureza física, 
química ou biológica sobre os biossistemas, tendo como meta o tratamento, o diagnóstico e a 
prevenção da intoxicação. 
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les fiquem quimicamente instáveis. Somente 15 anos depois, o professor 
Norio Taniguchi da Universidade de Ciências de Tókio utiliza o termo “na-
notecnologia” para designar as manipulações que ocorrem nessa escala in-
ferior ao microscópico. 

O reaparecimento da nanotecnologia ocorreu em junho de 1992, 
quando o Dr. K. Eric Drexler apresentou seu depoimento sobre a Nanotec-
nologia Molecular perante o Comitê do Senado Americano para o Comér-
cio, Ciência e Transporte, sendo suas ideias mais extravagantes do que as 
apresentadas por Feymann. O objetivo principal do pesquisador era pro-
duzir objetos a partir de moléculas, manipulando átomos individualmente, 
como tijolos na construção de uma casa. Objetos muito diferentes entre si 
seriam construídos por um exército de nanorrobôs, que poderia fazer mui-
to mais que novas construções, podendo ser capazes de reconstruir estru-
turas no interior do corpo humano, revitalizando células e redesenhando 
estruturas biológicas para evitar doenças de origem genética.  

Eric Drexler (1986), primeiro PhD em nanotecnologia do mundo pe-
lo Massachusetts Institute of Technology (MIT) afirmou se tratar de “[é] 
uma nova tecnologia [que] irá lidar com átomos e moléculas individual-
mente com controle e precisão; chamada tecnologia molecular. Isso irá 
mudar nosso mundo de muitas formas que nós nem podemos imaginar”. 
Tal tecnologia se nominou nanotecnologia, sendo que nano no grego signi-
fica anão e um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro, medi-
da tão pequena que são necessários cerca de 400.000 átomos amontoados 
para atingir a espessura de um fio de cabelo. 

Desde então, muitas pesquisas foram desenvolvidas e se tem aceita-
do que as nanotecnologias trabalham com partículas, materiais e produtos 
que estão entre 1 e 100 nanômetros aproximadamente, de modo que, “hoje, 
nanotecnologia, no uso amplo do termo, refere-se a tecnologias em que 
produtos apresentam uma dimensão (in)significante, isto é, menos de 1/10 
de mícron, cem nanômetros ou cem bilionésimos de metro” (Drexler, 
2009, p. 42). 

O termo “nanotecnologia” tem despertado controvérsias acerca das 
medidas que devem ser consideradas para a categorização de um produto 
ou processo que esteja sendo trabalhado na nano escala. Portanto, deve-se 
partir de uma padronização e assim, adota-se aqui a definição desenvolvida 
pela ISO TC 229 (International, 2005), onde se verificam duas característi-
cas fundamentais: a) produtos ou processos que estejam tipicamente, mas 
não exclusivamente, abaixo de 100nm (cem nanômetros); b) nesta escala, 
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as propriedades físico-químicas devem ser diferentes dos produtos ou pro-
cessos que estejam em escalas maiores. 

As nanotecnologias são hoje um dos principais focos das atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todos os países industrializa-
dos. Os nanomateriais são utilizados nas mais diversas áreas de atuação 
humana, podendo-se destacar as seguintes áreas: cerâmica e revestimen-
tos, plásticos, agropecuária, cosméticos, siderurgia, cimento e concreto, 
microeletrônica, e, na área da saúde, possuem aplicação tanto na odonto-
logia quanto na farmácia (especialmente em relação à distribuição de me-
dicamentos dentro do organismo), bem como em inúmeros aparelhos que 
auxiliam o diagnóstico médico (Agência, 2011, p. 11). Estima-se que de 2010 
a 2015, o mercado mundial para materiais, produtos e processos industriais 
baseados em nanotecnologia será de US$ 1 trilhão (Martins, 2007, p. 56). 

Atualmente, a tecnologia em escala nano traz consigo muitas incer-
tezas, especialmente concernentes aos riscos altamente nocivos à saúde e 
ao meio ambiente. Neste cenário, destaca-se a possibilidade de ampliação 
da produção agrícola através do uso de produtos nanoagroquímicos, aven-
tada pelas grandes empresas produtoras de agroquímicos como uma alter-
nativa para o combate à fome mundial. Desta forma, é preciso procurar en-
tender melhor como as nanotecnologias poderão interferir na cadeia pro-
dutiva de alimentos, bem como quais serão as consequências diretas e in-
diretas do seu uso à saúde humana e ambiental.  

O Brasil como um dos maiores produtores mundiais de grãos, utiliza 
maciçamente agroquímicos, com severas e graves consequências para a sa-
úde dos trabalhadores envolvidos na produção agrícola, dos consumidores 
e do meio ambiente. Muitos produtos agroquímicos proibidos em outros 
países tem seu uso permitido em território brasileiro. E, em relação ao uso 
intensivo de agroquímicos, o país está na contramão do desenvolvimento 
agrícola, que hoje preconiza a agricultura sustentável, tendo em vista que o 
modelo agrícola atual já vem demonstrando esgotamento, em função da 
contaminação dos solos e da água e da perda de biodiversidade.  

E, este modelo agrícola, fortemente dependente de insumos indus-
triais passará com o advento da revolução nanotecnológica a depender de 
produtos nanoagroquímicos, cujas características físicas e químicas ainda 
são desconhecidas e em fase muito incipiente de estudos toxicológicos, 
provocando muitas incertezas sobre a segurança e os riscos associados.  

Embora neste momento, os benefícios da nanotecnologia dominam 
o nosso pensamento, o potencial desta tecnologia para resultados indesejá-
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veis na saúde humana e no meio ambiente não deve ser menosprezado. 
Como as nanopartículas são muito pequenas, medindo menos de um cen-
tésimo de bilionésimo de metro, são regidos por leis físicas muito diferen-
tes daquelas com as quais a ciência está acostumada. Existem probabilida-
des de que as nanopartículas apresentem grau de toxicidade maior do que 
as partículas em tamanhos normais, podendo assim ocasionar riscos à saú-
de e segurança de pesquisadores, trabalhadores e consumidores.  

Vale dizer, há mais perguntas do que respostas (Bubzy, 2010, p. 530)
 

Os impactos nocivos e riscos potenciais à saúde humana e animal, ao meio 
ambiente e até em relação ao comportamento humano são ainda pouco 
conhecidos (Agência, 2010, p. 40). Para a avaliação desses aspectos, deve-
rão ser aperfeiçoados e desenvolvidos testes que busquem identificar: “(i) 
suas propriedades físico-químicas; (ii) seu potencial de degradação e de 
acumulação no meio ambiente; (iii) sua toxicidade ambiental: e (iv) sua to-
xicidade com relação aos mamíferos”(Agência, 2010, p. 41). 

No campo agrícola, pesticidas compostos por nanopartículas estão 
sendo desenvolvidos, podendo ter sua liberação programada ou ainda ser 
combinados com um sistema de liberação inteligente, ou seja, sua aplica-
ção ocorreria apenas quando necessária, resultando em maior produção de 
culturas. Ainda, os nanoagroquímicos podem ser utilizados para diminuir a 
perda de nitrogênio devido à lixiviação, emissões e incorporação de longo 
prazo pelos microorganismos do solo, permitindo a liberação inteligente 
ligada ao tempo ou às condições ambientais. Os fertilizantes de liberação 
lenta e controlada podem também melhorar o solo, diminuindo os efeitos 
tóxicos associados com a superaplicação de insumos químicos. Além disso, 
outra aplicação da nanotecnologia no campo agrícola são os nanosensores, 
que podem detectar contaminantes, pragas, teor de nutrientes e estresse 
vegetal devido à seca, temperatura ou pressão. Eles também podem auxili-
ar os agricultores a aumentar a eficiência através da aplicação de insumos 
somente quando necessário (Gruère et al, 2013). 

As questões-chaves na área de nanomateriais incluem a falta de da-
dos sobre os impactos na saúde, o potencial de toxicidade ambiental e uma 
incapacidade de continuar a monitorar quaisquer efeitos adversos. A falta 
de tecnologias e protocolos para monitoramento ambiental e sanitário, de-
tecção e remediação é ainda muito grande e deve ser considerada, apesar 
de alguns esforços que estão sendo feitos para resolver o problema. No en-
tanto, existe também uma falta coordenada de informações a disposição do 
público sobre os produtos com nanotecnologia, incluindo onde estão sen-
do produzidos e usados, bem como sobre os riscos potenciais que podem 
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existir (Senjen, 2013). Neste sentido, a questão dos riscos decorrentes das 
aplicações das nanotecnologias permeia toda a comunidade científica que 
se dedica ao assunto, sendo oportuno ressaltar algumas questões relativas 
aos riscos. 

Existe uma necessidade premente de se avaliar os riscos que existem 
atrelados à manipulação, ao desenvolvimento e à aplicação de novas nano-
tecnologias. Entre as diversas dúvidas existentes, salientam-se: Qual a toxi-
cidade destes materiais, que pode ser muito diferente da toxicidade dos 
mesmos materiais em escala maior? Quais são os métodos apropriados pa-
ra testes de toxicidade? Quais os impactos para a saúde daqueles que even-
tualmente manipularão uma nano partícula?

3
 E para aqueles que receberão 

medicamentos que são elaborados com nanopartículas? Qual a extensão da 
translocação destas partículas no organismo? Qual o efeito dos produtos e 
seus dejetos em contato com o meio ambiente? Como fazer, de modo 
seguro, o manuseio, transporte, armazenamento e descarte dos nanomate-
riais? 

O conhecimento das características das substâncias em tamanho 
maior não fornece informações compreensíveis sobre suas propriedades no 
nível nano, uma vez que as mesmas propriedades que alteram as caracte-
rísticas físicas e químicas das nanopartículas podem também provocar 
consequências não pretendidas e desconhecidas quando em contato com o 
organismo humano. A ausência de estudos sobre a interação da aplicação 
das nanotecnologias com o meio ambiente (ar, água e solo) expõe a possi-
bilidade de ocorrência de riscos ambientais e também riscos em relação 
aos seres humanos. Alguns testes com animais demonstraram danos cere-
brais, relacionados à coagulação sanguínea, a danos em trato respiratório e 
também a alterações na embriogênese (Grupo Etc, 2005, p.22). 

Em estudo realizado com peixes Cyprinus carpio (Cyprinidae), no 
âmbito do projeto de pesquisa intitulado “Nanotoxicologia ocupacional e 

                                                           

3 Historicamente, o desenvolvimento comercial e aplicação de algumas substâncias potencial-
mente úteis acabaram por ter consequências negativas para a saúde, entre produtores e usuários 
se esses impactos potenciais não são identificados e investigados cedo. Por exemplo, o amian-
to foi utilizado comercialmente por causa de seu isolamento à prova de fogo, mas mais tarde 
foi constatada que a exposição a este composto causava problemas de saúde significativos, 20 
a 40 anos após a exposição. Outros produtos químicos úteis como o DDT e chumbo também 
foram reconhecidos como prejudicais à saúde humana e ao meio ambiente, anos depois de te-
rem sido colocados em comércio. 
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ambiental: subsídios científicos para estabelecer marcos regulatórios e ava-
liação de riscos” (MCTI/CNPq processo 552131/2011-3), que faz parte do 
projeto “A rede de nanotoxicologia brasileira” (o que demonstra que h| 
uma preocupação, ainda que incipiente, com a constatação de riscos), há a 
constatação de evidências de que os nanotubos de carbono são potencial-
mente perigosos em ambientes aquáticos, e que o mecanismo de toxicida-
de é complexo e insuficientemente compreendido até o momento (Soco-
owski Britto et al, 2012, p. 86). Outro estudo relacionado ao mencionado 
projeto mostra possíveis efeitos tóxicos no cérebro (neurotoxicidade) dos 
peixes Zebrafish (Danio rerio) expostos aos nanotubos de carbono (Ogliari 
Dal Forno, 2013).  

Em recente evento realizado em Nagoya, no Japão, o 6 º Simpósio In-
ternacional de Nanotecnologia, Saúde Ocupacional e Ambiental (NanOEH), 
foram discutidas as pesquisas mais recentes sobre questões de saúde ocu-
pacional e ambiental relacionadas com a nanotecnologia. Neste simpósio 
foram apresentados mais de uma centena de trabalhos acerca dos riscos 
desta nova tecnologia, demonstrando a necessidade de se avaliar ainda 
mais o seu impacto sobre o meio ambiente e saúde, e garantir a sua segu-
rança. 

Ainda, o uso de nanopartículas em agrotóxicos apesar de oferecer 
uma série de benefícios potenciais em termos de redução do uso de produ-
tos químicos, também pode levantar preocupações sobre a exposição dos 
trabalhadores e contaminação de produtos agro-alimentares. Além do uso 
intencional de nanotecnologias nos setores agro-alimentar, pode haver ca-
sos em que materiais nanoengenheirados podem entrar em alimentos e 
bebidas através da contaminação ambiental. Estudos têm identificado pos-
síveis rotas de exposição através da contaminação ambiental da fabricação, 
do uso e do descarte de produtos alimentícios que contêm materiais nano-
engenheirados (ENMs) (Fao/Who, 2010) 

Mais de duas décadas atrás, estudos toxicológicos indicaram que se-
ria prudente examinar e abordar as preocupações ambientais e de saúde 
humana antes da adoção generalizada da nanotecnologia. Com a exceção 
de algumas aplicações médicas da nanotecnologia, os governos, as empre-
sas e até mesmo as universidades ignoraram este conselho. Como resulta-
do, os governos permitiram que centenas, talvez mais de mil, produtos de 
consumo com materiais nanoengenheirados incorporados, fossem comer-
cializados sem qualquer avaliação de segurança pré-mercado (Supan, 2013). 
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O Centro de Pesquisas em Nanotecnologia do Instituto Nacional pa-
ra Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos (NIOSH) tem iden-
tificado riscos pulmonares e cardiovasculares de alguns tipos de nanotubos 
de carbono em animais, tendo determinado que a dispersão de partículas 
ultrafinas de carbono negro no pulmão de ratos, após a injeção intratra-
queal tem como resultado uma doença inflamatória mais severa do que a 
provocada por aglomerados de carbono negro (National, 2004-2011). 

A maioria dos testes com nanopartículas tem sido desenvolvida em 
laboratório, e um problema especialmente grave é que investigações volta-
das unicamente a substâncias tóxicas isoladas jamais podem dar conta das 
concentrações tóxicas no ser humano. Aquilo que pode parecer “inofensi-
vo” num produto isolado talvez seja consideravelmente grave no “reserva-
tório do consumidor final” (Beck, 1992, p.31). As publicações científicas 
quanto aos riscos estão restritas aos componentes dos produtos, e não aos 
produtos acabados, que serão apresentados para o consumo, o que gera 
um sinal de alerta, pois é neste momento, quando o produto é consumidor, 
que passa a sofrer novos e diferentes processos de interação.  

Os avanços tecnológicos existentes na sociedade contemporânea de-
têm um reflexo paradoxal; ao mesmo tempo em que acrescem qualidade de 
vida às pessoas, estes são capazes de gerar riscos de potenciais altamente 
nocivos à saúde e ao meio ambiente. Para que as instâncias de comunica-
ção (Direito, Economia e Política) possam reagir aos ruídos produzidos por 
uma nova forma social pós-industrial (produtora de riscos e indetermina-
ções científicas), estas devem construir condições estruturais para tomadas 
de decisão em um contexto de risco (Carvalho, 2006, p. 13). 

Sociedade de risco constitui um termo desenvolvido por Ulrich 
Beck, segundo o qual a produção social da riqueza é acompanhada por 
uma produção social de risco, ou, uma das consequências da evolução e 
desenvolvimento da sociedade é a sua sujeição a riscos (Bessa, 2010, p. 561). 
A sociedade de risco é ainda a sociedade industrial com o acréscimo de ci-
ência e tecnologia avançadas. A constituição desta Sociedade de Risco gera 
a produção e distribuição de novas espécies de riscos (Beck, 1992, p.34-38), 
ou seja, são riscos invisíveis, imprevisíveis com os quais os instrumentos de 
controle falham e são incapazes de prevê-los (Leite; Ayala, 2004, p.11-12). A 
sociedade de risco caracterizada por Beck recebe, a partir das nanotecno-
logias, um ingrediente inusitado: a produção de efeitos – negativos e posi-
tivos – em escala invisível e com as propriedades físico-químicas modifica-
das, um potencial de risco muito maior. 
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Os riscos inerentes à Sociedade de Risco (forma pós-industrial da 
Sociedade), entre os quais os ambientais, têm como características a invisi-
bilidade, a globalidade e a transtemporalidade. Quanto à invisibilidade, é 
porque fogem à percepção dos sentidos humanos e também há ausência de 
conhecimento cientifico seguro acerca de suas possíveis dimensões. Quan-
to a estes riscos, uma vez que o conhecimento científico vigente não é sufi-
ciente para determinar a sua previsibilidade, surge a necessidade de forma-
ção de critérios específicos para a tomada de decisões em contextos de in-
certeza científica (Leite; Ayala, 2004, p.88). 

Em relação à transtemporalidade cabe ressaltar a questão dos riscos 
retardados, que se desenvolvem lentamente, ao longo de décadas ou sécu-
los, que levam gerações a se materializar, mas que assumem, a certa altura, 
dimensões catastróficas em virtude da extensão e da irreversibilidade (Ara-
gão, 2008, p.21). No caso das nanotecnologias, como os riscos são desco-
nhecidos em sua maior parte e como os produtos seguem sendo lançados 
no mercado, os riscos talvez sejam perceptíveis somente com o passar dos 
anos. 

A gestão de riscos ambientais envolve a prevenção e a precaução, 
sendo que a prevenção lida com previsão, e, a precaução atua em situações 
de riscos sem base comprobatória segura. A precaução estabelece um pa-
drão de prova menos exigente, mais amplo e orientado contextualmente 
para a gravidade de risco (Carvalho, 2011, p. 49). É em nome do princípio 
da precaução que se pode, por exemplo, no caso das nanotecnologias, es-
tabelecer que sejam efetuados estudos prolongados no tempo, para que se-
jam produzidos dados mais confiáveis acerca dos riscos e efeitos. As pes-
quisas sobre os impactos das nanopartículas no meio ambiente estão ape-
nas no início e é o caso de se aplicar o principio da precaução e exigir que 
sejam desenvolvidas de forma concomitante pesquisas que considerem as 
inovações tecnológicas advindas da nanotecnologia e as pesquisas toxico-
lógicas devido ao uso e disposição destas nanopartículas nos ecossistemas 
naturais (Martins, 2009, p.295). 

O Direito vai usar a probabilidade e a magnitude para verificar o ris-
co e para adequar-se à nova realidade, na qual a certeza não mais estará 
presente. O potencial destrutivo da tecnologia pós-industrial, seu imediato 
e massificado consumo e a magnitude dos danos e riscos desta era, de-
monstram uma necessidade de consideração prioritária dos riscos pelo Di-
reito, sendo estes objetos da decisão jurídica autônoma (Pardo, 1999, p.53-
54). A gestão de riscos abstratos está diretamente ligada a uma metodolo-
gia transdisciplinar e é a partir desta metodologia que o princípio da pre-
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caução deve ser capaz de avaliar a probabilidade de ocorrência dos riscos 
abstratos, sua provável magnitude e irreversibilidade (Carvalho, 2007, 
p.84). 

Pode-se verificar que um dos princípios norteadores nas tomadas de 
decisão na sociedade de risco consiste na precaução. A cautela deverá ser a 
diretriz seguida frente às incertezas científicas. Quanto aos mecanismos de 
proteção ao meio ambiente e ao direito das futuras gerações, as novas tec-
nologias exigem que o Direito se molde à realidade, e seja capaz de forne-
cer respostas na medida em que surjam demandas jurídicas. Vale dizer, o 
Direito precisará construir mecanismos para juridicizar os danos futuros. 

Há duas formas básicas de abordar o princípio da precaução: a pri-
meira requer inação frente a ações que podem representar riscos (que par-
te da premissa de primeiro não fazer o mal), e a segunda, ativa, que signifi-
ca que se deve fazer mais e não menos, aplicando os esforços apropriados 
para mitigar os riscos, através das escolhas de alternativas com menores 
riscos (esta forma ativa incorpora seis componentes: ações de prevenção 
que devem ser tomadas antes da certeza científica entre causa e efeito, de-
finição de objetivos, procura e avaliação de alternativas, os proponentes 
das novas tecnologias devem arcar com as responsabilidades financeiras e 
as provas de segurança dos novos materiais; o dever de monitorar, com-
preender, investigar, informar e agir e o fomento de desenvolvimento 
completo de métodos e critérios de decisão mais democráticos), conforme 
Margaret Stebbing (2009, p.42). 

A este respeito, Engelmann, Flores e Weyermüller explicam 

Na análise das nanotecnologias, no ponto mais elevado da pirâmide 
estará o principio da precaução, In dubium pro ambiente. A aplicação 
da norma ao caso concreto só será válida na medida em que valori-
zar os direitos naturais-humanos-fundamentais básicos, entenden-
do-se um exame hermenêutico focado na sustentabilidade do meio 
ambiente equacionado com desenvolvimento econômico. A tarefa 
não é das mais fáceis, mas o circulo hermenêutico – onde a pré-
compreensão, a interpretação e a aplicação se encontram de modo 
unificado e não partilhado – deverá orientar-se a partir de um siste-
ma ambiental atribuído, pela Constituição da República de 1988 (En-
gelmann; Flores; Weyermüller, 2010, p. 208). 

A busca das respostas aos desafios surgidos em função do uso e apli-
cação das novas tecnologias envolverá, necessária e impreterivelmente, di-
ferentes áreas do conhecimento, mas sempre guiadas pelos princípios 
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constitucionais, colocando a proteção do homem e do meio ambiente co-
mo prioridade (Engelmann; Flores; Weyermüller, 2010, p. 131). As áreas 
técnicas (ciências duras) envolvidas deverão valer-se das Ciências Huma-
nas (ciências brandas), dentre as quais o Direito, para fazer a ponte entre 
as investigações na escala nano e o destinatário final, que são as pessoas 
(Engelmann; Flores; Weyermüller, 2010, p. 129-130). 

Desta forma, cabe ao Direito, como ciência, possibilitar a criação de 
instrumentos jurídicos com objetivo de efetivar medidas de gerenciamento 
preventivo do risco, baseado nos princípios da prevenção, da precaução, da 
responsabilização, da informação e da sustentabilidade, objetivando sem-
pre o cuidado com o ser humano e o meio ambiente.  

Considerações finais  

A utilização da escala nanométrica impacta os processos de produ-
ção não apenas pelo tamanho das partículas utilizadas, mas também pelas 
características físico-químicas que agregam aos produtos. Mas, são estas 
mesmas propriedades físico-químicas que acendem um alerta: a saúde 
humana e ambiental pode estar sendo colocada em risco. 

Assim, as nanotecnologias marcam a Sociedade de Risco, impactan-
do as diversas áreas do conhecimento de modo que a economia, a política, 
o Direito, e tantos outros sistemas sofrerão mudanças com estas novas tec-
nologias.  

Uma das áreas onde o uso das nanotecnologias tem evoluído muito 
e ainda possui um grande potencial de crescimento é a agricultura. Comsi-
derando que hoje, ainda, em 2013, cerca 1 bilhão de seres humanos são 
subnutridos de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura, qualquer tecnologia que prometa um incre-
mento na produção mundial de grãos e alimentos em geral é vista como 
revolucionária e muito bem vinda. Mas, a agricultura baseada em mono-
culturas extensivas tem uma enorme dependência de insumos e produtos 
agroquímicos para combate às mais diferentes pragas. Isso já é um grave 
problema de saúde humana, eis que os índices de contaminação de traba-
lhadores que utilizam os produtos agroquímicos são estarrecedores, assim 
como o grau de contaminação dos alimentos e do meio ambiente.  

O princípio da precaução, muito atrelado ao Direito Ambiental, é 
um forte aliado na busca da efetivação do direito à saúde e ao meio ambi-
ente adequado, e, é evidente a necessidade de se utilizar deste princípio, 



138 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

frente à falta de legislação específica, objetivando a tutela da integridade 
da saúde dos envolvidos e do meio ambiente, e assim, garantir a efetivação 
do princípio da dignidade da pessoa humana. Para tanto é necessário que 
se tenha como espinha dorsal deste caminho a “ética do cuidado”, onde se 
entende que o homem não se encontra acima da natureza, mas é sim uma 
parte dela e desta forma, tem responsabilidades para com todas as demais 
formas de vida, objetivando a preservação da existência da humanidade.  

Aos seres humanos não cabe o papel de usurpar a natureza, mas sim 
de cuidá-lo, sentindo-se parte integrante do ambiente. A obrigação e res-
ponsabilidade com o dever de cuidado para com o Planeta, objetivando o 
bem estar das atuais e futuras gerações tornam-se imprescindíveis para a 
gestão dos riscos das nanotecnologias, que se comportam como um para-
digma para a sociedade atual, eis que contém em sua estrutura os papéis 
de herói e vilão da revolução científica moderna, trazendo em seu bojo 
tanto possíveis soluções quanto inevitáveis riscos. O paradigma atual da 
humanidade é a sustentabilidade, a vontade de articular uma nova socie-
dade capaz de perpetuar-se no tempo com condições dignas. A deteriora-
ção material do planeta é insustentável, mas a pobreza, exclusão social, a 
injustiça e a opressão, bem como a dominação cultural e econômica tam-
bém são insustentáveis (Ferrer, 2008).  

Uma coisa é certa: a responsabilidade em relação às gerações futuras 
e o cuidado com o patrimônio natural começam aqui e agora. Eles não têm 
outro advogado de defesa que não o cidadão, consumidor carente de mais 
informações para que possa participar ativamente também na gestão dos 
riscos e fazendo suas escolhas pessoais de consumo. 

Referências 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABDI. 
Estudo prospectivo nanotecnologia. Brasília: ABDI, 2010. 

_____. Nanotecnologias: subsídios para a problemática dos riscos e regula-
ção. Brasília: ABDI, 2011. 

ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. Revis-
ta do Centro de Estudos Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambi-
ente, Coimbra, n. 22, a. XI, 2, 2008.  

BECK, Ulrich. Risk society: towards a new modernity. London: Sage, 1992.  



Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia { 139 

BESSA, Leonardo Rodrigues Itacaramby. Meio ambiente do trabalho en-
quanto direito fundamental, sua eficácia e meios de exigibilidade judicial. 
Revista LTr, v. 74, n. 5, maio 2010.  

BUZBY, Jean C. Nanotechnology for food applications: more questions 
than answers. The Journal of Consumer Affairs, v. 44, n. 3, 2010.  

CARVALHO, Delton Winter de. A construção probatória para a decla-
ração jurisdicional da ilicitude dos riscos ambientais. Revista da 
AJURIS, a. XXXVIII, n. 123, set. 2011.  

_____. As novas tecnologias e os riscos ambientais. In: LEITE, José Rubens 
Morato; FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila (Org.). Biossegurança e Novas 
Tecnologias na Sociedade de Risco: aspectos jurídicos, técnicos e sociais. 
Florianópolis: Conceito, 2007.  

_____. Os riscos ecológicos e sua gestão pelo direito. Estudos Jurídicos – 
UNISINOS, São Leopoldo, v. 39, n. 1, p. 13, jan./jun. 2006.  

CAPOZZOLI, U. A ciência do pequeno em busca da maioridade. Revista 
Scientific American Brasil. São Paulo, jun. 2002. Disponível em: <http:// 
www2.uol.com.br>. Acesso em: 20 mar. 2014. 

DREXLER, Eric. Engines of Creation – the coming era of nanotechnology. 
Nova Iorque: Anchor Books Editions, 1986. 

_____.Os Nanossistemas: Possibilidades e Limites para o Planeta e para a 
Sociedade. In: NEUTZLING, Inácio e ANDRADE, Paulo Fernando Carneiro 
de (Org.). Uma Sociedade Pós-Humana: Possibilidades e limites das nano-
tecnologias. São Leopoldo: Unisinos, 2009.  

ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi; WEYERMÜLLER, André 
Rafael. Nanotecnologias, marcos regulatórios e direito ambiental. Curitiba: 
Honoris Causa, 2010.  

FAO/WHO – Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions/World Health Organization, Roma, 2010. Disponível em: <http://fao. 
org.ag>. Acesso em: 20 mar. 2014. 

FEYNMAN, R. P. Revista Eletrônica Comciência, ed. esp., 1959. Disponível 
em: <http://comciencia.br>. Acesso em: 19 mar. 2014. 

FERRER, Gabriel Real. El derecho ambiental y el derecho de la sostenibili-
dad. In: PNUMA – Programa regional de capacitacion en derecho y políticas 
ambientales. [S.l.], [2008]. Disponível em: <http://www.pnuma. org>. Aces-
so em: 23 jan. 2014.  

http://comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano19.htm


140 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

GRUÈRE, Guillaume; NARROD, Clare, ABOTT, Linda. Agriculture, Food, 
and Water Nanotechnologies for the Poor: Opportunities and Constraints. 
IFPRI Policy Brief, Jun. 2011. Disponível em: <http://www.ifpri.org>. Acesso 
em: 19 mar. 2014. 

GRUPO ETC. Nanotecnologia: os riscos da tecnologia do futuro: saiba so-
bre produtos invisíveis que já estão no nosso dia-a-dia e o seu impacto na 
alimentação e na agricultura. Porto Alegre: L&PM, 2005.  

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. 
ISO / TC229. Disponível em: <http://www.iso.org>. Acesso em: 19 mar. 
2014. 

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: 
do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e Prática. 3. ed. São Pau-
lo: RT, 2010. 

LENZ E SILVA, Guilherme Frederico Bernardo. Nanotecnologia: avaliação e 
análise dos possíveis impactos à saúde ocupacional e segurança do traba-
lhador no manuseio, síntese e incorporação de nanomateriais em compósi-
tos refratários de matriz cerâmica. 2008. Monografia (Especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho) – Escola de Engenharia, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 

MARTINS, Paulo Roberto (Coord.) et al. Revolução invisível: desenvolvi-
mento recente da nanotecnologia no Brasil. São Paulo: Xamã, 2007. 

Martins, Paulo. Nanotecnologia e meio ambiente para uma sociedade sus-
tentável. Estudios Sociales, v. 17, n. 34, jul./dez. 2009.  

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH – 
NIOSH. Filling the Knowledge Gaps for Safe Nanotechnology in the 
Workplace. A Progress Report from the NIOSH Nanotechnology Research 
Center, 2004–2011.Disponível em: <http://www.cdc.gov>. Acesso em: 20 
mar. 2014. 

OGLIARI DAL FORNO, Gonzalo. Intraperitoneal Exposure to Na-
no/Microparticles of Fullerene (C60) Increases Acetylcholinesterase Activi-
ty and Lipid Peroxidation in Adult Zebrafish (Danio rerio) Brain. BioMed 
Research International, Hindawi Publishing Corporation, v. 2013, p. 1-11, 
maio 2013.  

PARDO, José Esteve. Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tec-
nológico en el derecho ambiental. Barcelona: Ariel, 1999. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp019.pdf
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=381983
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-101/pdfs/2013-101.pdf


Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia { 141 

SENJEN, Rye. Nano and biocidal silver: extreme germ killer present a 
growing threat to public health. Disponível em: <http://nano.foe. 
org.au>. Acesso em: 20 mar. 2014. 

SOCOOWSKI BRITTO et al. Effects of carbon nanomaterials fullerene C60 
and fullerol C60 (OH)18–22 on gills of fish Cyprinus carpio (Cyprinidae) ex-
posed to ultraviolet radiation. Aquatic Toxicology, v. 114–115, p. 80-87, 2012. 
Disponível em: <www.elsevier.com/locate/aquatox>. Acesso em: 20 mar. 
2014. 

STEBBING, Margaret. Avoiding the trust déficit: public engagement, values, 
the precautionary principle and the future of nanotechnology. Journal of 
Bioethical Inquiry, a. 6, n. 1, 2009, p. 42-43. 

SUPAN, Steve. Nanomaterials in soil. Our Future food chain? Institute for 
Agricultural and Trade Policy – ATP, 2013. Disponível em: <http:// 
www.iatp.org>. Acesso em: 20 mar. 2014. 
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Introdução 

Nos Estados Unidos da América é responsável pela regulação da na-
notecnologia o Poder Executivo, assim em 2011, o Presidente Obama ditou 
a Ordem Executiva 13563, onde prevê que o sistema regulatório deve base-
ar-se na melhor ciência disponível, protegendo a saúde pública, bem-estar, 
segurança e meio ambiente, promovendo o crescimento econômico, inova-
ção, competitividade e criação de empregos.  

Assim, a partir desta Ordem Executiva a Casa Branca Política Inter-
departamental Tecnologias Emergentes Comitê de Coordenação (ETIPC) 
desenvolveu alguns princípios gerais para orientar o desenvolvimento e a 
implementação de políticas para a supervisão de tecnologias emergentes. 

As Organizações Não Governamentais (ONGs), também estão preo-
cupadas com o futuro da nanotecnologia, e muitas pesquisas desenvolvem 
sobre essa tecnologia. Neste viés, desenvolveram um documento que esta-
belece 8 princípios para a fiscalização dos Nanomateriais. 

Nesta pesquisa analisar-se-á estes princípios estabelecidos pelo Po-
der Executivo e pelas ONGs para identificar quais são os interesses de cada 
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um. Estes princípios são relevantes para a promoção de uma abordagem 
equilibrada, baseada na ciência para que regulamente os nanomateriais e 
outras aplicações da nanotecnologia de uma forma que proteja a saúde 
humana, a segurança e o meio ambiente, sem prejuízo de novas tecnologi-
as ou criar obstáculos desnecessários ao comércio ou os entraves à inova-
ção.  

Princípios estabelecidos pelo poder executivo 

Os Princípios que abaixo serão analisados foram desenvolvidos pela 
ETIPC, com o objetivo de orientar o desenvolvimento e a implementação 
de políticas para a supervisão de tecnologias emergentes que visem a segu-
rança do meio ambiente e a saúde humana. 

Princípio da integridade científica 

Para este princípio a supervisão de tecnologias emergentes devem 
ser baseadas na melhor evidência científica disponível. Informação ade-
quada deve ser procurada e desenvolvida, e os novos conhecimentos de-
vem ser tidos em conta quando se torna disponível. Na medida do possível, 
as decisões puramente científicas devem ser separadas dos acórdãos da po-
lítica (Estados Unidos da América, 2011). 

Assim a Integridade Científica propõe que se tratando de Nanoma-
teriais deve-se buscar informações que tenham cunho científico para que 
se possa provar que estes produtos nano engenheirados são ou não preju-
diciais à saúde e ao meio ambiente. 

Princípio da participação do público 

Na medida em que tal seja possível e sujeito a restrições válidas (en-
volvendo, por exemplo, a segurança nacional e informações confidenciais 
sobre a empresa), informações relevantes devem ser desenvolvidos com 
amplas possibilidades de envolvimento das partes interessadas e a partici-
pação do público. Participação do Público é importante para promover a 
responsabilização, para melhorar as decisões, para aumentar a confiança, e 
para garantir que os funcionários tenham acesso a informações dispersas 
(Estados Unidos da América, 2011). 

As informações sobre as pesquisas de Nanomateriais devem ser di-
vulgadas para que a população saiba quais os benefícios e riscos dessa nova 
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tecnologia. Dessa forma poderá escolher sobre o consumo ou não desses 
produtos nano-engenheirados. A participação do público é essencial para a 
credibilidade das decisões tomadas em relação aos Nanomateriais. E, os re-
gulamentos devem ser desenvolvidos com um firme compromisso da ob-
servação justa e de participação pública. 

Princípio da comunicação 

O Governo Federal deve comunicar ativamente informação ao pú-
blico sobre os benefícios e os riscos potenciais associados com as novas 
tecnologias (Estados Unidos da América, 2011). 

Assim como no Princípio anterior, a população deve manter-se in-
formada sobre os riscos e benefícios do uso dos Nanomateriais, por isso os 
resultados dessas pesquisas devem ser comunicados à população. 

Princípio dos benefícios e custos 

O regulamento Federal e supervisão de tecnologias emergentes deve 
ser baseado na consciência dos potenciais benefícios e os custos potenciais 
de tal regulamento e supervisão, incluindo o reconhecimento do papel das 
informações limitadas e risco na tomada de decisão (Estados Unidos da 
América, 2011). 

Deve-se analisar a relação custo benefício do consumo de Nanoma-
teriais, portanto a pesquisa será viável se realmente tiver algum benefício 
para a saúde humana e o meio ambiente. Os benefícios da regulamentação 
devem justificar os custos na medida do permitido por lei e reconhecendo 
a relevância da incerteza e os limites de quantificação e equivalentes mo-
netários; 

Princípio da flexibilidade 

Para a medida do possível, regulamento Federal e supervisão deve 
ter a flexibilidade suficiente para acomodar novos elementos de prova e de 
aprendizagem e para ter em conta o caráter evolutivo de informações rela-
cionadas às tecnologias emergentes e suas aplicações (Estados Unidos da 
América, 2011). 

A regulação dos Nanomateriais deve ser flexível, podendo ser altera-
da conforme a divulgação de resultados de novas pesquisas que sejam rele-
vantes a matéria, assim a regulação dessa tecnologia estará sempre atuali-
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zada. Sempre que possível, as abordagens reguladoras devem promover a 
inovação e ao mesmo tempo avançar os objetivos de regulação, tais como a 
proteção da saúde, meio ambiente e segurança. 

Princípio da avaliação e gerenciamento de risco 

A avaliação de riscos deve ser distinguida da gestão de risco. O Go-
verno Federal deve se esforçar para atingir um nível adequado de consis-
tência na avaliação de risco e gerenciamento de risco através de várias a-
gências e escritórios e em várias tecnologias. Mandatos Federais ações de 
gerenciamento de riscos deve ser adequado e proporcional com o grau de 
risco identificado na avaliação (Estados Unidos da América, 2011). 

O Governo deve investir nas pesquisas que estudem os riscos para 
que se possa ter certeza se os Nanomateriais são ou não prejudiciais à saú-
de humana e ao meio ambiente, descobrindo assim qual o real risco de 
consumir e manusear esse tipo de tecnologia. 

Ainda, quando nenhum problema significativo de supervisão com 
base em um atributo suficientemente distintiva da tecnologia ou da aplica-
ção relevante possa ser identificado, as agências devem considerar a opção 
de não regular. 

Princípio da coordenação 

As agências federais devem procurar a coordenação entre si, com as 
autoridades do estado, e com as partes interessadas para atender à ampli-
tude de questões, incluindo a saúde e a segurança, econômico, ambiental e 
questões éticas (quando aplicável) associado com a comercialização de 
uma tecnologia emergente, em um esforço para elaborar uma abordagem 
coerente. Deve haver um claro reconhecimento da prescrição de cada Es-
tado Federal e agência e um esforço de adiar para as entidades competen-
tes ao tentar abordar a amplitude de questões (Estados Unidos da América, 
2011). 

As agências reguladoras federais, FDA (Food and Drug Administra-
tion), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e a EPA 
(Environmental Protection Agency), devem estar em conformidade com as 
autoridades, universidades, autoridades dos estados e com todas as partes 
interessadas para que juntos consigam atingir o objetivo principal de ma-
nusear e consumir nanomateriais protegendo a saúde humana e o meio 
ambiente. 
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Princípio da cooperação internacional 

O Governo Federal deve incentivar a investigação coordenada e co-
laborativa em toda a comunidade internacional. Deve comunicar clara-
mente as abordagens regulatórias e compreensão dos Estados Unidos para 
outros países. Deve promover escolhas informadas e tanto de comparti-
lhamento e desenvolvimento de dados relevantes, especialmente em rela-
ção aos benefícios e custos da regulação e supervisão. O Governo Federal 
deve participar no desenvolvimento de padrões internacionais, de acordo 
com a legislação e a orientação dos EUA. Quando adequado, de aborda-
gens internacionais devem ser coordenados com a maior antecedência pos-
sível, para ajudar a garantir que tais abordagens são consistentes com estes 
princípios (Estados Unidos da América, 2011). 

Os Estados Unidos deverá desenvolver suas pesquisas com Nanoma-
teriais e divulgar suas descobertas para a comunidade internacional, esta, 
por sua vez, deve agir da mesma forma, havendo sempre uma cooperação 
entre os países. Contudo, os EUA deverá sempre informar para os outros 
países seu método de regulação de tecnologias emergentes para que esse 
seja respeitado. 

Princípio do regulamento 

O Governo Federal deve aderir a Ordem Executiva 13563, ao regula-
mentar as tecnologias emergentes (Estados Unidos da América, 2011). 

Todas as pesquisas, consumo e manuseio devem estar de acordo 
com o que prevê tal Ordem Executiva, buscando sempre proteger a saúde 
pública e o meio ambiente promovendo dessa forma o crescimento eco-
nômico. 

Princípios estabelecidos pelas ONGs 

Em janeiro de 2007, o Centro Internacional de Avaliação de Tecno-
logias e Amigos da Terra reuniu-se com organizações não governamentais 
da América do Norte para discutir e chegar a um acordo sobre princípios 
fundamentais para a supervisão da nanotecnologia. 

O documento estabelece oito princípios para a fiscalização, que são 
uma ampla coalizão da sociedade civil, de interesse público, as organiza-
ções ambientais e trabalhistas em questão sobre vários aspectos da saúde 
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humana da nanotecnologia, os impactos ambientais, sociais, éticos e ou-
tros. 

Princípio da precaução  

O Princípio da Precaução, é definido como quando uma atividade 
representa ameaças de danos para a saúde humana ou o ambiente , devem 
ser tomadas medidas de precaução, mesmo se algumas relações de causa e 
efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente. Este tipo de 
abordagem exige ação preventiva em face da incerteza, atribui o ônus da 
proteção aos responsáveis pelas atividades potencialmente prejudiciais, 
considera todas as alternativas para novas atividades e processos, e insiste 
na participação do público na tomada de decisões. Isso pode incluir a proi-
bição da comercialização de usos não testados ou inseguros de Nanomate-
riais e exigindo que os fabricantes e distribuidores de produtos para supor-
tar o ônus da prova (Principles for the oversight of nanotechnologies and 
nanomaterials, 2007). 

Por esse princípio, se não houver dados sobre a saúde e a segurança 
dos nanomateriais também não haverá mercado pra eles. Deve ser estuda-
do as propriedades dos nano produtos antes de ser comercializado, pois 
após ser consumido reparar os possíveis danos se torna inviável. 

Neste princípio os regulamentos devem ter uma abordagem preven-
tiva, que são fundamentais para novos desenvolvimentos tecnológicos, on-
de os impactos na saúde e ambientais a longo prazo são desconhecidos, i-
nadequadamente estudados e/ou imprevisível.  

Princípio de regulamentos específicos nano-obrigatórios 

As agências do governo, até agora, não conseguiram usar a sua auto-
ridade reguladora existente. Sistemas regulatórios atuais devem ser ajusta-
dos e aplicados aos nanomateriais como uma resposta temporária, até que 
os mecanismos de supervisão nano especificamente podem ser formuladas 
e postas em prática. Ações regulatórias devem retroativamente abranger 
todos os produtos de nanomateriais já existentes no mercado (Principles 
for the oversight of nanotechnologies and nanomaterials, 2007). 

A regulamentação dos nanomateriais devem ser de um aspecto inte-
gral do desenvolvimento da nanotecnologia. Considerando a já avançada e 
em rápida expansão, desenvolvimento e comercialização de nanomateriais, 
uma avaliação governamental de mecanismos de fiscalização atuais é uma 
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necessidade urgente, tendo em conta as novas propriedades exibidas por 
nanomateriais. 

Devido às suas propriedades novas e os riscos associados, os nano-
materiais devem ser classificados como novas substâncias para fins de ava-
liação e regulação (Principles for the oversight of nanotechnologies and 
nanomaterials, 2007). 

Princípio da saúde e segurança dos trabalhadores públicos 

Adequada e efetiva fiscalização nanomaterial exige uma ênfase ime-
diata na prevenção e exposições conhecidas e potenciais aos nanomateriais 
que não foram comprovadas seguras. Isso é essencial, tanto para o público 
e quanto para a nano- indústria-trabalhadores, porque alguns materiais a-
presentam riscos potenciais e ooutros não foram aplamente testados. Na-
nopartículas Grátis (nanomateriais que não estão vinculados em outros 
materiais) são particularmente preocupantes porque eles aparecem com 
maior probabilidade de entrar no organismo, reage com as células e cau-
sam danos aos tecidos. Nanopartículas incorporadas também representam 
preocupações de exposição. Os trabalhadores podem estar expostos a tais 
materiais durante todo o processo de fabricação, enquanto as atividades de 
eliminação e reciclagem pode expor o público e o meio ambiente (Princi-
ples for the oversight of nanotechnologies and nanomaterials, 2007). 

Os empregadores devem utilizar o princípio da precaução, como ba-
se para a implementação de medidas de proteção para garantir a saúde e 
segurança dos trabalhadores. O Controle da exposição, a vigilância médica 
e treinamento dos trabalhadores são necessários para garantir que os tra-
balhadores recebam informações sobre os nanomateriais. Os trabalhadores 
e os seus representantes devem ser envolvidos em todos os aspectos das 
questões de segurança no local de trabalho nanotecnologia e saúde sem 
medo de retaliação ou discriminação. Finalmente, as normas de trabalho, 
segurança e saúde existentes devem ser analisadas para a sua aplicabilidade 
aos nanomateriais. 

Princípio da proteção ambiental 

A avaliação de ciclo de vida, incluindo nanomaterial fabricação, 
transporte, uso do produto, reciclagem e descarte no lixo, o ciclo de vida 
de efeitos ambientais, de saúde e de segurança completa deve ser avaliado 
antes da comercialização. Uma vez solto na natureza, nanomateriais ma-
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nufaturados representam uma classe inédita de poluentes fabricados. Po-
de-se esperar que decorram impactos ambientais potencialmente prejudi-
ciais dos nanomateriais manufaturados, incluindo mobilidade e persistên-
cia no solo, água e ar, bioacumulação e interações imprevistas com materi-
ais químicos e biológicos (Principles for the oversight of nanotechnologies 
and nanomaterials, 2007). 

Os riscos ambientais potenciais permanecem não identificados de-
vido à falta de prioridade em relação à investigação do impacto ambiental. 
As leis existentes carecem de análises de ciclo de vida e não conseguem su-
prir as lacunas regulamentares existentes. Um manejo ambientalmente 
sustentável dos nanomateriais deve abordar e resolver essas falhas. 

Princípio da transparência 

A avaliação e supervisão de nanomateriais requer mecanismos que 
garantam a transparência, incluindo a rotulagem de produtos de consumo 
que contêm nanomateriais, a instalação de direito local de trabalho para 
conhecer as leis e medidas de proteção e desenvolvimento de um inventá-
rio de acesso público de informações sobre saúde e segurança. O direito do 
público de saber exige a rotulagem de todos os produtos que contenham 
ingredientes de nanomateriais. Além disso, a rotulagem do produto facilita 
a documentação de potenciais liberações ambientais, exposições humanas, 
e prestação de contas para os impactos adversos (Principles for the oversi-
ght of nanotechnologies and nanomaterials, 2007). 

Os dados de testes de segurança devem estar disponíveis para o a-
cesso do público. Tendo em vista o fraco desempenho da indústria na pre-
venção de exposições no local de trabalho e libertação no ambiente de 
substâncias químicas perigosas, supervisão eficaz deve incluir restrições 
sobre o uso de escudos de confidencialidade para os nanomateriais. 

As pesquisas mostram que a grande maioria do público não tem a-
inda informações básicas sobre a nanotecnologia ou a presença de nano-
materiais em produtos de consumo. Em muitos casos, os fabricantes não 
divulgam publicamente perigo para a saúde e teste de informações sobre 
os seus produtos, ou até mesmo rotulados os produtos que contêm nano-
materiais. Como resultado, o público não pode fazer escolhas informadas 
sobre produtos com nanomateriais. O direito do público de saber exige a 
rotulagem de todos os produtos que contenham ingredientes de nanoma-
teriais. 
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Princípio da participação pública 

O potencial da nanotecnologia para transformar a paisagem social, 
econômica e política global torna essencial que o público participe plena-
mente nos processos deliberativos e de tomada de decisão. Esses processos 
devem ser abertos, facilitando a entrada de todas as partes interessadas e 
afetadas. O público em geral de todas as nações, bem como as futuras ge-
rações devem ser vistos como partes interessadas. A participação pública 
significativa requer um compromisso governamental e recursos financeiros 
suficientes (Principles for the oversight of nanotechnologies and nanoma-
terials, 2007). 

A participação pública requer participação democrática de toda a 
gama de processos pelos quais as nanotecnologias são desenvolvidas e uti-
lizadas. É necessário em cada fase do desenvolvimento assegurar as preo-
cupações do público, valores e preferências, informar e orientar a supervi-
são da nanotecnologia.  

Princípio da inclusão de impactos mais amplos 

Deve-se considerar os efeitos de grande alcance da nanotecnologia, 
incluindo os impactos éticos e sociais que devem ocorrem em cada fase do 
processo de desenvolvimento desta tecnologia (Principles for the oversight 
of nanotechnologies and nanomaterials, 2007). Por se tratar de uma tecno-
logia relativamente nova, esta causará ainda muitos impactos nas mais di-
versas áreas, por isso é necessário que haja um estudo para diminuir os e-
feitos que esses grandes impactos causarão na sociedade e no meio ambi-
ente. 

Princípio da responsabilidade do fabricante 

Os nanomateriais possuem qualidades (tamanho, forma, reatividade 
química) que têm o potencial para fazê-los especialmente arriscado. Os 
nanomateriais estão sendo vendidos para o público em geral em produtos 
de consumo, sem qualquer aviso ou advertência de seu perigo potencial. 
Todos os que comercializam produtos – nano, incluindo desenvolvedores 
de nanomateriais, operadores e usuários comerciais, os fabricantes de pro-
dutos que contêm nanomateriais e varejistas que vendem produtos con-
tendo nano ao público devem ser responsabilizados por dívidas contraídas 
a partir de seus produtos. Embora as ações de responsabilidade do produto 
sejam de responsabilidade mais provável para a indústria de nanomateri-
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ais, outras formas de responsabilidade, incluindo negligência, responsabi-
lidade derivada, incômodo, fraude e falsidade ideológica são relevantes 
(Principles for the oversight of nanotechnologies and nanomaterials, 
2007). 

Para este princípio tanto aqueles que comercializaram e aqueles ati-
vamente engajados nos setores de nanotecnologia são responsáveis pela 
adequação da gestão de produtos e qualquer dano sofrido por causa da in-
capacidade de realizar ações de proteção e de precaução para proteger as 
pessoas ou o ambiente. 

Considerações finais 

Para o Poder Executivo norte americano as pesquisas e manuseio da 
nanotecnologia deve estar baseada na melhor ciência disponível e estar 
sempre em conformidade com os princípios estabelecidos por este poder. 
Deve-se sempre buscar a certeza se os nanomateriais são ou não préjudici-
ais à saúde e ao meio ambiente. 

Já as ONGs entendem que a nanotecnologia vem mostrando evidên-
cias crescentes que indicam uma nova revolução dos materiais, apresen-
tando risco significativo para a saúde, a segurança e os riscos ambientais, 
bem como profundos desafios sociais, econômicos e éticos. Analisando os 
Princípios formulados pelo Poder Executivo norte americano e as ONGs, 
verifica-se que os interesses são diferentes, pois há apenas um Princípio em 
comum: o da participação do público.  

Assim, enquanto o Poder Executivo adota uma postura mais liberal, 
permitindo o consumo e manuseio dos nanomateriais as ONGs buscam, 
em primeiro lugar, a precaução pelo uso desses produtos, defendendo que 
é necessário sempre um estudo aprofundado sobre os verdadeiros riscos 
dos nanomateriais. 
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Introdução 

A recentidade de estudos referentes à nanotecnologia não constitui 
um obstáculo para o desenvolvimento desta tecnologia, posto que o ideal 
tecnocientífico trabalhado pela indústria se adapta perfeitamente às possibi-
lidades que a nanotecnologia tem a oferecer. 

Desta forma, os investimentos realizados por governos e empresas 
atualmente atingem níveis que se mostram consideravelmente altos em re-
lação a estas novas tecnologias. Calcula-se que brevemente a nanotecnolo-
gia poderá caracterizar um novo marco expressivo para o desenvolvimento 
da economia. 

Sendo assim, é possível destacar que atualmente, o potencial tecno-
lógico apresentado pela nanociência atinge níveis que se estendem desde 
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áreas características como a eletrônica e a informática até mesmo áreas 
mais afastadas como a própria medicina, no entanto, os investimentos re-
lativos a pesquisas relacionadas à manipulação da matéria em nível atômi-
co nem mesmo se comparam com o tempo investido em estudos que visem 
descobrir os riscos que possam vir a decorrer do contato desta nova desco-
berta com o meio ambiente e a atual sociedade de risco

1
. 

Diante disso, o constante uso da nanotecnologia cumulado com o 
crescente descaso inerente a pesquisas relacionadas aos riscos que possam 
vir a decorrer do uso da mesma faz surgir uma contínua incerteza quanto 
ao que possa emanar do contato desta nova tecnologia com o meio ambi-
ente e a atual sociedade de risco. 

Diante deste quadro de incertezas, preconiza-se a utilização do 
princípio da precaução como balizador para pesquisas e incorporação da 
nanotecnologia nos processos fabris, como uma forma de solução viável 
para o surgimento de eventuais riscos.  

Por outro lado, é possível perceber que a nanotecnologia ainda não 
possui um marco regulatório específico que vise a delimitação das possibi-
lidades que a nanociência possa oferecer, o que se possui atualmente é so-
mente o embrião de um efetivo marco regulatório mais objetivo, o qual in-
tenta regular de uma maneira mais uniforme e específica os processos so-
ciais e científicos inerentes a esta nova pesquisa, de forma a obter um con-
trole mais eficiente e norteador sobre toda esta inovadora tecnologia. 

Sendo assim, delimitar-se-á este artigo a uma análise geral sobre es-
tes aspectos regulamentares da nanotecnologia, abordando-se de uma ma-
neira mais específica as iniciativas regulamentares atribuídas à figura da 
União Europeia, com especial ênfase a duas comunicações elaboradas pela 
própria Comunidade, que demonstram de uma maneira mais profunda al-
guns aspectos regulamentares e científicos que visam elucidar os processos 
de controle inerentes à nanotecnologia. 

Neste contexto, a presente pesquisa traz como principal objetivo a 
análise geral destes aspectos regulamentares, denotando os pontos princi-
pais destacados por estas comunicações, buscando mais especificamente 

                                                           

1 O termo “Sociedade de Risco” foi criado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em 1986, para 
poder fundamentar sua tese de que a sociedade atual vive em um constante estado de risco, 
caracterizado por ameaças e incertezas que colocam a sociedade atual sob um constante peri-
go (BECK, 2010). 
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entender e poder proporcionar uma visão mais clara acerca das expectati-
vas normativas provenientes da União Europeia, as quais proporcionam a 
abertura a uma normatização mais específica, possibilitando, assim, além 
deste contexto, um campo de discussão acerca do que é preferível a ambas 
as partes interessadas (sociedade e indústrias) e do que esta sendo efetiva-
do, além da “inspiração” que estas iniciativas possam causar as demais so-
ciedades existentes. 

Para tanto, realizar-se-á neste artigo uma pesquisa baseada no des-
taque de alguns aspectos regulamentares advindos da União Europeia, 
buscando oferecer subsídios que possibilitem discussões e aprofundamen-
tos teóricos acerca da construção de marcos regulatórios sobre a nanotec-
nologia e a possível estabilização das relações que venham a surgir entre as 
novas tecnologias, a sociedade e o meio ambiente, que não passe mais a ser 
tratado como um ambiente caracteristicamente de risco. 

Sendo assim, para poder proporcionar uma visão mais clara acerca 
dos aspectos relativos à normatização proporcionada pela União Europeia, 
é necessário um entendimento acerca da estrutura atribuída à organização 
da própria União. Neste sentido, passa-se agora à análise da própria Co-
munidade Europeia, a qual se encontra como um dos principais e mais in-
fluentes blocos econômicos da atualidade. 

Estrutura político-organizacional da União Europeia 

De origem meramente econômica e baseada na reestruturação de 
um continente recentemente abalado por um crítico pós-guerra, a União 
Europeia teve início na década de 1950, no rescaldo da Segunda Guerra 
Mundial, denominando-se originalmente como Comunidade Econômica 
Europeia (CEE) (União Europeia, 2014a). 

Com um já determinado interesse em uma cooperação econômica 
internacional e estabelecendo como um dos seus principais objetivos a va-
lorização da paz, liberdade, prosperidade e justiça social, a Comunidade 
Europeia, com o passar dos anos, passou a integrar boa parte do continente 
europeu (União Europeia, 2014a, 2014b). 

Neste viés, a política de integração da União Europeia atualmente 
atinge um nível gradativamente alto de interesses econômicos, políticos e 
sociais. No decorrer das ultimas décadas, a União passou a integrar um to-
tal de 28 países membros e ainda possui mais um total de 05 países que se 



156 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

encontram aguardando as suas efetivas entradas neste bloco econômico 
(União Europeia, 2014a, 2014b, 2014c). 

Sendo assim, é possível destacar que a União Europeia atualmente 
investe cada vez mais alto em uma gradativa política econômica, expansio-
nista e de integração. Os objetivos fixados pela Comunidade se modifica-
ram com o passar das últimas décadas. O objetivo inicial de uma coopera-
ção econômica fixado pela Comunidade passou a integrar novos e diversos 
objetivos institucionais, os quais passaram a ser não somente os de atingir 
a todo o continente europeu, mas também os de atingir, neste caso eco-
nômica e politicamente

2
, a uma diversa gama de países, localizados nos 

mais diversos continentes (Verdun, 2002). 

Sendo assim, para controlar a todo o funcionamento da União Euro-
peia, a Comunidade utiliza de uma estrutura político-organizacional com-
posta por diversas instituições, as quais, apesar de possuírem cada qual a 
sua devida importância e função, atuam conjuntamente, em prol do fun-
cionamento da União, possibilitando assim, além do controle interno, uma 
atuação externa, que vise o englobamento econômico e político da União. 

Desta forma, é possível destacar: O Conselho, instituição por meio 
da qual se decidem as políticas e se adotam as legislações; A Comissão Eu-
ropeia, instituição do poder executivo europeu por meio da qual se pro-
põem legislações, acordos políticos e meios de promoção da União; O tri-
bunal de Justiça, instituição por meio da qual se proferem acórdãos relati-
vos aos processos encaminhados à sua apreciação; O Banco Central Euro-
peu, instituição encarregada de gerir a política monetária da Zona do Euro 
e a sua moeda corrente; O Tribunal de Contas Europeu, Instituição cuja 
função é verificar se os fundos da União Europeia são cobrados e utilizados 
corretamente e ajudar a melhorar a gestão financeira da União; O Comitê 
Econômico e Social Europeu, cuja função é representar a sociedade civil 
organizada; O Comitê das Regiões, instituição que representa as cidades e 
as regiões da Europa; O Provedor de Justiça Europeu, órgão por meio do 
qual se investigam as queixas dos cidadãos relativas a casos de má adminis-

                                                           

2 Neste sentido, a União Europeia atualmente possui como um de seus principais objetivos a 
integração social, econômica e política da Comunidade. Com a assinatura do Tratado de Ma-
astricht, a então denominada União Europeia (EU) passou a adquirir uma dimensão política 
que claramente ultrapassou o conceito de um mercado comum. A partir da assinatura do tra-
tado, a União passou a ter uma maior autonomia política, reforçando a ideia de um bloco e-
conômico soberano (União Europeia, 2014d, 2014e). 
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tração; A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, instituição cuja 
função é proteger a privacidade dos cidadãos europeus; E o Banco Europeu 
de Investimento, Instituição cuja função é disponibilizar financiamentos a 
longo prazo para investimentos em projetos relacionados com a União Eu-
ropeia (União Europeia, 2013). 

Neste viés, é possível afirmar que a União Europeia ainda conta com 
a presença das figuras dos diversos Parlamentos Nacionais e das enumeras 
Agências européias especializadas, sendo que cada qual possui a sua devida 
importância e função, seja ela científica, técnica ou de gestão (União Euro-
peia, 2013). 

Em virtude disto, os Parlamentos Nacionais possuem a função de 
participar lado a lado com as instituições européias no trabalho da União, 
enquanto as Agências Europeias auxiliam de diversas maneiras as demais 
instituições, como pela emissão de pareceres e pela disponibilização de in-
formações (União Europeia, 2013). 

São Exemplos de agências a Agência de Cooperação dos Reguladores 
de Energia (ESA), a Agência Europeia do Ambiente (AEA), a Agência Euro-
peia de Defesa (AED) e a Agência de Execução para a Competitividade e a 
Inovação (EACI) (União Europeia, 2013). 

Sendo assim, para que se estabilize e controle a toda a comunidade, 
é necessário que se estabeleça um corpo de normas vinculantes e vigentes, 
que passe a distribuir direitos e deveres para toda a Comunidade Europeia, 
garantindo a ordem e a disciplina tanto nas entidades pertencentes a este 
bloco quanto em toda a sociedade europeia. 

Aspectos regulamentares da União Europeia 

A União Europeia consolidou-se como uma Comunidade Econômi-
ca, e desde a sua criação vem sustentando como principal objetivo o man-
tenimento econômico, político e social de todo o continente europeu. Sen-
do assim, com o passar do tempo, novos objetivos são agregados ao corpo 
de interesses da mesma, como, por exemplo, sua política expansionista, 
econômica e de integração. 

Com isso, no decorrer das últimas décadas, a União Europeia vem 
integrando ao seu corpo de membros um rol de diversos países europeus, e 
neste contexto, para poder manter a paz, estabilidade e prosperidade em 
todo o seu âmbito territorial e ao mesmo tempo garantir o funcionamento 
de todo este bloco, a União Europeia, como qualquer outro Estado sobera-
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no, suscitou da criação de um corpo de normas concreto e vigente, regido 
por diversos tratados e diversas normas internas, que, em sua maioria, são 
consideradas vinculantes à todos os seus Estados-Membros. 

Neste sentido, a União Europeia rege-se atualmente pelo que dita o 
“Tratado da União Europeia”, também conhecido como “Tratado de Maas-
tricht”, o qual foi assinado na cidade de Maastricht, nos Países Baixos, em 
07 de fevereiro de 1992, e que dispõe sobre a criação da Comunidade Euro-
peia e a ampliação de seus domínios de intervenção e abrangência, além da 
permissão ao lançamento da integração política da Comunidade Europeia

3
 

(União Europeia, 2014d, 2014e). 

Neste viés, este Tratado passou a vigorar somente no dia 01 de no-
vembro de 1993, sendo posteriormente emendado por outros três diferen-
tes tratados, os quais foram: o “Tratado de Amsterdão” (1997); o “Tratado 
de Nice” (2001); e o “Tratado de Lisboa” também conhecido como o “Trata-
do sobre o Funcionamento da União Europeia” (2007), o qual foi posteri-
ormente consolidado em 2012, juntamente com o já estabelecido Tratado 
da União Europeia (União Europeia, 2014e). 

Sendo assim, em seu funcionamento, a União Europeia utiliza-se ba-
sicamente de seus atos jurídicos unilaterais como forma de regular suas 
ordens e posicionamentos. Tais atos são elencados no Artigo 288.° do Tra-
tado Sobre o Funcionamento da União Europeia, e se destacam como sen-
do os regulamentos, as diretivas, as decisões, as recomendações e os pare-
ceres. 

Neste sentido, “O regulamento tem caráter geral. É obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-
Membros”; “a diretiva vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao re-
sultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a compe-
tência quanto { forma e aos meios”; “a decisão é obrigatória em todos os 
seus elementos. Quando designa destinat|rios, só é obrigatória para estes”; 
e as recomendações e pareceres, sem uma definição expressa pelo artigo, 
restam apenas conceituados como atos unilaterais “não vinculativos”, que 

                                                           

3 Segundo este tratado, a União Europeia se baseia essencialmente sobre três pilares essenci-
ais, quais seriam: as Comunidades Europeias; a Política Externa e de Segurança Comum 
(PESC); e a Cooperação Policial e Judiciária em Matéria Penal (JAI) (União Europeia, 2014d, 
2014e). 
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não fazem surgir efeito erga omnes sobre os seus referidos Estados-
Membros (União Europeia, 2014d, 2014f). 

Além desses, ainda existem os “atos jurídicos unilaterais atípicos”, 
provenientes de outras disposições dos tratados ou simplesmente criados 
pelas próprias práticas institucionais da Comunidade Europeia (União Eu-
ropeia, 2014f). 

Desta forma, os atos jurídicos unilaterais atípicos normalmente não 
possuem um efeito jurídico vinculativo, todavia, possuem eficácia política e 
influência principiológica e teórica perante as instituições e todo o orde-
namento jurídico. Sendo assim, neste mesmo raciocínio, estes atos unilate-
rais podem ser expressos na figura de alguns documentos oficiais, como re-
soluções, conclusões, comunicações e Livros (União Europeia, 2014f). 

Sendo assim, feita uma análise quanto aos principais aspectos regu-
lamentares inerentes ao ordenamento jurídico europeu, passa-se agora a 
uma análise dos principais regramentos estabelecidos pela União Europeia 
referentes à nanotecnologia, possibilitando uma preparação à análise das 
duas comunicações objeto principal desta pesquisa. 

Principais regramentos da União Europeia relativos à 
nanotecnologia 

Pouco tem se falado sobre uma ampla regulamentação relativa à na-
notecnologia. O maior investimento em pesquisas nessa área provém da 
iniciativa privada, a qual pouco interesse apresenta em uma regulamenta-
ção nanoespecífica, haja vista a grande limitação que poderia haver quanto 
às pesquisas e quanto aos resultados propostos por estes agentes. 

Por outro lado, alguns países e organizações internacionais vêm 
propondo iniciativas regulamentares em função dos riscos desta nova tec-
nologia. 

Como visto, a União Europeia apresenta considerável avanço com a 
elaboração de diretivas e demais regulamentações que, de forma direta ou 
indireta, visam controlar os aspectos científicos, comerciais, e ainda os li-
gados à saúde humana e à qualidade do meio ambiente. O que pode ser 
considerado como o embrião de um marco regulatório específico. 

Via de regra, a União Europeia vem tratando da nanotecnologia de 
forma indireta por uma série de atos unilaterais aplicáveis às áreas em que 
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se utiliza a nanotecnologia. Além disso, alguns dispositivos legais procu-
ram tratar diretamente de aspectos relacionados à nanotecnologia. 

A seguir passa-se a uma breve análise dos principais Regulamentos, 
Diretivas, Decisões, Recomendações, Pareceres, Comunicações, Resoluções 
e Orientações em vigor, que tratam de alguma forma da nanotecnologia ou 
de seus riscos. 

Regulamentos: 

i) Regulamento (CE) n° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao Registro, Avaliação, Au-
torização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH), que cria a Agên-
cia Europeia de Substâncias Químicas (União Europeia, 2014g); 

ii) Regulamento (CE) n° 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo aos aditivos alimentares. 
Obriga a avaliação ou reavaliação de aditivos alimentares que utilizem da 
nanotecnologia em sua produção e a inserção do aditivo em uma lista co-
munitária após sua aprovação (União Europeia, 2014h); 

iii) Regulamento (CE) n° 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos. 
Fixa uma definição de nanomateriais, determina como deve ser feita a di-
vulgação de informações relativas à presença de nanomateriais em cosmé-
ticos, e métodos de avaliação, controle e permissão quanto ao uso de na-
nomateriais em cosméticos (União Europeia, 2014i); 

iv) Regulamento (UE) n° 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 
2011, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar 
em contato com os alimentos. Fixa que os materiais que apresentarem na-
nopartículas devem ser avaliados caso a caso pelas autoridades no que res-
peita aos riscos, ou seja, eles deverão ter uma avaliação especial (União Eu-
ropeia, 2014j); 

v) Regulamento (UE) n° 1169/2011, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 25 de outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os gêneros alimentícios. Obriga a informação da pre-
sença de nanomateriais artificiais em alimentos, fixa a definição de nano-
materiais artificiais e as propriedades características da nanoescala e define 
a metodologia que deve ser aplicada à informação (União Europeia, 2014k); 

vi) Regulamento (UE) n° 528/2012 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e a 
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utilização de produtos biocidas. Fixa a definição de nano material, define a 
competência de decisão sobre a definição de nano material, define a com-
petência de decisão sobre se um objeto é ou não nano material e fixa ter-
mos em que um nano material é aprovado (União Europeia, 2014l). 

Diretivas: 

i) Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2011, relativa a restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Fica obrigada a análise 
de restrição a nanomateriais que ofereçam perigo e a restrição ou substitu-
ição dos mesmos por materiais alternativos quando comprovado o perigo 
(União Europeia, 2014m); 

ii) Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrô-
nicos (REEE). Define a competência da Comissão para avaliar se poderá ser 
necessário um tratamento específico aos riscos dos produtos de nanotec-
nologia (União Europeia, 2014n). 

Recomendações: 

i) Recomendação 2011/696/EU da Comissão, de 18 de Outubro de 
2011, sobre a definição de nanomaterial. Define o que são nanomateriais 
(União Europeia, 2014o). 

Comunicações: 

i) Comunicação 2005/243 da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu e ao Comitê Econômico e Social Europeu, de 07 de junho de 2005, 
intitulada Nanociências e Nanotecnologias: plano de ação para a Europa 
2005-2009 (União Europeia, 2014p); 

ii) Comunicação 2008/366 da Comissão das Comunidades Europeias 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Econômico e Social Eu-
ropeu, de 17 de junho de 2008, intitulada Aspectos Regulamentares dos 
Nanomateriais (União Europeia, 2014q); 

iii) Comunicação 2009/607 da Comissão ao Conselho, ao Parlamen-
to Europeu e ao Comitê Econômico e Social Europeu, de 29 de outubro de 
2009, intitulada Nanociências e Nanotecnologias: plano de ação para a Eu-
ropa 2005-2009 – Segundo Relatório de Execução 2007-2009 (União Euro-
peia, 2014r); 
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iv) Comunicação 2012/540 da Comissão da União Europeia ao Par-
lamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu e 
ao Comitê de Regiões, de setembro de 2012, sobre dispositivos médicos e 
dispositivos médicos seguros para diagnóstico in vitro inovadores e efica-
zes aos interesses dos doentes, consumidores e profissionais da saúde (U-
nião Europeia, 2014s); 

v) Comunicação 2012/572 da Comissão Europeia, de 03 de outubro 
de 2012, que trata da segunda revisão regulamentar relativa à nanomateri-
ais (União Europeia, 2014t). 

Resoluções: 

i) Resolução P6_TA(2009)0328 do Parlamento Europeu, de 24 de a-
bril de 2009, sobre aspectos regulamentares dos nanomateriais (União Eu-
ropeia, 2014u). 

Orientações: 

i) A orientação, de maio de 2011, para a avaliação dos riscos dos na-
nomateriais em embalagens e alimentos da European Food Safety Autho-
rity (EFSA) – Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos (União 
Europeia, 2014v). 

Nada obstante a estes regramentos, dentre todos os atos unilaterais 
estabelecidos, a União Europeia reconhece o Regulamento REACH como o 
mais adequado para o tratamento das questões técnicas relacionadas à na-
notecnologia e aos seus riscos. Isso fica basicamente especificado nas Co-
municações 2008/366 e 2012/572 da União Europeia, as quais trazem vários 
aspectos regulamentares a ela relativos (União Europeia, 2014q, 2014t). 

Sendo assim, realizada esta busca, passa-se agora à análise propria-
mente dita das duas comunicações que se demonstram como objeto prin-
cipal desta pesquisa, a COM(2008)366, a qual dispõe sobre os aspectos re-
gulamentares dos nanomateriais e a COM(2012)572, que trata da segunda 
revisão regulamentar relativa à nanomateriais. 

Análise das Comunicações 2008/366 e 2012/572 da Comissão Europeia 

Constituídas como atos jurídicos unilaterais atípicos àqueles elenca-
dos no Artigo 288.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
as comunicações não geram efeito vinculante a todos os Estados-Membros 
da União Europeia, mas demonstram grande importância para o ordena-
mento jurídico europeu. 
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Neste sentido, a observância dos parâmetros estabelecidos pelas 
comunicações torna-se uma boa alternativa para uma correta compreensão 
acerca do funcionamento de alguns processos e situações de relevância à 
sociedade e ao bloco econômico. A soma de esforços estabelecida pelas ins-
tituições neste trabalho demonstra a preocupação existente quanto aos 
problemas relacionados à união. 

Diante disso, passa-se agora a analisar duas das comunicações que 
mais se destacam dentro do ordenamento jurídico europeu, a COM(2008) 
366 e a COM(2012)572, as quais dispõe sobre os aspectos regulamentares 
da União Europeia diretamente ligados à nanotecnologia, destacando os 
principais pontos denotados pelas comunicações, possibilitando a visão do 
que estas comunicações visam expor. 

A COM(2008)366 

De acordo com o que dita a própria Comunicação, uma abordagem 
integrada, segura e responsável tornou-se o núcleo da política da União 
Europeia para as nanotecnologias. Com a vinculação da Comunicação da 
União Europeia intitulada “Nanociências e Nanotecnologias: Plano de Ação 
para a Europa 2005-2009”, todas as aplicações e utilizações das nanociên-
cias e das nanotecnologias deveriam respeitar o elevado nível de proteção 
da saúde pública, da segurança, dos consumidores, dos trabalhadores e do 
ambiente (União Europeia, 2014q). 

Como Reflexo dessa preocupação surge em 2008 a Comunicação 366 
da União Europeia, “Aspectos Regulamentares dos Nanomateriais”. Seu 
texto abrange os nanomateriais em produção e já colocados no mercado, e 
ainda apresenta uma abordagem quanto ao desconhecimento da verdadei-
ra dimensão do risco envolvendo os nanomateriais, entendendo necessária 
a adoção de medidas de gestão dos riscos juntamente com o princípio da 
precaução (União Europeia, 2014q). 

Em uma visão geral, esta comunicação destinou-se a realizar uma 
análise quanto ao conteúdo legislativo produzido pela União Europeia rela-
tivo à nanotecnologia, não somente limitando-se ao que a Comunidade 
abstratamente criou, mas a um estudo sobre o conteúdo das normas, e a-
queles aos quais as normas devem observar, haja vista as lacunas normati-
vas existentes (União Europeia, 2014q). 

Sendo assim, a comunicação também se destinou a uma análise 
quanto à vigência e a eficácia de algumas normas existentes, estabelecendo 



164 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

que em um nível global, podemos considerar que a legislação em vigor a-
brange em grande parte os riscos relativos aos nanomateriais. Todavia, essa 
legislação poderá e deverá ser atualizada conforme o surgimento de novas 
tecnologias e informações que demonstrem a necessidade de elevar o nível 
de proteção à saúde e a segurança do ambiente (União Europeia, 2014q).  

Neste viés, para se poder desenvolver, alterar e, em especial, aplicar 
a legislação de forma adequada, as autoridades e agências reguladoras de-
vem prestar especial atenção aos riscos relacionados com os nanomateriais. 
Para isso, torna-se fundamental a construção de uma base de conhecimen-
to científico sólida acerca do tema (União Europeia, 2014q).  

Neste sentido, a Comunicação 366 possui um papel fundamental 
quanto a estes fatores, qual seria o de fomentar tanto a legislação e a sua 
aplicação, como a necessidade de preencher as lacunas em matéria de co-
nhecimentos relativos aos nanomateriais, nos termos da própria Comuni-
cação (União Europeia, 2014q). 

Neste seguimento, a Comunicação 366 optou também por analisar 
os aspectos que devem ser observados quanto aos produtos químicos e 
seus procedimentos. O primeiro objeto a ser estudado foi o Registro esta-
belecido pelo Regulamento (CE) n° 1907/2006 de 18 de dezembro de 2006, 
qual seria o “Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias 
Químicas”, conhecido como REACH

4
, que contém disposições abrangentes 

aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de substâncias, 
tudo ligado diretamente ao princípio da precaução. (União Europeia, 
2014q). 

Desta forma, segundo a própria Comunicação, a Agência Europeia 
das Substâncias Químicas demonstra-se como a melhor alternativa à solu-
ção dos problemas relacionados à regulação e a conduta relacionada aos 
nanomateriais. Atualmente, a Agência pode solicitar a qualquer momento 
informações sobre quaisquer substâncias, independente dos requisitos mí-
nimos de informação requeridos pelo REACH, quando considerar necessá-
rio para a avaliação de segurança. Ainda, nos seus próprios termos, o 
REACH exerce um papel fundamental quanto à matéria no âmbito da União 
Europeia, sendo que, todos os dados compilados pelo Registro serão utili-

                                                           

4 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. 
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zados em outros regulamentos, cabendo ao Registro complementar a legis-
lação relativa a produtos (União Europeia, 2014q). 

Por conseguinte, a comunicação passa a tratar sobre a segurança dos 
trabalhadores. Como primeiro assunto, a comunicação fala sobre as obri-
gações distribuídas às entidades patronais, segundo a mesma, as entidades 
devem garantir a qualquer custo a proteção do trabalhador (União Euro-
peia, 2014q). 

Neste sentido, as mesmas devem levar a cabo uma avaliação dos ris-
cos existentes, e, quando for identificado um, adotar medidas para o elimi-
nar (União Europeia, 2014q). 

Qualquer informação sobre os riscos devem ser repassadas aos tra-
balhadores, que devem ter suas opiniões consideradas no que se relacionar 
às suas condições e ao ambiente de trabalho (União Europeia, 2014q). 

Em prosseguimento, a comunicação ainda destaca que quando se 
trata de produtos colocados no mercado, todos os riscos devem ser verifi-
cados, seja por quem os produziu ou pelas próprias autoridades competen-
tes (União Europeia, 2014q). 

Neste viés, todas as informações relativas a estes produtos devem ser 
disponibilizadas, e, se necessário, a própria legislação pode ser modificada 
(União Europeia, 2014q). 

Quando se trata das informações disponibilizadas aos utilizadores, 
fica fixado que informações de relevância ao consumidor, como a própria 
existência de nanomateriais na composição dos produtos devem ser dispo-
nibilizadas a quem os adquirir (União Europeia, 2014q). 

Em matéria de fiscalização de mercado e de mecanismos de inter-
venção, ficou fixado que “ser| concedida especial atenção aos v|rios ins-
trumentos da legislação comunitária que obrigam as autoridades nacionais 
a trocar informações ou a intervir quando os produtos apresentam riscos, 
ou são susceptíveis de os apresentar, mesmo que cumpram os requisitos 
jurídicos” (União Europeia, 2014q). 

Por conseguinte, as autoridades podem intervir em todas as fases no 
caso de serem identificados riscos específicos decorrentes de produtos já 
colocados no mercado e que contenham nanomateriais, a segurança a ser 
apresentada pelos produtos é social e cientificamente essencial (União Eu-
ropeia, 2014q). 
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A COM(2012)572 

Como ficou fixado ao final da Comunicação anterior, a Comissão se 
responsabilizou a relatar os progressos alcançados após o período de três 
anos da apresentação da mesma, demonstrando a contínua fiscalização e 
interesse quanto à matéria, e assim o fez (União Europeia, 2014q). 

Sendo assim, a Comunicação 572 da União Europeia, de 3 de outu-
bro de 2012, traz uma análise da adequação e a aplicação da legislação da 
União Europeia para os nanomateriais, complementando e atualizando o 
estudo realizado na Comunicação anterior (União Europeia, 2014t).  

Ainda, traz uma definição de nanomateriais, apresentada conforme 
a Recomendação da Comissão de 2011, como sendo: 

(...) um material natural, incidental ou fabricado, que contém partí-
culas num estado desagregado ou na forma de um agregado ou de 
um aglomerado, e em cuja distribuição número-tamanho 50% ou 
mais das partículas têm uma ou mais dimensões externas na gama 
de tamanhos compreendidos entre 1 nm e 100 nm. Em casos específi-
cos e sempre que tal se justifique devido a preocupações ambientais 
e ligadas à saúde, segurança e competitividade, o limiar da distribui-
ção número-tamanho de 50% pode ser substituído por um limiar 
compreendido entre 1 e 50% (...) (União Europeia, 2014t, p. 2).  

Sendo assim, como um de seus primeiros assuntos, a Comunicação 
continuou sua abordagem quanto ao regulamento REACH. A Comissão, 
em, sua fala, continuou convencida de que o REACH estabelece o melhor 
quadro possível para a gestão dos riscos dos nanomateriais quando ocor-
rem como substâncias ou misturas, mas provou serem necessários mais re-
quisitos específicos para os nanomateriais dentro desse quadro. A Comis-
são previu alterações em alguns dos anexos REACH e incentivou a Europe-
an Chemicals Agency – ECHA a desenvolver orientações para registros após 
2013 (União Europeia, 2014t). 

Ao abrigo do REACH, podem ser consideradas diferentes formas no 
âmbito de um único registro de uma substância. Contudo, o registrante 
deve garantir a segurança de todas as formas incluídas e fornecer informa-
ções adequadas, a fim de tratar as diferentes formas nos registros, incluin-
do a avaliação da segurança da substância química e as suas conclusões 
(União Europeia, 2014t). 

Muitos registros de substâncias que, comprovadamente, apresentam 
formas de nanomaterial não mencionam claramente quais as formas a-
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brangidas nem em que medida as informações se referem à nanoforma (U-
nião Europeia, 2014t). 

Estas conclusões podem ser parcialmente explicadas pela ausência 
de orientações pormenorizadas destinadas aos registrantes sobre o registro 
para nanomateriais e a formulação geral dos anexos REACH (União Euro-
peia, 2014t). 

Sendo assim, dando seguimento aos termos da Comunicação, esta 
mesmo em seu texto constata que a transparência das informações sobre 
nanomateriais e produtos que contenham nanomateriais é essencial. Este 
fato foi reconhecido pelo Parlamento, que apelou à Comissão para que ava-
liasse a necessidade de requisitos de notificação para todos os nanomateri-
ais, incluindo os contidos em misturas e artigos, e pelo Conselho, que con-
vidou a Comissão a avaliar a necessidade de um maior desenvolvimento de 
uma base de dados harmonizada para nanomateriais, tendo simultanea-
mente em conta os potenciais impactos (União Europeia, 2014t). 

As nanopartículas artificiais, incidentais e naturais são ubíquas no 
ambiente humano e a sua presença e o seu comportamento são geralmente 
conhecidos e compreendidos. No entanto, existem poucos dados sobre na-
nopartículas produzidas no local de trabalho e no ambiente (União Euro-
peia, 2014t). 

Colocam-se grandes desafios técnicos para vigiar a sua presença, in-
cluindo os que dizem respeito à sua pequena dimensão e baixos níveis de 
concentração e para distinguir as partículas de nanomateriais fabricados 
das nanopartículas naturais ou incidentais. A detecção de nanomateriais 
em matrizes complexas tais como cosméticos, produtos alimentares, resí-
duos, solo, água ou lamas é ainda mais difícil. Embora existam alguns mé-
todos de vigilância, estes continuam frequentemente por validar, o que li-
mita a comparabilidade dos dados (União Europeia, 2014t). 

Nestes termos, a Comunicação encerrou sua análise de forma se-
melhante à anterior. Da mesma forma como a COM(2008)366, a 
COM(2012)572 terminou sua análise comprometendo-se a apresentar uma 
nova comunicação em um prazo de três anos, trazendo, assim, uma previ-
são de uma nova comunicação para o ano de 2015. 

Considerações finais 

A recentidade das pesquisas e da incorporação da nanotecnologia a 
produtos e processos produtivos, aliada a falta de interesse em estudos so-
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bre os impactos da mesma, tem ocasionado uma grande lacuna regulamen-
tar quanto à utilização e aos riscos desta nova tecnologia, no entanto, um 
número cada vez mais alto de países e organizações vem investindo grada-
tivamente em uma normatização que vise organizar a nanotecnologia de 
uma maneira mais clara e específica. 

Neste sentido, através de sua estrutura político-organizacional, a 
União Europeia mostra-se como um dos blocos que mais apresentam pro-
dução legislativa em relação à nanotecnologia. A constante integração de 
países ao seu corpo de aliados e membros demonstra o âmbito de influên-
cia que esta normatização pode atingir. 

Sendo assim, a partir da análise de alguns destes atos regulamenta-
res, percebe-se que apesar dos esforços produzidos com a elaboração de 
normas específicas, o desinteresse em pesquisas acerca dos riscos da nano-
tecnologia revela a atual incerteza científica quanto aos usos e impactos 
que esta mesma pode oferecer. 

O apresentado pelas Comunicações 2008/366 e 2012/572 da União 
Europeia demonstra a necessidade de aprimoramento do conhecimento ci-
entífico acerca da nanociência. Segundo as mesmas, o incentivo a pesqui-
sas relacionadas aos riscos é algo que deve ser amplamente promovido pela 
iniciativa privada e pela própria Comunidade. 

Sendo assim, no que tange a este tema, é possível concluir que a na-
nociência é uma tecnologia que ainda necessita de um profundo estudo e 
de uma específica regulamentação. Apesar da sua diversidade de iniciativas 
regulamentares, o desenvolvimento seguro da nanotecnologia depende de 
um conhecimento técnico, científico, sólido, e que se demonstre mais a-
brangente e esclarecedor. 

Neste sentido, preconiza-se atualmente o uso de técnicas que confi-
ram uma maior segurança ao meio ambiente e a própria figura do consu-
midor. O ideal tecnológico a ser trabalhado pela nanociência deve dar pre-
ferência não somente ao avanço de técnicas que demonstrem o desenvol-
vimento de processos científicos, mas também à transparência de todas as 
suas informações técnicas e de evolução. 
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Introdução 

O objetivo do presente artigo é refletir a respeito dos resíduos sóli-
dos resultantes de produtos criados a partir da nanotecnologia, analisando 
os riscos apresentados ao meio ambiente, e a intervenção das normas bra-
sileiras no âmbito de transporte e importação.  

Este estudo se divide em quatro subtítulos, sendo que o primeiro 
trata do consumismo exacerbado nas sociedades atuais, que leva ao cons-
tante aumento na demanda de materiais e energia, desvinculado de preo-
cupações com a sustentabilidade e atrelado ao suprimento das necessida-
des imediatas e supérfluas.  

O segundo tópico trabalha a questão dos princípios que regem as 
medidas a serem tomadas a fim de evitar lesões ao meio ambiente. Nesse 
ponto, são observados os conceitos de prevenção e precaução.  

Já a terceira parte examina as novas tecnologias e inovações, e os ris-
cos ou possíveis soluções que a nanotecnologia pode proporcionar a já 
problemática questão dos resíduos sólidos. O último tópico dispõe sobre a 
aplicabilidade das leis em esfera nacional, promovendo uma maior discus-
são acerca do tema apresentado. 
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O fator consumo 

Na tentativa de aperfeiçoar a produção, utilizando-se de diversos 
modelos ao longo da história, as formas de economia transformaram pro-
fundamente a visão que se tinha do que era extremamente necessário para 
a sobrevivência humana, implicando no advento de conceitos como o do 
luxo e o do supérfluo. 

A sociedade do consumo desenfreado, conquistada pelo inovador e 
tecnológico, tem deixado rastros de sua atividade. A durabilidade dos pro-
dutos foi alterada, dado que o labor não mais é exercido de forma que os 
bens resultantes desta ação permaneçam sendo utilizados pelos consumi-
dores. A nova ordem impõe que a durabilidade seja diminuída justamente 
para que o consumo e a busca por novidades aumentem, chegando a tor-
nar a demanda um padrão de análise do progresso das regiões (Badalotti, 
2009, p. 45). 

As consequências ambientais de tal progresso têm origem no enfo-
que da indústria, conforme afirmam Ribembain e Sarmento: 

As principais sociedades industriais desenvolveram padrões de pro-
dução, imitados em boa parte do mundo, que não atingem os objeti-
vos de qualidade ambiental e de desenvolvimento sustentável, pois 
não dão prioridade ao uso limitado dos recursos e à redução do des-
perdício (apud Badalotti, 2009, p. 50) 

Deste modo, é possível ver que os grandes objetivos da indústria 

são a comercialização dos bens produzidos e a satisfação momentânea do 
consumidor. A ênfase da atividade industrial deveria ser regulada também 
pela disponibilidade dos recursos, pela redução dos efluentes nas diversas 
formas de poluição e por um maior cuidado com o meio ambiente, que, in-
felizmente, fica cada vez mais atrelado ao conceito de fonte de matéria-
prima de produtos destinados ao iminente descarte. 

Muito embora os efluentes industriais líquidos e resíduos sólidos já 
estejam sendo considerados como coisas do passado, sendo que: “Hoje, a 
tendência é a produção mais limpa, ou seja a minimização e a geração de 
efluentes menos energéticos e menos tóxicos (...) respeitando-se o meio 
ambiente” (Cavalcanti, 2012, p. 4), é necess|rio atentar-se, contudo, que a 
desconsideração de algo ainda tão presente nas sociedades atuais apresen-
ta grandes riscos. 
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Tal ressalva adquire maior importância na medida em que as novas 
tecnologias permitem que os resíduos sólidos, tanto os industriais quanto 
os domésticos, tornam-se cada vez mais passíveis de conter substâncias 
prejudiciais ao ambiente e aos seres humanos. 

O que será discutido a seguir aborda diretrizes sobre os cuidados a 
serem observados quanto ao descarte e despejo de resíduos contendo tec-
nologias com características imprevisíveis, fazendo-se necessário o uso de 
princípios do direito ambiental. 

Os princípios 

No prefácio à obra de Cavalcanti, Paulo Skaf (2012, p. 8), levantando 
práticas que podem levar ao desenvolvimento da chamada produção limpa, 
como os estudos, as campanhas e a mobilização da opinião pública, aduz 
que: “A indústria brasileira est| muito empenhada no sentido de ascender, 
do modo mais rápido possível, com segurança e excelência, a esse novo pa-
tamar produtivo, sintetizado pelo conceito de sustentabilidade”. 

Existem instrumentos de aplicação do princípio do desenvolvimento 
sustentável. Patrícia Iglecias leva em conta os direitos difusos e coletivos 
para classificar e conceituar outros princípios do direito ambiental, que 
tomam como base, também, a ação industrial: 

A ideia não é impor barreiras à atividade econômica, mas realizar 
uma análise prévia das eventuais consequências da atividade, anali-
sar o custo-benefício, agir antes que o dano ocorra. Faz-se necessária 
a adoção de medidas visando à eficiência da atividade econômica 
(2013, p. 51). 

Dentre as medidas por ela citadas, estão os princípios da prevenção 
e da precaução. Quanto ao primeiro, Iglecias afirma que se trata de tentar 
ao máximo evitar danos ao meio ambiente, através da exigência de estudos 
prévios de impacto, delimitação de competências e responsabilidades da 
coletividade e do Poder Público, além da previsão da participação popular 
que, para a autora “(...) em audiências públicas, pode auxiliar na prevenção 
de danos” (2013, p.53). 

Compõe o princípio da prevenção também a ideia de que a sanção 
aos causadores de danos pode não revertê-los. Sendo assim, fica explícito 
que a prevenção incentiva a disposição racional e equilibrada dos recursos 
naturais e pretende evitar prejuízos tanto para a coletividade quanto para o 
setor industrial. 



174 } Anais do I Congresso Sul Brasileiro sobre Direito e Nanotecnologia 

O princípio da precaução está previsto na Declaração do Rio: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversí-
veis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada co-
mo razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis pa-
ra prevenir a degradação ambiental (ONU, 2014)

1
 

Portanto, ainda que não se saiba com exatidão os riscos e possíveis 
perigos de uma certa atividade, é possível impedi-los com base em sua po-
tencialidade, aplicando a legislação brasileira, que discutiremos posterior-
mente. O que vamos analisar agora são resultados da ação e do progresso 
industrial quanto às novas tecnologias, no que pesem suas contribuições, 
áreas de aplicação e seus riscos. 

O ponto e o contraponto das novas tecnologias 

O aumento dos níveis de resíduos sólidos no Brasil e no mundo tem 
sido objeto de preocupação, uma vez que se produz em grande escala, sem 
pensar nos danos que os objetos descartáveis podem causar ao meio ambi-
ente. Primeiramente, utiliza-se da matéria-prima originada da natureza pa-
ra a fabricação de produtos, e depois, quando eles não são mais úteis, são 
devolvidos a ela de forma degradante, gerando uma grande ameaça ao e-
cossistema. Desta forma, Strauch (2008, p. 29) aduz: 

O aumento da quantidade de resíduos (e de produtos) reflete a velo-
cidade com que tiramos recursos da natureza sem repor, consumin-
do parte deles e transformando a outra parte em sobras com caracte-
rísticas prejudiciais, superando a capacidade de absorção e reposição 
da natureza. 

Segundo a Cartilha sobre Nanotecnologia, organizada pela Associa-
ção Brasileira de Desenvolvimento Industrial, de 2010, há pelo menos 30 
anos, laboratórios pelo mundo todo, têm trabalhado pesquisas na direção 
da miniaturização, que envolve sistemas eletrônicos e também nanotecno-
logia. A preocupação com a tecnologia que se utiliza de nanopartículas e 
escalas de grandeza cada vez menores, foi levantada por Richard Feynman: 

                                                           

1 Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. 
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“na dimensão atômica, trabalha-se com leis diferentes, e assim, devem ser 
esperados eventos diferenciados: outros tipos de efeitos e novas possibili-
dades” (ABDI, 2010, p. 19). 

Peter Schulz (2009) orienta de forma clara o público alheio a termos 
técnicos sobre a aplicabilidade desta forma de tecnologia, elencando os já 
descobertos benefícios e os riscos dela provenientes. Schulz usa os nanotu-
bos de carbono para exemplificar a problemática: é um material sintético 
resistente, com várias aplicações na indústria, mas que, em algumas pes-
quisas, foi associado a certas formas de câncer. 

Quanto a preocupação sobre a produção, que deve ser controlada, e 
o despejo desses materiais ele afirma: 

O que sabemos é que nanotubos são produzidos em escala semi-
industrial, produtos baseados em nanotubos estão sendo desenvol-
vidos e alguns estão sendo de fato comercializados, portanto, os na-
notubos estão sendo de alguma forma manuseados e despejados no 
meio ambiente (SCHULZ, 2009, p. 97). 

Regular o mercado é necessário, segundo ele, através do engajamen-
to dos cientistas empenhados em reinventar a toxicologia com os cientistas 
sociais, capazes de levantar as questões ainda obscuras e mal resolvidas. 

No entanto, assim como a nanotecnologia pode ter inúmeros pontos 
positivos em seu uso, também é passível de apresentar riscos à sociedade. 
Em função disso, busca-se garantir que ela possa se apresentar como algo 
cada vez mais seguro. A Cartilha Sobre Nanotecnologia, realizada pela 
ABDI (2010, p. 32), afirma que, sendo considerada algo emergente, essa 
tecnologia precisa de inúmeras pesquisas e experimentos. Assim, a partir 
de resultados recentes, gerou-se uma discussão acerca de suas definições 
por diversos países e organizações internacionais, conforme os objetivos do 
REACH, um regulamento da União Europeia, que trata do curso de produ-
tos químicos nacionais e importados naquela região. 

A questão é que o número de materiais contendo nanotecnologias 
só tende a aumentar. Há expressivos níveis de utilização, segundo a ABDI 
(2010, p. 26), nas seguintes setores: Energia, iluminação, automobilístico, 
embalagens, cosméticos, tecidos, fármacos e esportes. Raj Bawa chega a a-
firmar que “As nanotecnologias não são uma indústria, mas estarão presen-
tes em todas as indústrias” (apud ABDI, 2010, p. 37). 

Esta perspectiva deve sempre ser levada em conta, junto daquela 
que levanta questionamentos sobre a segurança dos nanomateriais e nano-
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partículas também para os trabalhadores, já que não haveria necessidade 
urgente de controlar os fluxos residuais industriais se as incertezas em re-
lação a eles fossem, ao contrário do que se pode constatar atualmente, mí-
nimas. 

De acordo com Albuquerque (2008, p. 16), é necessário que se ob-
serve os problemas relacionados à gestão dos recursos materiais e dos resí-
duos a partir do contexto social dos indivíduos. Da mesma forma, o autor 
enfatiza o fato da incapacidade de se pensar em construir novas tecnologi-
as que não sejam prejudiciais ao meio ambiente. 

O desdobramento das temáticas sinaliza que um outro modo de 
pensar o meio ambiente, a movimentação de materiais e resíduos se 
faz necessário e que esta nova ordem interdependente não se limita 
à reciclagem de lixo como única alternativa (Albuquerque, 2008, p. 
16). 

Como afirma Strauch (2008, p. 30), as novas doenças e contamina-
ções trazidas pela grande quantidade de resíduos depositados em lixões no 
século XX, tornaram necessário o surgimento de novas leis a respeito do 
assunto. A partir dos anos 80 começou-se a pensar em novas políticas a se-
rem adotadas, a fim de regulamentar a criação de aterros e incineradores. 

Assim como a globalização possui um grande impacto sobre o con-
sumismo e mais embalagens destinadas ao lixo, Strauch (2008, p. 32) apon-
ta aspectos positivos: uma vez que a concorrência internacional seja ampla, 
ela impulsiona a inovação e difusão tecnológica. Logo, a globalização influ-
encia a geração de resíduos, sua destinação, e a busca de soluções e alter-
nativas de desenvolvimento enquanto humanidade. 

A Cartilha Sobre Nanotecnologia (ABDI, 2010, p. 36) ainda afirma 
que o diálogo entre a nanotecnologia e as políticas públicas, destacando os 
países em desenvolvimento, faz com que seja possível propor novas resolu-
ções aos inúmeros problemas relacionados à saúde, meio ambiente, além 
de saneamento básico, enquadrando o âmbito internacional, assim como 
aduz a Cartilha: “Os pontos citados vêm sendo debatidos internacional-
mente, nos quais existem um grande espaço para a nanotecnologia: arma-
zenamento, produção e conversão de energia; incremento da atividade da 
agricultura; tratamento de água e poluição ambiental (...)”. 

Assim, torna-se possível considerar a hipótese de que produtos 
constituídos por nanopartículas possam trazer a solução para a problemá-
tica dos resíduos sólidos. 
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Neste contexto, é viável que comecemos a trabalhar a legislação am-
biental e as diversas resoluções que regulam o que foi discutido no âmbito 
do Direito Ambiental. 

A legislação 

Em um cenário industrial que incorpora cada vez mais a nanotecno-
logia e continua com o despejo de materiais, é viável rediscutir o que já se 
tinha por base na Convenção da Basileia, de 1989, internalizada na íntegra 
pelo Brasil em 1993. 

Basicamente, a convenção determinou que haveria controle sobre os 
movimentos de resíduos perigosos no âmbito internacional, sendo instru-
mento positivo para, baseados no princípio do consentimento prévio sobre 
tais movimentos, coibir o tráfico ilegal e intensificar a cooperação das na-
ções para a gestão adequada dos materiais que tem por destino tanto o 
despejo quanto a reutilização. 

Posterior a ela é a lei 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, que: Dispõe 
sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Elencados em seu arti-
go 15, estão as circunstâncias que agravam as penas previstas: coação de 
terceiros para perpetrar a ação, exposição a perigo de maneira grave a saú-
de pública ou o meio ambiente, concorrência para danos à propriedade a-
lheia, abuso do direito de licenças e permissões ambientais, entre outras. 

Tais agravos poderiam bem ser aplicados quando se verifica a im-
portação indevida de materiais rejeitados em outros países, situação da 
qual uma lei elaborada mais recentemente abrange melhor e dá espaço pa-
ra classificar o que se considera perigoso em matéria de resíduos. 

A Lei nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010, que instituiu a política Na-
cional de Resíduos Sólidos, afirma no Artigo 49: É proibida a importação 
de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cu-
jas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e ani-
mal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reuti-
lização ou recuperação. 

Conforme Bidone e Povinelli (1999, p.2), considera-se perigoso o re-
síduo cujas propriedades físicas, químicas e infectocontagiosas apresentam 
risco à saúde pública; risco ao meio ambiente; dose Letal 50, ou seja, refe-
rente a uma dose letal a 50% de uma população de ratos oralmente; con-
centração Letal 50, a concentração de uma substância que causa a morte 
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de 50% dos expostos pela via respiratória; e dose Letal 50, que, ao entrar 
em contato com a pele, foi caracterizada como dose letal a 50% dos coe-
lhos testados. 

A preocupação com a importação se deve, além dos riscos apresen-
tados acima, a que os materiais muitas vezes são importados por empresas 
que dizem utilizá-los para reciclagem e produção de novos bens. Há ocor-
rência de alguns projetos de Lei que visam o melhor manuseio de produtos 
de origem nanotecnológica, atentando para a rotulagem, por exemplo

2
. A 

proposta da identificação de embalagens propõe que haja sanções específi-
cas para importadores de resíduos sólidos contendo tais tecnologias. A ba-
se é justamente a incerteza que cerca o crescente avanço da nanotecnolo-
gia sobre produtos, que futuramente poderão ser descartados diariamente, 
tanto no Brasil quanto no exterior. 

É através de meios legais e do controle de agências ambientais, tanto 
governamentais como autônomas, que a importação de resíduos especifi-
camente contendo nanotecnologias para reutilização e reprocessamento 
pode ser combatida, evitando prejuízos de ordem coletiva, no sentido de 
que fazer saber seus riscos previne danos de ordem ambiental capazes de 
atingir massas populacionais através do ar e da água, e também particula-
res, não havendo necessidade de aplicar sanções legais se a importação não 
se efetivar. 

Considerações finais 

As pesquisas acerca da área de nanotecnologia são de extrema im-
portância para que se possa observar a tecnologia de outro ponto de vista. 
Tal observação é indispensável na busca de avanços que contribuam de 
forma positiva para a questão do meio ambiente, considerando as incerte-
zas existentes neste domínio.  

Este estudo buscou proporcionar uma análise e discussão a respeito 
dos problemas atuais causados pelo excesso de resíduos sólidos, princi-
palmente resultantes da nanotecnologia, que nem sempre possuem um 
destino certo, que esteja de acordo com as questões ambientais. Da mesma 
forma, por meio deste artigo, procurou-se compreender a legislação que 

                                                           

2 Projeto de Sarney Filho em debate na Câmara. 
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rege a importação de resíduos sólidos e a posição da justiça com relação a 
essa esfera da nanotecnologia.  

No entanto, não se deve observar somente a ponta do iceberg. É ne-
cessário examinar o que está abaixo da superfície, ou seja, o que causa o 
problema, e o que contribui para que ele se torne cada vez maior. Analisa-
mos então a questão do consumismo ligada à produção de objetos não du-
ráveis, que visam à movimentação da economia e lucro dos fabricantes, es-
quecendo-se da importância do meio ambiente, acarretando em uma cada 
vez maior produção de detritos.  
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Introdução 

Os países desenvolvidos, as universidades, empresas e centros de 
pesquisas estão investindo em novas fontes de tecnologia e inovação, fi-
nanciando pesquisas e destinando uma soma considerável em dinheiro pa-
ra os nanomateriais.  

A nanotecnologia já é empregada nos mais variados produtos e ma-
teriais, prometendo revolucionar diversos setores como os de cosméticos, 
produtos esportivos, da saúde, têxtil, entre outros.  

Muitos desses produtos, por falta de exigência legal, não informam 
em seus rótulos sobre a existência de nanomateriais em suas composições. 
Outros, por outro lado, utilizam o termo nano como instrumento de mar-
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keting. Assiste-se a comerciais que ressaltam a presença de nano-objetos 
na composição química de diversos produtos. 

A ausência de informação adequada e a utilização do apelo à nano-
tecnologia como meio de propaganda acaba agravando ainda mais um ce-
nário já problemático relacionado à parca quantidade de informações acer-
ca da nanotecnologia e de seus riscos.  

O pouco tempo em que se pesquisa o desenvolvimento de técnicas e 
equipamentos para estudar a matéria na escala nanométrica e a inserção 
desta nova tecnologia na produção em série atrelados ao baixo investimen-
to em pesquisas que procuram identificar os efeitos negativos à saúde hu-
mana e ao meio ambiente decorrente da exposição a nano-objetos impos-
sibilitam certezas sobre os riscos da nanotecnologia. 

Diante da ausência de conhecimento sobre os riscos dos nanomate-
riais ao meio ambiente e à saúde humana, e tendo-se em vista a não exis-
tência de um marco normativo especifico para destinação final desses ma-
teriais, pretende-se analisar se a lei 13.576, de 6 de julho de 2009, da Cidade 
de São Paulo – que instituiu normas e procedimentos para a reciclagem, 
gerenciamento e destinação final de lixo tecnológico – é adequada para ga-
rantir níveis de segurança ambiental na área da nanotecnologia. 

Inicialmente será dado tratamento a aspectos da legislação aplicável 
à gestão de resíduos da nanotecnologia em geral, para depois verificar se 
política de gestão de resíduos tecnológicos pode oferecer contribuições pa-
ra o preenchimento das lacunas existentes no que se refere ao descarte de 
produtos contendo nanomateriais. 

Nanotecnologia e resíduos 

A nanotecnologia é uma tecnologia aplicada a escala nanométrica. 
Um nanômetro (nm) é um bilionésimo de metro. Ela tem como objetivo 
criar novos materiais e desenvolver novos produtos e processos baseados 
na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular átomos 
e moléculas. 

Podemos observar que hoje já existem congressos e debates para iden-
tificar e aprofundar as pesquisas dos resíduos sólidos da nanotecnologia e 
seus impactos ambientais. Um dos problemas é a nanopoluição decorrente 
da fabricação de nanopartículas que acabam sendo veiculadas pelo ar, pela 
água e por outros meios, geralmente como metais pesados, prejudicando 
assim os seres humanos, animais e plantas.  
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Em grau mundial e principalmente no Brasil, há uma ausência de 
parâmetros normativos e jurídicos para as pesquisas, orientação e destina-
ção final dos nanomateriais, nanopartículas, equipamentos e entre outras 
várias substâncias que são relacionadas à saúde humana e a qualidade do 
meio ambiente, visto que não sabemos quantos e quais os riscos dos nano-
produtos que estão sendo comercializados e direcionados para nossos bens 
de consumo. 

Para os nanomateriais serem produzidos deve-se levar em conta al-
gumas análises de risco, passando por um processo de identificação e ca-
racterização destes e um balanço de seus benefícios e suas consequências 
negativas em curto, médio e longo prazo. Com essas análises os produtos 
para uso, comercialização, disposição e aplicação poderiam ser utilizados 
normalmente (Palma, 2009, p. 21). 

É preciso buscar um parâmetro regulatório nas questões ecológicas e 
sociais que envolvem a nanotecnologia para que se encontre uma destina-
ção adequada aos seus resíduos. Faz-se necessária, ainda, investigações e 
estudos científicos mais aprofundados para a destinação correta dos resí-
duos de nanomateriais, que por serem partículas imperceptíveis a micros-
cópios comuns e ao olho nu, demandam equipamentos específicos, sofisti-
cados e caros para tais pesquisas. 

Por exigências do mercado, o mundo do trabalho, por sua vez, está 
cada vez mais relacionado com novos materiais e novas tecnologias. Logo, 
é necessária uma boa regulamentação normativa que corresponda às exi-
gências destes novos padrões.  

Nas relações de consumo, é necessário que os fabricantes disponibi-
lizem em seus produtos informações adequadas e que garantam contra 
possíveis danos que seus produtos possam causar à saúde pública e ao 
meio ambiente.  

Diante de tal quadro, deveríamos adequar as normas que já existem 
para os produtos em escala nano. 

Nanomateriais estão sendo usados sem serem destacados nos pro-
dutos que chegam ao consumidor. Ramos (2008, p. 267) explica que “se o 
produto for colocado com líquidos reativos, com gases, por exemplo, preci-
sam ser feitos testes de vários tipos para ver quais reações podem aconte-
cer com esses produtos e [reforça no sentido que] (...) 90% dos artigos pu-
blicados afirmam que em escala nano as partículas têm propriedades dife-
rentes”.  
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A contaminação se dá através do contato direto com os resíduos, pe-
la inalação, até mesmo pela ingestão, nas embalagens que entram em con-
tato com os alimentos, e que se ingerido podem danificar o DNA, pene-
trando nas células, tecidos e órgãos. As águas utilizadas na irrigação das la-
vouras contaminam o solo, entrando em uma cadeia alimentar e assim a-
meaçando o planeta e a saúde humana. 

O lixo é um bem de consumo para muitas pessoas, pois é de lá que 
algumas famílias sobrevivem, e é lá mesmo que se contaminam e entram 
em contato com resíduos sólidos ocasionando em doenças, ferindo assim o 
artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que garante o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e tutela o próprio direito à vida, com qualida-
de e não apenas o direito de sobreviver. O sujeito de direitos, além da vida, 
merece uma vida saudável em um ambiente seguro e despoluído. 

Segundo Nodari (2008, p. 286), as nanopartículas, quando liberadas 
no ambiente, mesmo com a finalidade de retirar contaminantes, “(...) po-
dem tornar-se um novo tipo de poluidor não biodegradável e esta talvez 
seja uma das questões mais importante do ponto de vista específico ambi-
ental”. 

A maioria da população sai do centro rural e vai para o urbano com 
a esperança de uma vida melhor, no qual ocorre o crescimento das favelas, 
pobreza e criminalidade, e a maioria do lixo vem das áreas urbanas e me-
tropolitanas, pois o crescimento da população é superior ao da população 
rural desde o século XX, lançando matérias ou energias que não estão de 
acordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

A Lei 6.938/81 em seu artigo 3°, III, define poluição como a degrada-
ção da qualidade ambiental resultante de atividades humanas que afetem 
desfavoravelmente o meio ambiente como um todo.  

Com os processos de urbanização formam-se grandes aglomerados 
humanos, gerando problemas e implicações para saúde, pelos poluentes, 
pela falta dos serviços e do próprio tratamento dos resíduos sólidos, pela 
inexistência de locais adequados para destinação final adequada do lixo. 

Nesse sentido, a falta de controle sobre o lixo produzido pode ser 
considerada poluição. 

Nas últimas décadas, a intensificação do consumo de bens tecnoló-
gicos, vem introduzindo um novo tipo de poluição, o que tem gerado a re-
ação de setores da sociedade e tentativas de ordenamento por parte do Po-
der Público. 
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A cidade de São Paulo, por exemplo, há anos convive com aumento 
da poluição por lixo tecnológico, que acaba agredindo assim a saúde, habi-
tação, lazer, segurança, o meio ambiente natural, o solo, o ar e a água.  

Naquela cidade foi aprovada em 2009, uma lei estabelecendo crité-
rios de gestão para o lixo tecnológico, os quais, guardadas as devidas pro-
porções podem ser aplicados aos nanomateriais. 

A gestão do lixo tecnológico e a nanotecnologia 

A lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009, instituiu normas e procedi-
mentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo tecno-
lógico, na cidade de São Paulo. 

Segundo seu art.1°, os produtos e os componentes eletrônicos consi-
derados lixo tecnológico devem receber destinação final adequada que não 
provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.  

O parágrafo único desse artigo determina que a responsabilidade 
pela destinação final é solidária entre as empresas que produzam, comerci-
alizem ou importem produtos e componentes eletroeletrônicos. 

A lei nº 6. 938/81, em seu artigo 4º, VII, impõe ao poluidor e ao pre-
dador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados inde-
pendentemente de ter agido com culpa ou não.  

Tratando-se ainda da Lei n. 6.938/81 o gerenciamento dos resíduos 
sólidos deve ser aplicado aos estados sólidos ou semissólidos, pois é inviá-
vel seu lançamento na rede de esgotos e corpos de água.  

Para que isso não ocorra, é necessário ter um bom saneamento am-
biental para a qualidade dos habitantes. A lei proíbe jogar lixo a céu aberto 
e residir nas proximidades dos locais destinados ao depósito de resíduos 
sólidos. Pela lei, todos esses resíduos teriam que ser reaproveitados, cole-
tados, reciclados, para um melhor reaproveitamento, para que o destino fi-
nal não ocorra no meio ambiente. 

O poder público é responsável para que seja efetivada a reciclagem 
desses materiais, sobre cuidado técnico, porém há poucas alternativas para 
a destinação final desses resíduos. 

Segundo a NBR os resíduos sólidos podem ser classificados, levando-
se em consideração suas propriedades físicas, químicas e infectos contagio-
sas em classes: perigosos (dependendo de sua quantidade, concentração, 
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características, podem contribuir para a mortalidade e doenças, ocasio-
nando perigo imediato a saúde e ao meio ambiente, quando armazenados 
e tratados de forma inadequada), não perigosos, não inertes (biodegradabi-
lidade, solubilidade em água) e inertes (nenhuns dos seus componentes 
são solubilizados a concentrações superiores aos padrões de portabilidade 
de água) (Fiorillo, 2012, p.369). 

De acordo com sua origem, e as substancias que formam seu conteú-
do podem ser classificados em hospitalares, radioativos ou nucleares, quí-
micos e comuns.  

Os resíduos hospitalares, derivados de estabelecimentos da área da 
saúde, são os que mais dão problemas á população. Segundo a ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas) estabelece normas para facilitar o 
destino final dos resíduos.  

Os resíduos radioativos e nucleares não somente oriundos de usinas 
nucleares, mas também usados com finalidades medicinais e terapêuticas 
permanecem por séculos no meio ambiente. Por serem mais perigosos, e 
por emitirem radiação que pode provocar lesões no organismo, problemas 
na pele, câncer e mutações genéticas, a lei 10.308/2001 estabelece padrões 
de localização, construção, licenciamento, operação, fiscalização, custos, 
indenização, responsabilidade civil e as garantias para que os rejeitos ra-
dioativos estejam em depósitos adequados. 

 Os resíduos químicos apresentam alto teor de nocividade e riscos à 
saúde e ao meio ambiente identificando como químicos materiais farma-
cêuticos, medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não uti-
lizados, os demais considerados perigosos, tóxicos, corrosivos, inflamáveis 
e reativos.  

Já os resíduos comuns seriam os lixos orgânicos e inorgânicos, que 
não se encaixam em nenhum dos outros acima. 

O tratamento dos resíduos, seja de qual forma for, exige licença de 
tratamento concedido pelo órgão ambiental competente constatando as-
sim a presunção de constituírem atividade que modifica o meio ambiente, 
com isso o tratamento só poderá ser feito se houver a sua disposição, eli-
minando as características de periculosidade sendo assim possível à pre-
servação dos recursos naturais, atendendo aos padrões de qualidade ambi-
ental e saúde pública, conforme art. 10 da resolução Conama n. 5/93. 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado (2012, p. 338): 
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O volume dos resíduos sólidos esta crescendo com o incremento do 
consumo e com a maior venda dos produtos. Destarte, a toxidade 
dos resíduos sólidos esta aumentando com o maior uso de produtos 
químicos, pesticidas, como o advento da energia atômica. Seus 
problemas estão sendo ampliados pelo crescimento da concentração 
das populações urbanas e pela diminuição ou encarecimento das 
áreas destinadas a aterros sanit|rios’’ (direito ambiental brasileiro, 
Cit. p. 338). 

Mesmo com pouco financiamento, pesquisas vêm apontando que a 
manipulação de material em nível nanométrico faz com que este adquira 
propriedades físicas e químicas distintas das apresentadas quando é em-
pregado em escala normal. 

Há, neste caso, não somente um aumento de resíduos gerado pelo 
desenvolvimento tecnológico, mas, também, um incremento na incerteza 
acerca dos riscos relacionados a todos os aspectos da vida útil e da meia vi-
da de utensílios fabricados a partir da base nanotecnológica. 

Tal fator requer um novo olhar sobre a gestão de tais resíduos. 

A lei nº 13.576 é um pequeno dos muitos passos a ser trilhado nesta 
caminhada que apenas começou. 

Considerações finais 

A nanotecnologia esta avançando ganhando espaço entre os produ-
tos, e cada vez mais buscando ganhar a confiança dos consumidores, gran-
des empresas apostam nesta tecnologia do futuro, prometendo novas fon-
tes e formas de ser inserida em nosso meio social.  

Coloca-nos de frente para os ideais que queremos seguir, refletindo 
sobre a maneira que buscamos a evolução se esta correta ou não, correndo 
o risco de perder o controle de alguma coisa criada por nós mesmos. 

No mesmo tempo em que criado para o beneficio de todos, se usado 
de forma inapropriada nos levara ao caos e em uma situação em que será 
impossível de se reverter. 

O cenário revelado pela sociedade nos proporciona duas escolhas o 
da evolução ou o da extinção, cabe aos seres humanos, fazer com que pos-
samos evoluir, mas com uso responsável destas descobertas tecnológicas, 
respeitando a natureza e o meio ambiente. 
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Sabemos que a legislação atual é falha, e não se adapta à nanotecno-
logia, muito menos se é avaliada ou submetida a exames para saber os ris-
cos que acarretam o uso e o descarte. A criação de normas jurídicas especi-
ficas que regulamentem isto é fundamental e a auto-regulação precisa ser 
vista como complementar. 

No entanto, a regulamentação não deve ficar entre cientistas e espe-
cialistas; os demais integrantes da sociedade devem ter plena consciência 
dos acontecimentos participando das decisões, assegurando o acesso à in-
formação. 

A lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009, veio trazer a uma sociedade 
que já estava descrita nas mãos dos juristas como não mais existente de so-
luções, para um aumento crescente de população e de seu lixo, obtendo ai 
um problema para quem vive na cidade de São Paulo, estabelecendo que 
existam normas e procedimentos para a reciclagem do lixo. 

É a partir desta lei que começamos a identificar a mudança que nós 
pesquisadores esperamos e é através da mesma que vamos evoluir em nos-
sas pesquisas, e acreditar que mais leis possam ser criadas para modificar o 
sistema negligente em que vivemos. 
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