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APRESENTAÇÃO
O presente livro, financiado com recursos da Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, é uma obra
coletiva fruto de cinco anos de trabalho do Grupo de Pesquisa Direito,
Democracia e Participação Cidadã (GPDDPC) e do Núcleo de Iniciação
Científica Tecnociência e Meio Ambiente (NITEMA).
O Grupo de Pesquisa Direito, Democracia e Participação Cidadã
(GPDDPC) está ligado à Linha Direito, Cidadania e Socioambientalismo do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade
Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, que é dedicada ao
desenvolvimento de pesquisas empíricas e teóricas sobre as configurações
que a cidadania adquire frente aos desafios impostos pela crise
socioambiental ao campo jurídico, e, ainda, a interpretar o papel do direito
na regulação de atividades utilizadoras de recursos naturais ou que de
qualquer forma possam causar impactos negativos ao meio ambiente e à
sociedade e na garantia de níveis de qualidade sociais adequados ao
atendimento das necessidades das presentes gerações sem o
comprometimento dos direitos de fruição das gerações futuras.
O Núcleo de Iniciação Científica Tecnociência e Meio Ambiente
(NITEMA congrega investigadores dos Cursos de Graduação em Direito e
Engenharia Química e dos Programas de Pós-Graduação em Ciências
Ambientais e Direito da UNOCHAPECÓ, que, desde 2010, dedicam-se à
análises sobre as relações entre o direito e a gestão dos riscos
socioambientais advindos do avanço tecnológico e dos processos de
pesquisa e transferência tecnológicas e, estudando, especificamente, os
aspectos jurídicos decorrentes dos impactos do avanço das tecnologias,
dentre as quais, a nanotecnologia, sobre os direitos humanos, em especial,
aqueles relacionados à saúde humana e à qualidade do meio ambiente.
O livro apresenta, ainda, os artigos completos submetidos para
apresentação no I Seminário Internacional Sobre Direito, Tecnociência e
Nanotecnologia: Cidadania e Controle Social nas Regulações da
Nanotecnologia e o II Congresso Sul Brasileiro Sobre Direito e
Nanotecnologia: desafios socioambientais para a construção de um marco
regulatório nano específico.

Tal evento, promovido pelo o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito da Unochapecó, por meio do GPDDPC e do NITEMA,
aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2015 e contou com a presença
de renomados palestrantes como o Dr. Kenneth A. Gould, da City
University of New York - Brooklyn College; do Dr. Steve Suppan,
Presidente do Institute for Agriculture and Trade Police de Mineapolis; do
Dr. Mauricio Sebastián Berger, professor na Universidade Nacional de
Córdoba – Argentina; do Dr. Paulo Roberto Martins, Coordenador da Rede
de Pesquisa em Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente –
RENANOSOMA; da Dra. Tânia Elias Magno da Silva, professora na
Universidade Federal de Sergipe, além dos professores e pesquisadores do
Programa de Pós Graduação em Direito da UNOCHAPECÓ.
Os capítulos do presente livro são resultados de pesquisas
específicas sobre o atual estado da regulação da nanotecnologia nos
Estados Unidos da América, na União Europeia e no Brasil e das
possibilidades e dificuldades que apresentam para o controle social e para
a participação pública em espaços e processos decisórios sobre os rumos da
nanotecnologia.
Reginaldo Pereira
Silvana Winckler
Marcelo Markus Teixeira
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A HISTÓRIA DA NANOTECNOLOGIA: PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS NA
BUSCA DA MANIPULAÇÃO DA MATÉRIA EM NÍVEL SUBATÔMICO
*

Janaina Seraglio
**
João Pedro Zardo Gonçalves
***
Reginaldo Pereira

Introdução
1

A nanotecnologia é uma ciência que estuda a matéria em escala
2
nanométrica , equivalente à bilionésima parte de um metro, e pode ser
designada como a capacidade de manipular átomos e moléculas a fim de
criar estruturas mais complexas (JORGE, 2011; LONGO, 2004).
3

Esta ciência que tem como base o estudo das nanopartículas pode
ser classificada em duas etapas, a antiga, que é marcada pela técnica
utilizada pelos romanos na Idade Média para fazer os vitrais das igrejas de
coloração avermelhada. Eles misturavam cloreto de ouro com o vidro
derretido, o resultado era a formação de partículas de ouro nanométricas
que refletia a luz de modo distinto. Os artistas que utilizavam esta técnica
para a produção dos vitrais não possuíam o conhecimento da existência de
nanopartículas. As criações antigas utilizando nanopartículas, foram
fundamentais para a compreensão da estrutura e do comportamento da
matéria (FERNANDES, 2011; COSTA, 2015).

*

Graduanda em Engenharia Química pela Unochapecó. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa
Direito, Democracia e Participação Cidadã. Bolsista Art. 170 da Constituição Estadual.
**

Graduando em Engenharia Química pela Unochapecó.

***

Doutor em Direito pela UFSC. Professor do PPGD da Unochapecó. Líder do Grupo de
Pesquisa Direito, Democracia e Participação Cidadã.
1

Nanotecnologia: é o estudo da manipulação da matéria numa escala nanométrica (10-9
metros).
2

Nanométrica: um nanômetro corresponde a 10-9 metros.

3

Nanopartículas: é todo corpo que contêm uma dimensão da ordem de 100 nanômetros.

Já a recente, teve início após o desenvolvimento do microscópio de
4
varredura por tunelamento , que possibilitou medir e manipular átomos
ou moléculas, que em outros microscópios era possível apenas observar.
Com o auxílio deste microscópio pode-se aprofundar nos estudos destas
5
estruturas. A partir de então, as pesquisas de nanoestruturas vêm
crescendo exponencialmente (DUARTE, DAMIANI e TATSCH, 2000).
A cada dia o mundo é surpreendido por novos acontecimentos, são
inúmeras as descobertas nas mais variadas áreas. A velocidade das
transformações é tal que nem mesmo com os meios de comunicação e
informação avançados, há a possibilidade de acompanhar a evolução de
todas as invenções e inovações em tal área. Assim, uma visão histórica dos
acontecimentos pode ser esclarecedora, dado que os principais fatos estão
contextualizados em ordem cronológica.
Principais acontecimentos
Em 1867, James Clerk Maxwell mencionou pela primeira vez o
conceito de nanotecnologia, sem fazer uso deste termo. Ele descreveu a
possibilidade de construir uma nano máquina, ou seja, um dispositivo de
dimensões atômicas que seria capaz de manipular moléculas
individualmente, que foi denominada de Demônio de Maxwell (SERRELI,
et al., 2007).
Albert Einstein publicou um artigo no ano 1905 estimando que o
diâmetro de uma molécula de açúcar seria em torno de um nanômetro.
Com este artigo Einstein ganhou em 1921 o Prêmio Nobel da Física
(MORAN, 2011).
Erwin Wilhelm Muller, em 1936 inventou o microscópio de emissão
6
de campo , este microscópio tem a capacidade de ampliar até um milhão
de vezes a matéria. Este foi o primeiro dispositivo que tornou possível a
visualização das superfícies de materiais numa escala quase molecular. Em

4

Microscópio de varredura por tunelamento: foi o primeiro equipamento experimental a
gerar imagens em espaço real de superfícies, com resolução atômica.
5

Nanoestruturas: um corpo tendo uma dimensão da ordem de 100 nanômetros.

6

Microscópio de emissão de campo: Instrumento baseado no efeito de emissão de campo de
elétrons.
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7

1951, Muller inventou o microscópio iônico de campo , este microscópio foi
um aperfeiçoamento do microscópio anterior permitindo a ampliação até
dez milhões de vezes, obtendo uma resolução em escala atômica. Em 11
outubro de 1955, Erwin Müller e seu aluno de pós-graduação, K. Bahadur,
foram os primeiros cientistas na história da humanidade que conseguiram
observar um átomo fazendo uso desta tecnologia (DAVIDSON, 2004;
MELMED, 2002).
Em 1959, Arthur von Hippel, do Instituto Massachussets of
Technology (MIT) publicou o importante livro: Ciência Molecular e
Engenharia Molecular, introduzindo muitos conceitos importantes sobre a
manipulação de substâncias em escala molecular, incluindo a fabricação de
8
nanodispositivos (HIPPEL, 1959).
Neste mesmo ano, os primeiros conceitos de nanotecnologia foram
mencionados em uma palestra intitulada “Há muito mais espaços lá
embaixo” (There´s plenty of room at the bottom) pelo físico americano
Richard Feynman. Ele descreveu um processo para manipular átomos e
moléculas individuais que podia ser desenvolvida através de um conjunto
de ferramentas precisas. Explorou também a ideia de escrever toda a
enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete. Esta palestra rendeu-lhe o
prêmio Nobel de Física em 1965 (FEYNMAN, 1960; FERNANDES e
FILGUEIRAS, 2008).
Em 1966, foi lançado o filme “Fantastic Voyage” (Viagem Fantástica).
O Filme relata a estória de um grupo de médicos que embarcam numa
espécie de submarino para serem miniaturizados até a escala nanométrica,
com o intuito de entrar no corpo de um pesquisador, para realizar uma
cirurgia extremamente delicada e precisa em seu cérebro. Pela primeira vez
na história se considerou isso como uma possibilidade (FLEISCHER, 1966).
Em 1968, Erwin W. Müller, John A. Panitz e S. Brooks McLane,
9
inventaram a sonda de átomo , que consiste no aperfeiçoamento dos
microscópios iônicos de campo, originalmente inventados por Müller,
permitindo, assim, uma melhor análise da composição química da

7

Microscópio iônico de campo: Instrumento que usa um campo elétrico para ionizar átomos
de um segmento microscópico.
8

Nanodispositivos: são objetos fabricados pelo homem com estruturas internas as quais têm
ao menos uma dimensão física em escala nanométrica.
9

Sonda de átomo: equipamento para determinar a massa de átomos.

Reginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –

9

substância que está sendo ampliada (MÜLLER, PANITZ e MCCLEAN,
1968).
Em 1974, o Professor Norio Taniguchi, cunhou o termo
“nanotecnologia” como “a transformação de, separação, consolidação, e
deformação dos materiais por um átomo ou por uma molécula”
(GIERGIEL, 2006).
Neste mesmo ano, Ari Aviram e Phillip Seiden da IBM,
10
desenvolveram a primeira patente de eletrônica molecular ao utilizar
moléculas isoladas em operações de propagação de sinais, demonstrando a
possibilidade da auto-organização de átomos e moléculas (GAMA, 2013).
Em 1981, Gerd Binnig e Heinrich Rohrer, do laboratório de pesquisas
11
da IBM Zurich Research Lab inventaram o microscópio de tunelamento
“Scanning tunneling microscope” (STM). Este microscópio utiliza uma
pequena caneta para “sentir” a superfície de objetos muito pequenos que
os demais microscópios convencionais ou mesmo poderosos microscópios
eletrônicos não conseguem visualizar. Ele é amplamente utilizado nas
pesquisas industriais, que são fundamentais para obter imagens de escala
atômica de superfícies metálicas. Em 1986, Binnig e Rohrer receberam o
Prêmio Nobel de Física por esta invenção (DOS SANTOS, 2010;
GALEMBECK, et al., 2013).
Neste mesmo ano, Erick Dressler publica o primeiro artigo em
nanotecnologia molecular “Molecular engineering: an approach to the
development of general capabilities for molecular manipulation”,
12
estabelecendo as bases para a engenharia molecular e dos nanosistemas
que os podem produzir (MONIZ, 2013).
Em 1985, os cientistas Robert Curl Jr. e Richard Smalley da Rice
University, Houston, Texas, Estados Unidos, juntamente com Sr Harold
Kroto da University of Sussex Brighton, do Reino Unido, anunciaram a
descoberta de uma molécula batizada com o nome de

10

Eletrônica molecular: pesquisa o uso de moléculas em substituição aos componentes
eletrônicos atuais.
11

Microscópio de tunelamento: é um instrumento que permite obter imagens de átomos e
moléculas ao nível atômico.
12

Nanosistemas: são um tipo de nanomateriais híbridos, que podem possuir natureza
inorgânica, orgânica, ou ambas.

10 – Cidadania e Controle Social na Governança da Nanotecnologia

buckminsterfullerene em homenagem ao arquiteto norte-americano
13
Buckminster Fuller, inventor do domo geodésico , estrutura de aparência
14
semelhante à da molécula alotrópica de carbono. Estes pesquisadores
15
descobriram novas formas do elemento carbono, chamadas fulerenos ,
cujos átomos estão dispostos em conchas fechadas. O número de átomos
de carbono nas conchas pode variar, entretanto, a disposição mais
frequente, são aglomerados de 60 átomos (C60), por esta razão novas
estruturas de carbono tornaram-se conhecidas. Em 1996, Curl, Smalley e
Kroto, em conjunto, ganharam o Prêmio Nobel de Química (ROCHAFILHO, 1996).
Em 1986, Gerd Binnig, Christoph Gerber, e Calvin Quate (IBM
16
Zurich Research Lab) inventaram a microscopia de força atômica (AFM) .
O AFM não só demonstra imagens da superfície em resolução atômica,
17
mas também mede forças infinitesimais em escala nano-Newton , este
microscópio está sendo utilizado para resolver problemas tecnológicos e
materiais em uma ampla gama de tecnologias que afetam os eletrônicos, as
telecomunicações, as indústrias biológicas, químicas, automotivas,
aeroespacial e de energia (DOS SANTOS, 2010; GALEMBECK, et al., 2013).
Neste mesmo ano, Eric Drexler publicou o livro “Engines of
Creation: The Coming Era of Nanotechnology”. Neste livro, Drexler
pressupõe uma montadora universal, sendo um dispositivo, que segundo
as instruções de um programador, é capaz de construir átomo a átomo
qualquer máquina concebível pela mente humana. Além disso, tem uma
visão a longo prazo da nanotecnologia, prevendo o aparecimento de
nanodispositivos de regeneração celular que poderão garantir a

13

Domo geodésico: é uma estrutura arquitetônica apresentando extraordinária resistência e
leveza, devido ao seu formato esférico.
14

Alotropia: é a propriedade que alguns elementos químicos têm de formar uma ou mais
substâncias simples diferentes. Por exemplo, o diamante e o grafite são formas alotrópicas do
carbono.
15

Fulerenos: são moléculas de carbono estruturadas na forma de “gaiolas”, ou esferas ocas,
possuindo forma fechada em si. São capazes de “aprisionar” átomos ou moléculas de gases em
seus interiores.
16

Microscopia de força atômica: instrumento que permite a visualização das imagens dos
átomos, bem como transmite informações sobre a homogeneidade do material e sua natureza
elétrica e magnética.
17

Nano-Newton: é uma unidade de medida de força equivalente a 10-9 N (Newton).
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regeneração dos tecidos e a imortalidade. Também em 1986, fundou o
Instituto Foresight, que pretendia educar a sociedade sobre os benefícios e
riscos da nanotecnologia. Os impactos de suas primeiras previsões
permanecem no inconsciente coletivo, ainda hoje. Já em 1991, Drexler é a
primeira pessoa no mundo a obter um doutorado em nanotecnologia
molecular do MIT (DREXLER, 1987; DE LIMA, 2008; DREXLER, 1991).
Em 1987, Jean-Marie Lehn publicou “Química supramolecular –
Escopo e perspectivas, moléculas – supermoléculas – Dispositivos
moleculares”, e com isso ganhou o prêmio Nobel de Química no mesmo
ano. O estudo da química supramolecular foca nos arranjos moleculares e
nas ligações intermoleculares, principalmente de compostos de grande
complexidade, formados a partir da associação de duas ou mais espécies
químicas (LEHN, 1987).
Neste mesmo ano, o termo grafeno foi mencionado pela primeira
vez, porém apenas em 1994 que a International Union of Pure and
Appplied Chemistry (IUPAC) definiu oficialmente este termo. O grafeno
foi isolado e identificado em 2004 por Andre Geim e Konstantin
Novoselov, devido a isso ganharam em 2010 o Prêmio Nobel da Física. Eles
conseguiram isolar pequenos fragmentos esfoliados do grafite e ao
analisarem perceberam que se tratava de uma estrutura de única camada
de átomos de carbono (PASTRANA-MARTÍNEZ, et al., 2013; DE JESUS,
FREIRE e GUIMARÃES, 2012).
Em 1988, a empresa Ego Pharmaceuticals Pty Ltd. (Australia)
18
realizou a primeira utilização de dióxido de titânio microfino em um
protetor solar cosmeticamente aceitável. Desde essa época, ele ganhou
popularidade como um agente de proteção solar e foi incorporado em
muitas outras marcas de protetores solares. Recentemente o óxido de zinco
microfino foi introduzido como um agente alternativo de bloqueio físico
(ADENEY e OPPENHEIM, 2011).
Em 1989, David Forrest (MIT) publicou a “Regulação do
desenvolvimento da nanotecnologia”. Este artigo identificou quatro fases
específicas de controles regulamentares para um cenário plausível. A
primeira fase dita normas de segurança sendo desenvolvidas em paralelo
com a tecnologia. A segunda fase propõe o monitoramento preciso de

18

Microfino: é um material que contêm dimensões na ordem dos micrômetros (µm).
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desenvolvedores chave por uma agência reguladora assegurando o
cumprimento de normas de segurança. A terceira fase mostra que a
pesquisa pode ser feita em laboratórios seguros, podendo ser desenvolvida
também por qualquer pessoa, desde que enviado para análise de risco
antes da produção. Finalmente a quarta fase revela que as instalações
seguras não são mais necessárias, porém os controles reguladores ainda
são. Forrest demonstrou um grau elevado de previsão, especialmente
tendo em conta que a nanotecnologia se encontrava numa fase muito
inicial de desenvolvimento, no momento em que o artigo foi escrito
(FORREST, 1989; CHARRIÈRE e DUNNING, 2014).
Em 1990, Donald Eigler e Erhard Schweizer do laboratório da IBM
escreveram a sigla do laboratório (IBM) com 35 átomos de xenônio
arranjados sobre uma superfície de níquel, demonstrando que, com a
manipulação nessa escala, as moléculas podem ser fabricadas, ou
modificadas, átomo por átomo (MARTINS, 2009).
Na década de 1990, para gerenciar o desenvolvimento da
nanotecnologia, o Japão, a China e os Estados Unidos iniciaram novos
regimes regulatórios. O Japão anunciou seu compromisso formal de
financiamento da pesquisa em nanotecnologia e a China iniciou o seu
projeto “Climbing Project on Nanometer Science”. No ano seguinte, a
National Science Foundation (NSF), iniciou e financiou o primeiro
programa de nanotecnologia federal dos Estados Unidos (síntese e
processamento de nanopartículas). A partir destas iniciativas, foram
criadas novas agências e novos regulamentos relacionados ao
financiamento, desenvolvimento e aplicação da nanotecnologia
(DUNNING, 2010; GALEMBECK e RIPPEL, 2005).
19

Em 1991, Sumio Lijima descobriu os nanotubos de carbono que
apresentam extraordinárias propriedades mecânicas, elétricas e térmicas.
20
Este material tornou-se chave em dispositivos ultrafinos , por causa de
suas características elétricas únicas e sua estrutura extremamente fina em
escala nanométrica (AJAYAN, CHARLIER e RINZLER, 1999; LIJIMA, 1991).

19

Nanotubos de carbono: são alótropos do carbono com uma nanoestrutura cilíndrica.

20

Dispositivos ultrafinos: dispositivo extremamente fino quando comparado com outro
semelhante de mesma utilidade.
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Em 1993, o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, por decreto criou o
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (NSTC), conferindo-lhe
competência para coordenar ciência, espaço e políticas de tecnologia e as
suas atividades de investigação científica relacionados a todo país
(SARGENT JUNIOR e SHEA, 2014).
Neste mesmo ano é criado o primeiro laboratório de pesquisas em
nanotecnologia, nos EUA, na Rice University. Além disso, Warren Robinett
21
e R. Stanley Williams, criaram um sistema de realidade virtual conectado
a um microscópio de tunelamento que permite ao usuário ver e tocar
átomos, denominado “The NanoManipulator” (GRANADA, 2011;
ROBINETT, et al., 1993).
Em 1998, o grupo do pesquisador C. Dekker, Delft University of
Technology, criou um transistor a partir de um nanotubos de carbono.
Este fato representou um importante passo para a eletrônica molecular
(TANS, VERSCHUEREN e DEKKER, 1998).
Em 1999, tendo em vista a necessidade de se estrutur uma base
fundamentada de dados para orientar os cidadãos e decisões
governamentais, o Foresight Institute criou as Diretrizes de Prospecção
(Foresight Guidelines), com o objetivo de guiar o desenvolvimento
responsável e produtivo da nanotecnologia, trabalhando com as potenciais
consequências da nanotecnologia de maneira aberta e cientificamente
precisa (JACOBSTEIN e REYNOLDS, 2004).
Neste mesmo ano, o NSTC publicou o livro “Nanotechnology
Research Directions: Vision for Nanotechnology R&D in the Next Decade”,
revelando várias necessidades de pesquisa em nanotecnologia e listando
recomendações feitas pelos especialistas consultados para melhorar as
políticas federais de apoio à pesquisa (ROCO, WILLIAMS e ALIVISATOS,
1999).
Ainda em 1999, Monoharan e outros pesquisadores descobrem a
22
miragem quântica , tal fenômeno ocorre quando, ao posicionar um átomo
magnético em um foco de uma elipse, cria-se uma miragem do mesmo

21

Sistema de realidade virtual: é uma tecnologia de interface avançada entre um usuário e um
sistema computacional.
22

Miragem quântica: pode ser expressada como um veículo para transferência de dados em
escala nanométrica.
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átomo em outro foco, logo verificou-se um possível meio de transmitir
informação sem fios (MANOHARAN, LUTZ e EIGLER, 1999).
Neste mesmo ano, James M. Tour da Universidade Rice e Mark A.
23
Reed da Yale, criaram o interruptor molecular , validando assim a teoria
de que os dispositivos de computação em nanoescala podem ser
construído a partir de uma única molécula. Além disso, o presidente Bill
Clinton anunciou a Iniciativa Nacional para a Nanotecnologia, com o
objetivo de acelerar o ritmo de investigação, desenvolvimento e
comercialização das aplicações neste campo (BANKINTER, 2006).
Em 2000, o cofundador da Sun Microsystems, Bill Joy, defendeu que
os avanços tecnológicos nas áreas de engenharia genética, robótica e
nanotecnologia criaram riscos significativos que ameaçavam a própria
existência da espécie humana. Esta é considerada agora uma exposição
clássica das dimensões éticas destas novas tecnologias, destinadas ao
público em geral (JOY, 2000).
Em 2000, a equipe de Stefan W. Hell, do Instituto Max Planck,
desenvolveu uma técnica de microscopia baseada na fluorescência batizada
24
com o nome de microscopia de perda por emissão estimulada (STEDStimulated Emission Depletion). Esta técnica elevou as possibilidades do
microscópio óptico, reduzindo os limites de resolução conhecidos. Devido
a isso, foram agraciados com o prêmio Nobel de Química em 2014 (THE
ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES, 2014).
No início do século XXI, os EUA lançam uma iniciativa nacional de
apoio à Nanotecnologia com investimentos na ordem de 400 milhões de
dólares (GRANADA, 2011).
Em 2001, foi fundada a Nano Québec, uma organização sem fins
lucrativos, financiada por verbas do governo federal e provincial, com a
missão de fortalecer a inovação em nanotecnologia e garantir um
crescimento econômico sólido e sustentado para o Quebec e o Canadá
(GALEMBECK e RIPPEL, 2004).

23

Interruptor molecular: define-se como um conjunto de sistemas moleculares distintos e
permite o movimento mecânico quando submetido a um estímulo externo.
24

Microscopia de perda por emissão estimulada: Dispositivo que utiliza a irradiação a laser
para ocasionar a fluorescência no ponto a ser observado.
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Neste mesmo ano, J. Fraser Stoddart apresenta a palestra “The
Nature of the Mechanical Bond” no Nobel Centennial Symposia “Frontiers
of Molecular Science”, como reconhecimento ao seu trabalho em
nanotecnologia (MANOR, 2001).
Em 2002, foi fundado o Centro de Nanotecnologia Responsável
(CRN) com os objetivos de aumentar a conscientização sobre os benefícios,
os riscos e as possibilidades de uso responsável da nanotecnologia
avançada. O CRN objetiva agilizar a análise aprofundada das implicações
ambientais, humanitárias, econômicas, militares, políticas, sociais, médicas
e éticas de fabricação molecular e ajudar na criação e implementação de
planos para o uso responsável dessa tecnologia transformadora
(LOCATELLI, et al., 2004).
Com sede em Ottawa, o Grupo de Ação em Erosão, Tecnologia e
Concentração (ETC Group) publicou no início de 2003 o relatório: “From
Genomes to Atoms: The Big Down”. As preocupações da ETC se
estenderam de direitos de propriedade intelectual a concentração do
controle societário, guerra biológica, e a convergência de tecnologia em
biologia sintética (MNYUSIWALLA, DAAR e SINGER, 2003).
Em 2004, foi fundado o Conselho Internacional de Nanotecnologia
(ICON), consistindo uma parceria entre as indústrias da nanotecnologia,
governo, academia e outras organizações selecionadas. Sua missão é
desenvolver e divulgar informações sobre nanotecnologia, seus potenciais
riscos ambientais e à saúde, promovendo assim a redução de riscos e
maximizando o benefício social (PELLEY e SANER, 2009).
Neste mesmo ano, a Royal Society e a Royal Academy of Engineering
publicaram um relatório correspondente a 2003 “Nanoscience and
Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties”. Trata-se de uma
resposta ao pedido do Governo do Reino Unido para um estudo
25
independente da nanociência e da nanotecnologia (THE ROYAL
SOCIETY, 2004).
Em 2005 cientistas da Universidade Rice, Estados Unidos
construíram o menor carro do mundo, medindo apenas 4x3 nanômetros,
sendo ligeiramente mais largo que uma fita de DNA e cerca de 20.000

25

Nanociência: É o estudo e o conhecimento das técnicas e aplicações das nanotecnologias.
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vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano (GUPTA e
SINGH, 2014).
Em 2007, a UNESCO publicou o livro: Ética e política da
nanotecnologia “Nanotechnologies, Ethics and Politics”. Esta publicação
apresenta investigações atuais da nanotecnologia, suas repercussões éticas,
jurídicas, políticas, bem como, sobre os impactos à saúde e ao meio
ambiente decorrentes da pela utilização de nanomateriais.
Propõe temas como: a melhor forma de controlar e regular materiais
26
em nanoescala ; preocupações em torno do uso militar e dascaplicações
biomédicas da nanotecnologia; oportunidades de cooperação internacional
e aplicação da nanotecnologia para as necessidades dos países em
desenvolvimento (HENK, 2007; KELTY, 2007).
Em 2008, o Consumers Council of Canada publicou o relatório:
“Nanotechnology and Its Impact on Consumers”, que foi elaborado para os
consumidores do Canadá, com a intenção de proporcionar informações
objetivas sobre nanotecnologia. Realizou-se uma pesquisa com
representantes públicos e consumidores canadenses e se constatou que
70% não tinha consciência da nanotecnologia. Apesar do
desconhecimento, 58% se mostravam otimistas em relação à tecnologia e
tinham algumas preocupações sobre seus riscos (CONSUMERS COUNCIL
OF CANADA, 2009; NIELSEN, 2008).
Em 2009, o Conselho da União Europeia atualizou a regulamentação
dos cosméticos, passando a exigir dos fabricantes de novos produtos dessa
categoria que contenham nanomateriais, a notificação à Comissão e o
fornecimento de informações, seis meses antes do lançamento do produto
no mercado europeu (THE EUROPEAN PARLIAMENT, 2009).
Em 2010, o governo do Reino Unido publicou a estratégia
“Nanotechnologies Strategy: Small Technologies, Great Opportunities”. A
estratégia foi publicada como resposta do Governo à Comissão Real sobre o
relatório da Poluição Ambiental em 2009, “Novos materiais no ambiente: o
caso da nanotecnologia”. Ele sugere a criação de um site para informar o
público sobre o trabalho do governo em nanotecnologia, um grupo
colaborativo em nanotecnologia, um Grupo de Liderança Ministerial em

26

Nanoescala: É a medida entre 1 – 100 nanômetros (nm).
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nanotecnologias, e um novo sistema de informação industrial dos
nanomateriais e produtos que os contêm (HM GOVERNMENT, 2010).
Em 2011, a Environmental Protection Agency (EPA) dos EUA
introduziu uma nova regra sobre a utilização dos nanotubos de carbono de
paredes múltiplas devido aos riscos que apresentam. A EPA, determinou a
notificação prévia de 90 dias para a importação, fabricação ou
processamento de nanotubos em casos de novos usos destes materiais
(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2011).
Em 2012, a EPA proibiu a fabricação de nanopartículas de óxido de
titânio de potássio com menos de 100 nm de diâmetro. A razão dada para
esta decisão são riscos inaceitáveis para a saúde humana em caso de
inalação (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012).
Em 2013 o Comitê Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e
Recentemente Identificados “CCRSERI” (European Commission and its
non-food Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health
Risks “SCENIHR”) publicou uma avaliação dos riscos à saúde associados
com a exposição ambiental a nanopartículas de prata. Essas partículas são
nanomateriais comuns usados em produtos de consumo, devido às suas
propriedades antibacterianas (SCENIHR, 2004).
Em 2014, o Governo da Bélgica anunciou a criação de um registro
nacional de nanomateriais que entrou em vigor em janeiro de 2016 para os
27
“nanos” na forma pura e em janeiro 2017 para “nanos” de composição
28
mista (DELAFORTRIE e SPRINGAEL, 2014).
Em 2015, uma equipe internacional descobriu uma variante
estrutural do grafeno, batizada por eles de pentagrafeno. A grande
vantagem dessa nova forma é que aparentemente pode ser um
semicondutor, diferentemente do grafeno que apresenta grande deficiência
nessa propriedade, o que dificulta a aplicação na eletrônica (ZHANG, et
al.).
Em 2016, foi publicado na revista Science o artigo “Weaving of
organic threads into a crystalline covalent organic framework”. O artigo
trata da experiência de uma equipe de pesquisadores do Departamento de

27

“Nanos” na forma pura: nanopartículas formadas por um elemento, por exemplo, o ouro.

28

“Nanos” de composição mista: nanopartículas formada por mais elementos.
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Energia do Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab., EUA) e
da Universidade da Califórnia, que produziram o primeiro “tecido”
molecular. Este nanomaterial possui propriedades físicas de força e
flexibilidade excelentes, é composto por longas moléculas orgânicas que
são posicionadas na forma helicoidal, e assemelha-se com um têxtil
(YAGUI, et al., 2016).
Nos últimos anos, a nanotecnologia vem sendo amplamente
enfatizada, diversas novas pesquisas têm sido publicadas, abrangendo as
esferas tecnológicas, sociais e ambientais. Na área tecnológica destaca-se o
expressivo número de publicações envolvendo tópicos como a utilização
na eletrônica, o armazenamento de energia, óptica, dispositivos
29
30
fotovoltaicos , fotocatálise , além de aplicações biomédicas como
31
32
nanomedicamentos e biossensores . Na esfera social e ambiental vêm
sendo discutido as implicações desta ciência, seus benefícios e suas
consequências, mesmo que ainda desconhecidas (FU, et al., 2004; FREY,
2009; TANG e CHENG, 2013; CAVICHIOLO, 2010).
Conclusão
A nanotecnologia tem sido aplicada desde a Idade Média, porém os
alquimistas que utilizavam estas nanopartículas não tinham o
conhecimento do que se tratava, que poderia ser uma nova tecnologia e
seria estudada muitos anos depois.
A descoberta da existência de nanopartículas ocorreu a partir da
construção do microscópio de varredura por tunelamento, que permitiu
avaliar novas estruturas que não podiam ser analisadas com outros
microscópios, devido às limitações tecnológicas que apresentavam.
Foi possível então observar partículas com tamanhos nanométricos,
denominadas nanoestruturas. Desde então, houve um crescimento

29

Dispositivos fotovoltaicos: São dispositivos que convertem energia solar em energia elétrica.

30

Fotocatálise: É o aumento da velocidade de uma fotoreação (reação química ocasionada
pela luz) pela ação de um catalisador.
31

Nanomedicamentos: São cápsulas de tamanho minúsculo capazes de conduzir uma
molécula ativa a um local preciso, onde a mesma é necessária.
32

Biossensores: São dispositivos que se incorporam em uma substância para poder medir de
modo seletivo determinadas substâncias.
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acelerado em pesquisas relacionadas a esta tecnologia, em busca de novas
descobertas e novas possibilidades tecnológicas.
Sendo que, nos últimos anos, a aplicação de nanopartículas em
produtos tem sido elevada, mesmo sem pesquisas sobre as consequências a
longo prazo que a introdução destas novas partículas podem acarretar
sobre a saúde dos seres humanos e a qualidade do meio ambiente.
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DESTERRITORIALIZAR PARA RETERRITORIALIZAR A PROTEÇÃO
CONTRA OS RISCOS DA NANOTECNOLOGIA: UMA PROPOSTA DE
REGULAÇÃO NANOESPECÍFICA A PARTIR DOS TERRITÓRIOS MERCANTIS
DOS

NANOPRODUTOS
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Introdução
Atualmente se menciona muito acerca da nanotecnologia,
recentemente essa tecnologia vem sendo disseminada pelo mundo todo,
com promessas de uma melhor qualidade de vida e praticidade para o diaa-dia do ser humano.
No entanto, pouco é abordado a respeito dos riscos que a
nanotecnologia pode oferecer, tanto para a saúde do trabalhador, quanto
do consumidor e também para o meio ambiente.
Além do mais, com a questão ambiental, o direito atual não tem
como garantir de fato a sadia qualidade de vida, em decorrência do
surgimento de diversos riscos globais, não atingindo apenas determinado
território.
Devido aos diversos problemas ambientais, o conceito de risco pode
ser considerado como globalizado, o que acaba por trazer maior pressão
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sobre o sistema normativo ambiental. Trazendo um novo conceito de
território, já que atualmente os riscos ultrapassam fronteiras.
Os territórios mercantis, com o mundo globalizado e fundamentado
em interesses econômicos, intensifica-se ainda mais as trocas de
mercadorias e produtos por todo o mundo. Dessa circulação de
mercadorias, muitos dos produtos são produzidos a partir de
nanotecnologia. Além disso, essa circulação pode ser realizada legalmente
ou ilegalmente através de mercados formais e informais em diversos locais
do mundo.
Portanto, é necessário uma regulação internacional de
nanoprodutos, pois mesmo já existindo regulação da nanotecnologia em
alguns países, não se garante que nanoprodutos não adentrem seus
territórios. Existe a carência de uma normatização que garanta a saúde do
trabalhador que possa ser exposto pela nanotecnologia, pela falta de uma
regulação internacional que evite a transação de nanoprodutos pelo
mundo todo.

Recortes temáticos são propostos, assim, desterritorializando para
uma análise de riscos dos nanoprodutos à saúde de trabalhadores,
consumidores e ao meio ambiente e reterritorializar esses riscos, levando
em consideração o espaço, especificamente os territórios mercantis, a
partir da teoria do risco.
Objetivando, assim, contribuir para a construção de um marco
regulatório da nanotecnologia e seus produtos condizendo com a atual
circulação de produtos em decorrência da globalização.
Teoria do risco
Atualmente a sociedade faz parte de um grande processo de
desenvolvimento em diversas áreas, que acaba por ocasionar também,
além do desenvolvimento, grandes riscos para essa sociedade, esses riscos
tomam uma grande proporção no mundo todo, atingindo diversas esferas
sociais.
Na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das
ameaças provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a
autorreflexão em relação às bases da coesão social e o exame das
convenções e dos fundamentos predominantes da “racionalidade”.
(BECK, p. 22, 1997)
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De acordo com Giddens, há uma diferença entre os riscos que vem
tomando proporção atualmente, do que aqueles que já existiam,
atualmente o próprio homem acaba por desenvolver o risco, são criadas
técnicas para uma melhor qualidade de vida, no entanto, não se pensa em
uma prevenção para as consequências que essas técnicas possam vir a
causar.
Portanto, a partir da teoria de Giddens, pode-se diferenciar os riscos
externos dos riscos internos. Os externos são aqueles os quais advém da
própria natureza, e os riscos internos são os que o próprio ser humano
provoca.
A sociedade atual provoca uma inversão desses riscos, sendo que
atualmente, os riscos internos são mais frequentes que os riscos externos,
ou seja, os riscos provocados pela sociedade moderna está cada vez mais
frequente no nosso dia-a-dia. Para Giddens essa inversão decorre em riscos
ambientais.
Até os tempos modernos, no entanto, a natureza permaneceu
primordialmente um sistema externo que dominava a atividade
humana, e não o contrário.
O risco aqui é do tipo antigo. Os desastres naturais obviamente
ainda ocorrem, mas a socialização da natureza, nos dias de hoje,
significa que muitos sistemas naturais primitivos são agora produtos
da tomada de decisão humana. (GIDDENS, 1997, p. 122)

Pode-se analisar, então, que quanto maior o desenvolvimento,
maiores serão os riscos e impactos ambientais. Fato que pode ser melhor
explicado pela modernização reflexiva.
Para o autor Anthony Giddens (1997) o risco advém em decorrência
da modernidade reflexiva. Que de acordo com Mattedi (2002),
modernização reflexiva se resume em um desenvolvimento das instituições
modernas em que prevalece a incerteza artificial, que se relaciona com o
risco, que acaba por conceituar pelos problemas gerados do
desenvolvimento da sociedade moderna.
Para entender esta relação o autor cita o seguinte exemplo:
O reverso da medalha é menos evidente. Hoje em dia, as ações
cotidianas de um indivíduo produzem consequências globais. Minha
decisão de comprar uma determinada peça de roupa, por exemplo,
ou um tipo específico de alimento, tem múltiplas implicações
globais. Não somente afeta a sobrevivência de alguém que vive do
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outro lado do mundo, mas pode contribuir para um processo de
deterioração ecológica que em si tem consequências potenciais para
toda a humanidade. Esta extraordinária – e acelerada – relação entre
as decisões do dia a dia e os resultados globais , juntamente com seu
reverso, a influência das ordens globais sobre a vida individual,
compõem o principal tema da nova agenda. (GIDDENS, 1997, p. 91)

Giddens (1997), então, divide o processo de modernização reflexiva
em três etapas. Sendo primeiramente pela globalização, fazendo com que a
modernização seja em curto período de espaço e tempo, auxiliando no
processo de propagação em curto período de tempo e espaço de
informações e eventos que ocorrem em determinado local, mas acabam
por alcançar o mundo todo. Como segunda etapa, Giddens menciona a
reflexibilidade, ou seja, é sobre a mudança do cotidiano dos indivíduos,
cada vez mais a sociedade reflete seus interesses e suas formas de agir. Por
fim, a terceira etapa mencionada pelo autor é a quebra de padrões
tradicionais, não desaparecendo, mas sim expondo seus fundamentos.
Ulrich Beck contribui mencionando que:
Assim, em virtude do seu inerente dinamismo, a sociedade moderna
está acabando com suas formações de classe, camadas sociais,
ocupação, papéis dos sexos, família nuclear, agricultura,setores
empresariais, e, é claro, também com os pré-requisitos e as formas
contínuas do progresso técnico-econômico. Este novo estágio, em
que o processo pode se transformar em autodestruição, em que um
tipo de modernização destrói outro e o modifica, é o que eu chamo
de etapa de modernização reflexiva. (BECK, p. 13, 1997)

Portanto, pela ideia do autor, os riscos decorrem do avançado
processo de industrialização sobre o ambiente natural. Isso ocorre com a
nanotecnologia, que surgiu com o intuito de melhorar e tornar mais
prática a vida humana, mas ao mesmo tempo que foi desenvolvida, há
pouco conhecimento sobre as consequências que possa vir a causar.
Quanto mais tentamos colonizar o futuro, maior a probabilidade de
ele nos causar surpresas. Por isso a noção de risco, tão fundamental
para os esforços da modernidade, move-se em duas etapas. Antes de
tudo, ela não parece mais do que parte de um cálculo essencial, um
meio de selar as fronteiras à medida que o futuro é atingido. Dessa
maneira, o risco é uma parte estatística das operações das
companhias de seguro; a própria precisão desses cálculos de risco
parece assinalar o sucesso em se manter o futuro sob controle.
(GIDDENS, p. 92, 1997)
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Claramente o uso da nanotecnologia é generalizado pela sociedade
atual, que não possui fronteiras quando se trata da circulação de
mercadorias. Pode-se, inclusive, dizer que a cadeia global de mercadorias é
um processo de globalização. Com a globalização, a disseminação desses
riscos é muito mais frequente. As mercadorias produzidas tem diversos
destinos, acabam atingindo diversos países.
O conceito e a realidade do risco devem ser centrais para a nova
política. A maioria dos problemas ecológicos se resuma a avaliações
de risco, em que os leigos dependem dos pareceres de peritos
científicos. O risco ambiental se relaciona de perto com outras
situações de risco a cujo respeito cumpre fazer julgamentos políticos,
como os envolvidos nas lavouras GM (geneticamente modificadas)
ou em áreas da biotecnologia. (GIDDENS, p. 32, 2007)

Algumas dessas mercadorias são produzidas com nanotecnologia,
não existindo nenhum tipo de regulação sobre elas, desde sua fabricação
até a sua comercialização, o que, além de ocasionar riscos ao meio
ambiente, pode causar risco a saúde do consumidor e também do
trabalhador.
Os consumidores dessas mercadorias, não sabem de sua
procedência, de que materiais são produzidos e se há nanoparticulas. Ao
consumidor ainda pode optar por um produto que seja produzido a partir
da nanotecnologia, se realmente deseja o produto. Ao trabalhador, não há
essa opção, sendo que pode nem saber que está em contato com
nanoproduto, mas mesmo tendo esse conhecimento, não há nenhuma
forma de garantia de sua saúde ao manusear nanoprodutos que possam lhe
causar danos futuros a sua saúde.
Territórios de consumo
Com a globalização, a abertura de mercado se intensificou e cada
vez é mais frequente, acirrando a competitividade entre as economias do
mundo todo, buscando sempre uma produção mais rápida e, por vezes, de
baixo custo. Isso devido ao alto índice de consumo, o que acaba que por
viabilizar maior avanço tecnológico, consequentemente surgindo a
nanotecnologia.
Essa grande produção de mercadorias, além de gerar mais riquezas,
acarreta em aspectos negativos também. Com o mundo globalizado, essas
mercadorias chegam a diversos países. No entanto, muitas dessas
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mercadorias chegam ao seu destino final de forma ilegal, não existindo
nenhuma forma de regulação desses produtos. A produção de uma
mercadoria na China, até o seu destino final é de, em média, 45 dias,
segundo Pinheiro-Machado (2009).
De acordo com Pinheiro-Machado (2009), as relações comerciais,
em sua maioria, são de cunho informal. Desde a fabricação desses produtos
até seu destino final, poucas são as que podem ser consideradas formais.
Ao mesmo tempo que essa clandestinidade traz uma acessibilidade,
oferece riscos aos trabalhadores e consumidores. Pois, pelo fato de não
serem regulados, não se sabe da procedência dos materiais que são
utilizados, quais as técnicas de produção e se há algum material que possa
ocasionar riscos à saúde e ao meio ambiente.
Essas mercadorias chegam ao Brasil, através, da Ponte da Amizade,
entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. O fluxo de mercadorias nessa região
é intenso. Diariamente uma grande quantidade de mercadorias entra no
país de forma ilegal (PINHEIRO-MACHADO, 2009).
Pois bem, as mercadorias por si só já adentram o território nacional
ilegalmente, com os nanoprodutos obviamente acontece da mesma forma.
Por outro lado, segundo Pinheiro-Machado (2009) há um grande
incentivo estatal para a produção de mercadorias, visando sempre a
economia. Exemplo pode-se citar as fábricas chinesas, em que o mercado
de cópias na China acaba sendo aceitável, pois é visto como um processo
de globalização de mercadorias, que oferece mão de obra a população, não
sendo analisado então se os produtos são cópias ou originais.
Neste caso, Pinheiro-Machado (2009) observou que o simples fato
envolvendo mercadorias que são cópias ou originais, objetivando o lucro e
não a segurança e saúde do consumidor. Analisando sobre o aspecto na
nanotecnologia, o sistema seria o mesmo, fechando os olhos para as
consequências e pensando apenas no sistema econômico.
Muitas vezes o que difere o original da cópia é o processo de
fabricação, os materiais usados para fazer a cópia são de menor qualidade
do que aqueles utilizados para fabricar os originais (Pinheiro-Machado,
2009).
Importante mencionar nesse caso que aqui é onde se deve ter um
cuidado extra. As cópias, de certa forma, aproximam os universos,
diminuindo a desigualdade existente, mas os materiais que são utilizados,
de baixa qualidade devem ao menos ter uma regulação, para que produtos,
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materiais que sejam prejudiciais ao meio ambiente e a saúde não sejam
utilizados. Pois, é necessário um entendimento acerca do risco que essas
mercadorias produzidas com materiais de qualidade desconhecida podem
ocasionar.
Segundo a autora Pinheiro-Machado:
A questão da falsificação na China é, sem dúvida, uma das questões
mais complexas do mundo atual. É impossível explicar um modelo,
uma razão, um sistema de produção. Não existe “a” fábrica pirata
(ilegal, irregular) em oposição ao mundo forma, legal e
regulamentado (PINHEIRO-MACHADO, 2009, p. 127).

Além disso, Pinheiro-Machado (2009, p. 129), ainda frisa que “O
sistema de cópias na China prioriza a quantidade ao invés da qualidade.
Trata-se do meio mais rápido de produção e, por isso, foi tão eficiente em
tempos de reforma econômica”.
Outro fator mencionado pela autora Pinheiro-Machado (2009), que
ocorre na China é a terceirização de serviços. Algumas marcas contratam
fábricas chinesas para fazer seus produtos, essas fábricas possuem seus
próprios fornecedores. Dessa forma desencadeando um processo de
fabricação em que a marca é uma, quem fábrica é outro e a matéria prima
vem de lugares incertos.
As mercadorias que adentram no Brasil, são comercializadas em
camelôs e lojas de R$ 1,99, o que facilita a compra, Pois, são mercadorias de
fácil acesso a população, ou seja a comercialização acaba sendo acessível a
diversas pessoas, atingindo um largo campo.(PINHEIRO-MACHADO,
2009)
Pode-se até mencionar a dimensão do risco que essa circulação de
mercadoria oferece. Esses produtos adquiridos por diversas pessoas,
quando chegarem à sua vida fim, serão descartados.
Pode-se notar outro problema com esta situação. Além de os
nanoprodutos oferecerem risco ao trabalhador que os produziu, ao
comerciante, ao consumidor, também apresentará risco ao reciclador que
estará exposto a essas nanospartículas, que em muitos casos, não terá
conhecimento de que o material que está reciclando é produzido a partir
da nanotecnologia.
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Regulação
Nos dias atuais, já se tem a consciência de que há a necessidade de
uma regulação para a nanotecnologia, inclusive há Princípios da
Nanotecnologia, desenvolvido pela Ordem Executiva a Casa Branca
Política Interdepartamental Tecnologias Emergentes Comitê de
Coordenação (ETIPC). São eles, conforme Pereira e Burtet (2014), os
seguintes: a) princípio da integridade científica; b) princípio da
participação do público; c) princípio da comunicação; d) princípios dos
benefícios e custos; e) princípio da flexibilidade; f) princípio da avaliação e
gerenciamento de risco; g) princípio da coordenação; h) princípio da
cooperação internacional; i) princípio do regulamento. Além desses, outros
princípios são propostos por ONGS que se preocupam com o avanço da
nanotecnologia.
A carência da regulamentação da nanotecnologia está sob a
circulação de nanoprodutos. Deve-se considerar todo o processo que um
nanoproduto tem, ou seja, desde o momento em que é fabricado até o seu
descarte.
Com a globalização, as informações, e principalmente as
mercadorias não possuem fronteiras. Além do mais, a produção se inicia
em determinado país e a sua destinação final será em local diverso.
Portanto, há a distribuição de nanoprodutos por diversos países, atingindo
diversos trabalhadores ao longo desse processo.
Outro fator, que carece de regulamentação é o uso desses
nanoprodutos por trabalhadores, já que esses terão contato com o
nanoproduto em toda sua fase de fabricação, comercialização, manutenção
e descarte. Necessário, portanto, pensar na saúde e qualidade de vida
desses trabalhadores.
Os nanoprodutos circulam de um território para outro, portanto,
mesmo havendo regulação em alguns países, não há nenhuma forma de
garantia de que nanoprodutos adentrem legal ou ilegalmente em
territórios.
Sendo assim, mesmo buscando uma regulação para a
nanotecnologia, é necessária uma regulação internacional visando a
segurança e saúde no trabalho das pessoas que terão o contato com
nanoprodutos.
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Considerações finais
Conclui-se então que existe a necessidade de uma regulação
internacional de nanoprodutos, com o intuito de garantir a saúde e
segurança de indivíduos que de alguma forma estarão em contato com a
nanotecnologia.
Conforme visto, em razão da teoria do risco e do grande fluxo de
mercadorias observa-se a necessidade de uma regulação nanoespecífica
para os territórios mercantis. Essa regulação deve analisar toda a circulação
dos nanoprodutos, levando-se em consideração os setores de produção,
comercialização, instalação, manutenção e descarte desses.
Importante, que essa regulação seja de âmbito internacional, a fim
de garantir não apenas a saúde dos consumidores e bem estar do meio
ambiente, mas também se pensar nos riscos que a nanotecnologia possa
oferecer aos trabalhadores no decorrer do processo. Já que se tratando de
circulação de nanoprodutos não existem fronteiras.
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PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO APLICADO À NANOTECNOLOGIA
Cristiane Zanini
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Introdução
O desenvolvimento de produtos que utilizam substâncias em escala
nanométrica tem crescido consideravelmente nos últimos anos,
abrangendo os mais diversos setores.
Contudo, ainda não há pesquisas científicas que apontem total
segurança na utilização desses produtos, que se diga de passagem, já estão
disponíveis para consumo no mundo todo.
No Brasil, hoje, não há um marco regulatório para atividades que
envolvam a utilização de nanotecnologias. Diante de tal fato, um princípio
de direito ambiental mostra-se como uma saída para a
liberação/comercialização desses produtos: o princípio da precaução.
Neste sentido, o presente trabalho objetiva analisar como o
princípio da precaução pode ser eficaz na proteção da saúde do ser
humano e do equilíbrio ecológico.
Para tanto, abordar-se-á o conceito e a importância dos princípios
na estrutura jurídica, concedendo especial enfoque ao princípio da
precaução (diferenciando-o do princípio da prevenção).
Posteriormente far-se-á um breve estudo sobre nanotecnologia e,
por fim, como o princípio da precaução pode ser utilizado para nortear a
realização de atividades que utilizem nanotecnologia.
Inegável é que vivemos hoje em uma sociedade de risco, ou seja,
convivemos com riscos cada vez mais sérios e de magnitude inimagináveis.
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Isto nada mais é do que reflexo do avanço da ciência e da tecnologia que
ocorrem de forma cada vez mais célere.
Dentre as “inovações” dessa sociedade está o desenvolvimento de
produtos com nanotecnologia. Estes produtos têm como principal
característica a utilização de substâncias em escala nanométrica – um
nanômetro representa a bilionésima parte de um metro.
Ocorre que diversas substâncias quando utilizadas em escala
nanométrica, reagem de maneira diferente do que quando utilizada em
maior escala, não sendo possível prever como essa substância reagirá, uma
vez que em razão do seu tamanho, facilmente ela transcende os órgãos do
corpo humano, por exemplo.
Outro fator relevante é que algumas dessas substâncias quando
lançadas ou expostas ao meio ambiente, não são por ele absorvidas, dando
azo a possíveis danos futuros e incertos, criando um cenário de total
insegurança para as presentes e futuras gerações.
No Brasil, não há regulamentação para a utilização da
nanotecnologia, o que agrava ainda mais a situação, permitindo que o
homem e o meio ambiente estejam mais susceptíveis a esses riscos
incertos.
Diante do atual cenário, o princípio da precaução mostra-se como
uma saída para a liberação/comercialização desses produtos, objetivando
amenizar ao máximo a possibilidade de ocorrência de possíveis danos, seja
a saúde pública ou ao meio ambiente.
O presente trabalho se apresenta com o objetivo de analisar como o
princípio da precaução pode ser eficaz para a segurança na proteção da
saúde do ser humano e do equilíbrio ecológico.
Para tanto, abordar-se-á o conceito e a importância dos princípios
na estrutura jurídica, concedendo especial enfoque ao princípio da
precaução (diferenciando-o do princípio da prevenção). Posteriormente
far-se-á um breve estudo sobre nanotecnologia e, por fim, como o
princípio da precaução pode ser utilizado para nortear a realização de
atividades que utilizem nanotecnologia.
Aspectos gerais dos princípios de direito
Os princípios são uma das fontes do direito, juntamente com a lei, a
doutrina, os costumes, os tratados e as convenções internacionais.
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Para melhor compreensão da temática principiológica, faz-se
necessário uma análise sobre a etimologia da palavra princípio: primum
capere, que significa aquilo que se toma primeiro.
Numa primeira análise pode-se extrair que princípio significa aquilo
dá o norte, é a base, são proposições básicas que condicionam todas as
estruturas subsequentes.
Em um segundo momento, verifica-se conceitos trazidos pela
doutrina jus ambientalista, para a qual, de modo geral, pode-se conceituar
princípios como normas que estribam o sistema jurídico, mas carregam
uma maior carga de abstração que as regras, não regulando situações
concretas.
Para Canotilho (2010, p. 1034-1035), os princípios permitem
balancear valores e interesses eventualmente conflitantes. Ao contrário das
regras, não obedecem à ‘lógica do tudo ou nada’.
É fato que a legislação não é capaz de acompanhar na mesma
velocidade as mudanças que ocorrem na sociedade, o que dá ensejo ao
surgimento de lacunas. Neste sentido, Antunes (2010, p. 21) comenta:
(...) os princípios do Direito Ambiental se tornam mais relevantes e
importantes, pois é a partir deles que as matérias que ainda não
foram objeto de legislação específica podem ser tratadas pelo Poder
Judiciário e pelos diferentes aplicadores do Direito, pois, na
inexistência de norma legal, há que se recorrer aos diferentes
elementos formadores do Direito, conforme expressa determinação
da Lei de Introdução ao CC e do próprio CPC.

No tocante aos princípios específicos de direito ambiental, Fiorillo
(2011, p. 82) comenta que “(...) são adotados internacionalmente como
fruto da necessidade de uma ecologia equilibrada e indicativos do caminho
adequado para a proteção ambiental, em conformidade com a realidade
social e os valores culturais de cada Estado”.
O mesmo autor (2011, p. 82) leciona que há princípios decorrentes
da Política Global de Meio Ambiente e aqueles relativos a uma Política
Nacional de Meio Ambiente. Os globais são aqueles de caráter mais
genérico, formulados pela Declaração de Estocolmo, em 1972, e
posteriormente ampliados pela Declaração do Rio, em 1992. Já os oriundos
da Política Nacional são aqueles globais que foram implementados e
adaptados a realidade cultural e social de cada país.
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Os princípios podem ser classificados em explícitos – que estão
claramente escritos nos textos legais e, fundamentalmente, na constituição
– e implícitos – que decorrem da interpretação da norma.
Quando se trata de direito ambiental, inexiste uma uniformidade
doutrinária sobre a relação e o teor dos princípios que o regem.
No presente trabalho será concedida especial atenção ao princípio
da precaução, que será de fundamental importância para a breve análise
dos riscos envoltos na utilização de substâncias em escala nanométrica,
uma vez que inexiste um marco regulatório para tal atividade.
Princípio da precaução
Alguns autores como Sirvinskas (2006, p. 35-36), Fiorillo (2009, p.
53-56) e Milaré (2005, p. 165-167) tratam os princípios da prevenção e da
precaução como se sinônimos fossem, todavia, neste momento serão
tratados de forma diversa.
Leite, citando Kiss (2000, p. 51-52) distingue os princípios da
prevenção e da precaução:
Necessariamente associada ao princípio da precaução apresenta-se a
atuação preventiva, como instrumento da justiça ambiental e de
direito ambiental. (...) a diferença entre os princípios da prevenção e
da precaução está na avaliação do risco ao meio ambiente. Precaução
surge quando o risco é alto. Este deve ser acionado nos casos onde a
atividade pode resultar em degradação irreversível, ou por longo
período, do meio ambiente, assim como nos casos onde os benefícios
derivados das atividades particulares são desproporcionais ao
impacto negativo ao meio ambiente. Já a prevenção constitui o
ponto inicial para alargar o direito ambiental e, especificamente, o
direito ambiental internacional.

Objetivamente o princípio da prevenção pode ser compreendido
como um modo de agir antecipado, analisando os riscos provenientes da
atividade em análise, baseando-se em possíveis danos já conhecidos e
comprovados.
A partir de Beck (1995), a prevenção estaria ligada à gestão do risco
concreto, qual seja aquele sobre o qual se tem conhecimento científico ou
experiência de vida sobre as principais ou todas as variáveis, e as principais
ou todas as consequências.
A prevenção se aplica, assim, ao campo da antecipação e da certeza.
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Este princípio foi abarcado pela Constituição Federal brasileira de
1988, através do artigo 225, que em seu caput determina como dever do
Poder Público e da coletividade proteger e preservar o meio ambiente para
as presentes e futuras gerações. Daí provém o caráter difuso e
intergeracional do direito ambiental.
A fim de dar concretude aos deveres e direitos estabelecidos pela
legislação ambiental brasileira, foram criados muitos instrumentos, tanto
na esfera administrativa, como é o caso do licenciamento ambiental, do
estudo de impacto ambiental, das sanções administrativas, do manejo
ecológico etc –, como na esfera judicial, por meio de liminar e de tutela
antecipada.
Segundo Fiorillo,
(...) a efetiva prevenção do dano deve-se também ao papel exercido
pelo Estado na punição correta do poluidor, pois, dessa forma, ela
passa a ser um estimulante negativo contra a prática de agressões ao
meio ambiente. Não se deve perder de vista ainda que incentivos
fiscais conferidos às atividades que atuem em parceria com o meio
ambiente, bem como maiores benefícios às que utilizem tecnologias
limpas também são instrumentos a serem explorados na efetivação
do princípio da prevenção. (FIORILLO, 2009, p. 55)

A aplicação do princípio da prevenção como modo de decidir
determinadas situações demonstra, de modo reflexo, a aplicação de outro
princípio chamado de in dubio pro ambiente, indicando que em caso de
dúvidas sobre a ocorrência de possíveis e conhecidas degradações da
qualidade do meio ambiente, deverá ser buscada, quando a neutralização
do risco não for possível, a solução que melhor proteja o bem jurídico
tutelado.
A precaução tal como a prevenção tem caráter antecipatório. Mas,
ao contrário daquela, opera no campo da incerteza quanto aos riscos e
efeitos de determinada atividade ou empreendimento humano.
Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro foi realizada a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que contou com
a participação de 178 governos e mais de 100 chefes de Estado. Dentre os
frutos deste evento está a Declaração do Rio, que trouxe à baila diversos
princípios, e dentre estes, o da precaução:
Princípio 15. Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da
precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de
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acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos
graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não
será utilizada como razão para o adiamento de medidas
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Ao contrário do princípio da prevenção, o da precaução pode ser
entendido como aquele a ser aplicado quando não se tem conhecimento
ou comprovação científica de quais danos e a extensão que o exercício de
determinada atividade potencialmente poluidora poderá causar.
Machado (2003, p. 56) comenta que a implementação deste
princípio não significa imobilizar as atividades humanas, mas almeja a
sadia qualidade de vida das gerações presentes e futuras, bem como a
mantença da natureza existente no Planeta.
A falta de certeza científica absoluta não desvincula o Estado do
dever de assumir a responsabilidade de protecção ambiental e
ecológica, reforçando os standards de precaução e prevenção de
agressões e danos ambientais. Se é uma utopia pretender o princípio
da precaução um “grau zero” de risco ambiental, já é razoável
assumir, a nível normativo – desde logo normativo-constitucional –,
a necessidade de as “ignorâncias tecnológicas” e dos “slogans
políticos” darem origem a regras densificadoras das “ciências
incertas”. Dentre estas regras densificadoras incluir-se-ão novos
modelos probatórios, como a inversão do ónus da prova e as
conferências de consenso. Leite (2000, p. 49) entende que o
princípio da precaução busca se antecipar a uma suspeita de perigo
ou garantir standards de fiabilidade probatória. (CANOTILHO, s.d.)

A precaução integra a política ambiental, a qual, para ser efetiva,
conforme salienta Derani, deve se pautar em uma postura firme do Estado
na:
Implementação de pesquisas no campo ambiental, melhoramento e
desenvolvimento de tecnologia ambiental, construção de um sistema
para observação de mudanças ecológicas, imposição de objetivos de
política ambiental a serem alcançados a médio e longo prazo,
sistematização das organizações no plano de uma política de
proteção ambiental, fortalecimento dos órgãos estatais competentes
para a melhora na execução de planos ambientais, bem como de
textos legislativos visando a uma efetiva organização política e
legislativa de proteção ambiental. (DERANI, 1997, p. 167)
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Mostra-se importante destacar uma característica peculiar do
princípio da precaução, qual seja a inversão do ônus da prova. Ou seja,
cabe ao possível autor do dano demonstrar que sua pretensa atividade não
ocasionará dano ao meio ambiente.
O princípio da precaução está ligado à gestão do risco abstrato, ou
seja, aquele sobre os quais não existem parâmetros suficientes a indicar os
possíveis efeitos das ações humanas.
Esse princípio por diversas vezes é conclamado para definir limites a
atividades ligadas ao avanço da tecnologia. Quando analisados a partir dos
aportes teóricos que tratam dos riscos, percebe-se o quão mais relevante é
o princípio da precaução em relação ao da prevenção.
A invisibilidade e a imperceptibilidade dos riscos quase sempre
desafiam mais a precaução do que a prevenção. Não que esta seja de menor
importância, mas em contextos sociais que têm no risco um elemento
significativo, faz-se necessário garantir o máximo de proteção possível às
pessoas. O que nem sempre é conseguido pela aplicação do princípio da
prevenção.
Por outro lado, há atividades que desafiam inclusive a precaução,
quando consideradas as suas consequências, a longo prazo.
Breves considerações sobre a nanotecnologia
Da análise da palavra nanotecnologia, verifica-se que nano vem do
grego, que significa anão, o que faz todo sentido, já que um nanômetro
equivale a um milionésimo de milímetro. Para se ter uma ideia, seriam
necessários aproximadamente 400.000 átomos para representar a
espessura de um fio de cabelo (ENGELMANN; VON HOHENDORFF, 2014,
p. 131).
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI –
elaborou o estudo “Nanotecnologias: subsídios para a problemática dos
riscos e regulação”, lançado em 2011, o qual adota o conceito de
nanotecnologia segundo a U. S. Environmental Protection Agency – EPA:
(...) a definição de nanotecnologia não inclui os nanomateriais que
não tenham sido “intencionalmente produzidos”, tais como
partículas de tamanho nanométrico ou materiais que ocorrem
naturalmente no meio ambiente, como vírus ou cinzas vulcânicas, e
subprodutos nanoparticulados, provenientes da atividade humana,
como particulados provenientes de motores a diesel ou outros
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subprodutos oriundos da fricção ou combustão automotiva. (U. S.
Environmental Protection Agency – EPA, p. 9)

Por meio da manipulação de átomos e moléculas, a nanotecnologia
permite criar novos produtos. Ela apregoa a diminuição na
utilização/exploração de matéria-prima num contraponto ao aumento no
desenvolvimento desses novos produtos. Uma nova revolução industrial.
Para que um produto seja considerado nanotecnológico, foi
desenvolvida uma padronização pela ISO TC 229, que determina duas
características, quais sejam: produtos ou processos que estejam
tipicamente, abaixo de 100 nanômetros, mas não exclusivamente; e que as
propriedades físico-químicas sejam diversas dos produtos ou processos que
estejam em escalas maiores (ENGELMANN; VON HOHENDORFF, 2014, p.
129-130).
Diante de tamanha pequenez das nanopartículas, Engelmann e Von
Hohendorff (2014, p. 133) afirmam que: “Existem probabilidades de que as
nanopartículas apresentem grau de toxicidade maior do que as partículas
em tamanhos normais, podendo assim ocasionar riscos à saúde e
segurança de pesquisadores, trabalhadores e consumidores.”
Substâncias quando utilizadas em escala nanométrica podem reagir
de modo diverso, como por exemplo a zeólita – eficiente na eliminação de
gases poluentes de carros –, o ferro – aumenta a reação de catálise –, a
prata – com função antibactericida. As nanopartículas poderão agir de
modo a combater a poluição hídrica, auxiliar no tratamento e recuperação
de lesões, no combate a bactérias e vírus, eliminação da sujeira em
residências, economia de energia, no setor têxtil, produzir materiais
antibactericidas, mais resistentes e flexíveis (DOMINGUES; PEREIRA,
2014, p. 91).
A nanotecnologia tem sido vista por muitos como uma forma de
potencializar o desenvolvimento de países subdesenvolvidos, pois como
menciona Domingues e Pereira (2014, p. 92), ela “(...) tem a lógica da era
globalizada, na qual assuntos, produtos, notícias, novidades percorrem o
mundo instantaneamente, livres, praticamente, de barreiras para acesso a
qualquer informação e alheia às desigualdades sociais e econômicas e de
compromissos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.”
Dessa forma, apresenta-se como uma alternativa sustentável, como
“a solução” para questões tecnológicas e ambientais, tendo aplicação nas
mais diversas áreas como medicina, engenharia, química e cosméticos.
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Contudo, é necessário olhar com parcimônia para esta nova aplicação da
tecnologia.
Como mencionado anteriormente, é possível identificar inúmeros
produtos contendo substâncias em escala nanométrica que nos são
colocados à disposição para consumo. Isso, em escala global. Contudo, há
questões não esclarecidas, e por vezes, perturbadoras, que precisam ser
esclarecidas, como a segurança do homem ao fazer uso desses produtos; a
(não) absorção de substâncias pelo meio ambiente; a (des) informação da
sociedade em geral sobre o tema, bem como da utilização de
nanotecnologia em produtos – inclusive alimentos – que comumente são
utilizados; a (não) participação da população nos processos decisórios que
envolvem a temática.
Esclarecer essas questões é deveras importante, mas aparentemente
isso não é motivo de preocupação, tampouco objeto de uma análise
aprofundada por parte de cientistas, industriais e políticos, que preferem
colocar os holofotes sobre as vantagens da nanotecnologia. Prova disso são
as vultuosas cifras direcionadas as pesquisas para o desenvolvimento de
novos produtos e materiais, que não se comparam com o investimento em
pesquisas para analisar o risco advindo com eles.
O objetivo do presente trabalho não é demonizar a nanotecnologia,
mas sim, provocar uma reflexão sobre possíveis – e irreparáveis –
consequências que podem acompanhá-la, não somente para a saúde ou o
meio ambiente, mas também para a economia e a sociedade, uma vez que
poderá gerar ou agravar a exclusão social.
Como diversos estudiosos do tema, Nodari já registrou sua
preocupação com os possíveis reflexos da nanotecnologia:
A questão básica é que essas nanopartículas liberadas no meio
ambiental, 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
provavelmente impossível, pelo fato de não conseguirmos identificálas ou rastreá-las. (NODARI, 2008, p. 286)

No mesmo sentido, Engelmann e Von Hohendorff também
expressaram grande preocupação:
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As nanotecnologias têm produzido novos materiais e os riscos para a
saúde humana e ambiental ainda não estão suficientemente
avaliados. Pertencendo a uma escala nanométrica, as partículas
podem atravessar barreiras 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 talvez em vegetais.
(...) Como as nanopartículas são muito pequenas, medindo menos de
um centésimo de bilionésimo de metro, são regidos por leis físicas
muito diferentes daquelas com as quais a ciência está acostumada.
Existem probabilidades de que as nanopartículas apresentem grau de
toxicidade maior do que as partículas em tamanhos normais,
podendo assim ocasionar riscos à saúde e segurança de
pesquisadores, trabalhadores e consumidores. (ENGELMANN; VON
HOHENDORFF, 2014, p. 129; 133)

Vale ressaltar que os estudos científicos para analisar os riscos dos
produtos, em sua maioria, consideram apenas os componentes do produto
e não ele acabado, desconsiderando os processos de interação posteriores
(ENGELMANN; VON HOHENDORFF, 2014, p. 136).
A existência dessas lacunas não pode ser admissível, devendo se
realizar tantos estudos sejam necessários antes da liberação de produtos
sobre os quais pairem dúvidas sobre os riscos advindos da sua
utilização/consumo. Não se pode colocar as questões políticas e
econômicas acima da vida (humana e em todas as suas formas).
Conclusão
O desenvolvimento da nanotecnologia é algo inevitável, não há mais
como estagnar quiçá retroagir. Os riscos envoltos na aplicação dessa
tecnologia são inegáveis e em sua maioria, desconhecidos, e por isso não
podem ser jamais ignorados. Tal situação recebe um agravante: o fato de
que no Brasil, até o momento, não há um marco regulatório que trate
dessa atividade.
Atualmente, existem dois Projetos de Lei, o de nº 5133/2013 e o de nº
6741/2013, ambos de autoria do Deputado Federal Sarney Filho (PV-MA). O
primeiro visa regulamentar a rotulagem de produtos da nanotecnologia e
de produtos que fazem uso da nanotecnologia (atualmente aguardando
parecer do relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços). O segundo propõe a criação da Política Nacional de
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Nanotecnologia, a pesquisa, a produção, o destino de rejeitos e o uso da
nanotecnologia no país (atualmente aguardando constituição de comissão
temporária).
A iniciativa legislativa é de extrema relevância, mas ainda não foi
sancionada, o que nos torna órfãos de uma regulamentação para utilização
da nanotecnologia.
De fronte do atual cenário brasileiro atinente a nanotecnologia com
o qual nos deparamos, ou seja, o desconhecimento, a ignorância, a falta de
certeza científica e de regulamentação específica, não se pode impedir o
desenvolvimento de produtos e materiais construídos a partir da utilização
da nanotecnologia.
A saída que se apresenta neste caso, é a utilização do princípio da
precaução, o qual defende que no caso de perigo abstrato, quando não há
certeza científica sobre os possíveis danos que determinada atividade pode
causar, deve-se aplicar as medidas mais protetivas possíveis, deve-se fazer
uso das tecnologias mais avançadas a fim de restringir ao máximo a
possibilidade de ocorrência de um dano, seja ele ambiental ou a saúde
pública.
Tendo em vista que possíveis danos advindos da nanotecnologia só
se manifestem ao longo do tempo, levando em consideração o efeito
cumulativo e sinérgico, Engelmann e Von Hohendorff (2014, p. 138)
ressaltam que o direito deverá se moldar à realidade que se apresenta,
criando “mecanismos para juridicizar os danos futuros”.
Por fim, verifica-se que o princípio da precaução para que seja eficaz
na proteção da saúde do homem e do meio ambiente, necessita ser
materializado em regulamentações legais e na padronização de
determinações específicas – levando em consideração a diversidade de
produtos – para a realização de estudos capazes de atestar a segurança dos
produtos que utilizem nanotecnologia, especialmente por parte das
agências reguladoras e órgãos ambientais.
Tal análise deverá ser cercada de muita cautela, por vezes, caso a
caso, pois o que está em jogo não é somente a presente, mas também as
futuras gerações.
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O NANOREG E O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: PROSPECTOS
ACERCA DE UM MARCO REGULATÓRIO E SEUS APORTES JUNTO À
CIÊNCIA DE IMPACTO E À SAÚDE DO TRABALHADOR
*

Clemir José Kades Junior
**
Giani Burtet

Introdução
Em um aspecto global, os estudos concernentes à nanotecnologia
têm passado por um momento emblemático. Em que pesem os grandes
investimentos
proporcionados
por
diversos
países,
empresas,
universidades e organizações internacionais em pesquisas que objetivem o
desenvolvimento científico desta tecnologia, o pouco tempo despendido
em estudos referentes aos riscos desta nem mesmo se compara com o
tempo necessário para tanto.
Tais preocupações não se minimizam dentro do âmbito do meio
ambiente do trabalho. As incertezas com as quais se deparam os poucos
estudos acerca dos riscos da nanotecnologia fazem surgir uma ampla
discussão acerca dos reais impactos que possam vir a decorrer do
desenvolvimento de produtos e processos produtivos derivados da
nanociência, fazendo-se relevante a centralização dessas buscas nos locais
onde a nanotecnologia possa iniciar a oferecer os seus efeitos, ou seja, nos
locais onde se encontram e efetivamente atuam os trabalhadores.
Nesse liame, tal investigação, a contrário do esperado, atualmente é
realizada se pautando sob a égide do chamado princípio da precaução, o
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qual toma força diante de tal cenário de incertezas, uma vez que a
chamada “tríplice-hélice” de investidores, qual seja a gama majoritária de
investigadores científicos, aliada a alguns demais colaboradores, possuem
o condão de dar supremacia à chamada “ciência da produção”, em
detrimento à vangloriada “ciência de impacto”.
Diante destas considerações, bem como tendo em conta que tal
1
panorama enseja na consolidação da ora denominada “tecnocracia” ,
demonstra-se patente a necessidade de solidificação de um contexto
investigativo e prático que correlacione os âmbitos social e ambiental, bem
como que dê vez a uma regulação específica e efetiva, uma vez que as
iniciativas atuais constituem somente o embrião para uma regulação mais
uniforme, concreta e que dê azo à produção científica pautada na
descoberta dos riscos e na implementação de técnicas que objetivem a
resolução dos mesmos, seja no meio difuso, seja, especificamente, no
ambiente laboral, com a maior incidência do então denominado princípio
da prevenção, concretizando-se, assim, um efetivo desenvolvimento
sustentável, escopo precípuo da ciência de impacto.
É nesse viés que surgiu, no ano de 2013, o NANoREG, projeto
europeu criado com o intuito de oferecer subsídios e ferramentas a
legisladores que, especificamente, busquem proporcionar a efetivação de
um marco regulatório específico às nanotecnologias, buscando-se, dessa
2
maneira, amenizar os efeitos relativos à sempre atual sociedade de risco .
Diante disso, objetiva-se verificar se há no NANoREG diretrizes e
instrumentos capazes de garantir a proteção da saúde do trabalhador, em
especial daquele que atua com pesquisas ou montagem de produtos feitos
a partir da nanotecnologia, utilizando-se, para tanto, de uma pesquisa de
caráter eminentemente analítico-indutivo, posto que, por se tratar de uma

1

A tecnocracia pode ser entendida como um sistema administrativo e político capitalista que
possui por objetivo a sobreposição das ideologias e decisões estatais sobre o viés democrático.
Nesse sentido, relevantes são os estudos realizados por Dreitzel, Rophol, Offe, Frank e Lenk
(1975) acerca da temática.
2

O termo “Sociedade de Risco” foi criado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em 1986, para
poder fundamentar sua tese de que a sociedade vive em um constante estado de risco,
caracterizado por ameaças e incertezas que colocam a sociedade sob um constante estado de
perigo. Segundo esta tese, a sociedade sempre esteve em estado de perigo, desde o início da
história. O que diferencia a atualidade de épocas passadas é o grau de risco existente (BECK,
2010).
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temática de cunho recente, pautar-se-á a mesma, inicialmente, em uma
análise acerca do mencionado projeto em si, para, assim, poder-se efetivar
uma procura por normatizações de cunho específico, buscando-se, dessa
forma, oferecer subsídios à discussões e aprofundamentos teóricos
relativos à quaestio.
Para se alcançar tal objetivo, realizar-se-á primeiramente uma
abordagem acerca de tal projeto, buscando-se estabelecer um contato
conjuntamente ao escopo de tal instrumento, de mesma forma como, em
prosseguimento, consignar-se-á uma investigação relativa aos prospectos
relacionados ao meio ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador, para,
assim, em um terceiro momento, poder-se realizar uma análise quanto aos
avanços e expectativas de tal projeto, notoriamente no que concerne ao
âmbito brasileiro, tendo em mente a recente incorporação de tal Estado ao
corpo de membros oficiais do NANoREG.
Oportuno a tal momento dar-se início a esta primeira abordagem,
de maneira a conferir continuidade à pesquisa e buscar aportes junto ao
escopo de tais temas, visando-se, assim, o oferecimento de assistência à
solidificação de uma sociedade e um ambiente efetivamente sustentáveis.
Iniciativas regulamentares e projetos em expectativa: o desenvolvimento
normativo ante ao cenário contemporâneo
Os estudos referentes à sociedade e ao meio ambiente têm se
voltado cada vez mais à certas preocupações de cunho notoriamente
amplo. Se comparados os estudos de Ulrich Beck (2010) acerca de tal
contexto ficam claramente evidentes as semelhanças entre teorias que
demonstram o risco com o que de fato tem se constatado ante ao cenário
global.
Diante disso, faz-se surgir um amplo leque de discussões acerca dos
reais impactos que possam vir a surgir de estudos e técnicas disruptivas ora
em desenvolvimento. Como de fato ocorre com a nanotecnologia, cada vez
mais tem se procurado um apoio multilateral e multidisciplinar que ponha
em pauta discussões e resultados que busquem, ao menos, amenizar os
riscos provenientes de tal avanço. Riscos tais que podem ser tratados como
“prováveis”, no caso da nanociência, tendo em mente que até o presente
momento inexistem certezas científicas acerca de quais as agravantes que
possam vir a emanar de tal tecnologia, fazendo-se, assim, com que
constantemente se trabalhe com o denominado princípio da precaução, o
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qual vem se solidificando no contexto atual, em detrimento do esperado,
como se destacará adiante.
Este cenário, em um contexto geral, pode claramente ser denotado
mediante a simples análise de alguns dos documentos oficiais emitidos por
algumas organizações internacionais, tais como a União Europeia, com a
SWD 276 (EUROPA, 2015a), bem como através da apreciação de
proeminentes estudos em voga, tais como os de Ulrich Beck, em especial
quando assevera acerca da impotência do sistema industrial mundial ante
a natureza degradada e vinculada a um sistema em constante
desenvolvimento produtivo, o qual, em síntese, acarreta em influências e
no oferecimento de danos de elevada monta ao âmbito global (NETO;
FURTADO, 2013, p. 178).
Nesse sentido, Tiago Antunes assevera:
A constante interação do Homem com a Natureza tem originado
significantes melhorias de qualidade de vida e ganhos civilizacionais
incalculáveis. Mas também comporta um crescente número de riscos
e receios. Cada progresso científico, cada avanço tecnológico, cada
novo processo produtivo significa mais um passo no desconhecido,
acarretando toda uma panóplia de dúvidas e medos, bem como de
3
perigos concretos. E a intensidade do perigo aumenta à medida que
vamos tentando controlar, manipular, alterar, aproveitar, em suma,
interferir com processos naturais sensíveis, cujo equilíbrio natural é
suscetível de ser desregulado por qualquer intervenção humana, com
4
consequências muitas vezes imprevisíveis. (ANTUNES, 2003, p. 9)

Segundo Quaresma:
É sempre com enorme entusiasmo que cientistas e governos nos
falam das nanotecnologias. Dizem enfaticamente tratar-se da
próxima revolução industrial, e que quebrará vários paradigmas

3

Nesse liame, importante destacar que, teoricamente, as noções de “risco” e “perigo” possuem
diferentes concepções semânticas, como bem destaca Antunes (2003, p. 9) em sua obra ora
mencionada. Nas palavras de Carla Amado (apud Neto; Furtado, 2013, p. 181), “o risco seria
uma consequência do perigo, uma vez que, tendo este último causas naturais, o Homem verse-ia forçado a desenvolver a técnica para lhes fazer face. E da técnica nasceu o risco, (...).
Assim, o perigo tem causas naturais, o risco tem causas humanas ou, talvez melhor pela
negativa, não tem causas naturais”.
4

Adaptado à gramática “Português-Brasil” pelos próprios autores.
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vigentes. Anuncia-se uma nova revolução capaz de modificar tudo o
que existe, desde os materiais com que construímos bens e objetos,
passando pelos processos de produção industrial, e até mesmo pelas
próprias capacidades e características humanas (...). Todavia,
quando consideramos um avanço científico e tecnológico,
acreditamos erroneamente que este pertença a toda a humanidade
sem exceção, quando de fato apenas uma minoria goza de seus reais
benefícios (...). Avanços científicos nem sempre mitigam
desigualdades sociais, ao contrário, na maioria das vezes, criam
novas exclusões e acabam por ampliar as desigualdades préexistentes (...). Neste contexto, torna-se importantíssimo
desmistificarmos esse discurso nanotimista que conclama as NTs
como redentoras supremas da humanidade; o que não reflete a
verdade, ou pelo menos não toda a verdade. Assim, faz-se necessária
uma reflexão mais profunda acerca da verdadeira natureza destas
práticas nanocientíficas que se insinuam e se consolidam na
sociedade. (QUARESMA, 2010, p. 18-19)

Uma vez estabelecida uma realidade baseada na atenção
principalmente à interesses, em especial no que concerne àqueles
econômicos, os quais Rousseau (2014) descrevia como sendo os fatos
geradores da sociedade Estatal, bem como, em exegese, da “subversão à
maldade humana”, assim como, em consequência, ante a um panorama no
qual os principais agentes investidores se sobrepõem de maneira a dar
maior ênfase à chamada “ciência de produção” (KADES JUNIOR;
LAZAROTTO; PEREIRA, 2014, p. 153-155; GOULD, 2015, p. 143-145), deve-se
direcionar uma ótica portadora de maior cautela sobre a atual “aldeia
global”.
De maneira gradualmente expressiva o ser humano tem usado de
seus predicados para constantemente atingir seus interesses. Atualmente
inclusive discute-se o fato de que o mesmo, como forma de manter tal
panorama, utiliza-se do fator tecnológico para poder resolver os problemas
da própria tecnologia, mesmo que isso enseje na consolidação de tal
técnica por meio do viés normativo, nada mais revelando do que a
atualidade do arcaico predicado consignado junto ao conspícuo Corpus
Juris Civilis Romano, qual seja o ditame de que todas as leis são feitas ao
homem, ou, ainda, em razão do mesmo (JUSTINIANO I, 2013, p. 63).
Este viés é continuamente perpetuado dentro do contexto
contemporâneo, tendo em mente a sobreposição da ciência de produção
sobre o estudo dos riscos, uma vez que é através do capital privado que a
maior fonte de investimentos provém, trazendo a necessidade de
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mantenimento pelas universidades, benfeitorias
predicados de desenvolvimento pelos Estados.

pelas empresas e

Diante de tal cenário de incertezas, demonstra-se patente, pois, a
necessidade de solidificação de um contexto garantista e investigativo, em
especial mediante o estabelecimento de regras fixas e normatizadas, às
quais possam vir a se vincular os Estados e indústrias responsáveis pelo
acatamento e propagação do capital privado, tal como vem se iniciando
contemporaneamente, sendo notório, pois, o papel de alguns agentes
atuantes a nível global, a exemplo da União Europeia, aonde diversas são
as iniciativas regulamentares emanadas com o intuito de se perpetrar o
estabelecimento de um marco regulatório para as nanotecnologias.
Via de regra, a União Europeia atualmente vem tratando acerca da
nanociência de maneira indireta, por uma série de atos unilaterais
aplicáveis às áreas em que se utiliza da nanotecnologia. Especificamente,
tal regulação se destaca por meio de cinco atos específicos, quais sejam
aqueles elencados junto ao artigo 288 do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia, in casu, os regulamentos, diretivas, decisões,
recomendações e pareceres (isso com destaque a alguns demais atos
unilaterais, os quais, apesar de não possuírem efeito vinculativo, se
traduzem em instrumentos capazes de oferecer subsídios a uma ampla
visão concernente aos riscos proporcionados pela nanotecnologia) (KADES
JUNIOR; LAZAROTTO; PEREIRA, 2014, p. 159-160; EUROPA, 2015b).
Inobstante, em que pese tais iniciativas se constituírem em apenas
um mero embrião para uma regulação específica, tem-se que cada vez mais
tem se percebido a sobreposição de diversas medidas ensejantes de um
avanço mais significativo sobre tal contexto. A exemplo, é o que ocorre
com a criação do intitulado NANoREG, projeto de iniciativa europeia que,
atualmente, atinge um âmbito intercontinental, e que, após uma mais
atenta análise, atua de forma a dar azo ao reforço de maiores expectativas
acerca de tal questão.
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Prospectos acerca de uma propositura geradora de influências sobre o viés
regulamentar: o NANoREG
O NANoREG, ou aproximação comum europeia ao teste regulatório
5
de nanomateriais manufaturados , constitui-se em uma espécie de projeto
fomentador de informações. Criado junto ao ano de 2013, tal projeto pode
ser definido como sendo um trabalho cooperativo e multidisciplinar,
responsável pelo oferecimento de subsídios a legisladores e demais agentes
envolvidos junto à criação de normas específicas às nanotecnologias
(EUROPA, 2015c).
Nas palavras estabelecidas pela própria proposta (2015d,), o
potencial inovador e econômico dos nanomateriais manufaturados é
tratado por um entendimento limitado dos aspectos de segurança dos
mesmos, ao mesmo tempo em que introspecções à toxicidade e à exposição
a nanomateriais são oferecidas por esforços substanciais. Entretanto, em
que pesem tais fatores, o conhecimento atual não é suficientemente
abrangente aos propósitos regulatórios esperados, sendo que a abordagem
em circulação do NANoREG é quem providenciará as corretas respostas à
sociedade e à autoridades nacionais responsáveis pela regulação e pela
legislação.
O NANoREG, de um modo geral, pode ser classificado como sendo o
primeiro projeto originário do 7° Programa Estrutural para a Pesquisa e o
6
Desenvolvimento Tecnológico (FP7) a desenvolver e disponibilizar
respostas a reguladores e legisladores vinculados à área da segurança da
7
saúde e do meio ambiente (EHS) , isso por intermédio de uma avaliação
científica de arquivos e métodos de teste, possuindo, diante disso, em uma
perspectiva oportunizada pela própria comissão científica do projeto, uma
série de objetivos que guiam o seu funcionamento (EUROPA, 2015c, n.p),
os quais poderiam ser individualizados como sendo:
a) O provimento de respostas e soluções de dados já existentes,
complementando-os com novos conhecimentos (EUROPA, 2015c);
b) O provimento de uma série de relevantes instrumentos para a
avaliação, caracterização, teste de toxicidade e mensuração da exposição a

5

A Common European Approach to the regulatory testing of Manufactured Nanomaterials.

6

7th Framework Programme for Research and Technological Development.

7

Environmental Health and Safety.
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nanomateriais manufaturados, ou, em outras palavras, o provimento a
legisladores de uma série de ferramentas para a avaliação dos riscos e os
instrumentos para a tomada de decisões por um curto a médio tempo,
coletando dados e realizando avaliações primordiais dos riscos, incluindo o
monitoramento e controle de exposição, por um número selecionado de
nanomateriais usados em produtos (EUROPA, 2015c; 2015e,);
c) O desenvolvimento, a longo termo, de novas estratégias de teste
adaptadas a um maior número de nanomateriais onde muitos fatores
possam afetar os seus impactos ao ambiente e à saúde, adaptando-se,
assim, aos incidentes critérios de inovação (EUROPA, 2015c; 2015e);
d) O estabelecimento de uma relação próxima entre as autoridades,
indústrias e a ciência, guiando a uma prática e eficiente abordagem acerca
dos riscos aplicáveis à nanomateriais e produtos contendo nanomateriais,
ou, em demais palavras, o estabelecimento de uma relação estreita entre
autoridades e indústrias, com atenção ao conhecimento requisitado para
uma avaliação apropriada dos riscos, e, a criação de uma base de
aproximação comum, de bases de dados mutuamente aceitáveis e práticas
à avaliação dos riscos (EUROPA, 2015c; 2015e).
Apesar de ser um projeto de duração, ao menos inicialmente,
limitada, a qual é contabilizada em um prazo de quarenta e dois meses
(março de 2013 a agosto de 2016) o NANoREG comporta uma série de
expectativas, em sua maioria de viés positivo (INL, 2015).
Contemporaneamente, tal projeto possui sua coordenação junto ao
Ministério de Infraestrutura e Meio Ambiente da Holanda e engloba um
importe de dezesseis países e sessenta e quatro instituições, dentre os
quais se encontram o Brasil e a Coréia do Sul, únicos países fora da Europa
a fazerem parte do corpo de membros oficiais do mesmo (BRASIL, 2015a;
BRASIL, 2015b).
O englobamento ainda comporta a participação de demais países
fora da Europa, atuando os mesmos, pois, como colaboradores, conferindo
acesso aos demais Estados envolvidos aos seus laboratórios registrados
(BRASIL, 2015b).
O NANoREG, enquanto projeto de iniciativa europeia, possui suas
normatizações procedimentais vinculadas ao Estado europeu, e, como tais,
devem ser respeitadas em seu cunho originário, em especial frente à
recente adesão por países localizados fora dos limites de tal âmbito, os
quais concordam em acatar tais pressupostos como forma de parceria
harmônica.
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Por se tratar de projeto de cunho recente, tal iniciativa ainda não
possui seus atos diversificados ou amplamente aplicados. Em pesquisa,
demonstra-se claramente perceptível a inexistência de uma variedade de
trabalhos emitidos por tal instituição.
Ainda não se encontram consignados trabalhos que se relacionem
especificamente à saúde do trabalhador. De modo não tão contrário ao
esperado,a natureza contemporânea do NANoREG não permite, ainda, ao
mesmo a sua ampliação significativa.
Diante disso, imperioso destacar que tais medidas tendem a se
perpetuar ao longo do desenvolvimento do projeto. Em que pese a
desatualização quanto às fontes originárias de informação, tal temática é
de suma importância tanto para o descobrimento de novos métodos de
regulação, como para o oferecimento de subsídios a pesquisas e a cobrança
de avanços constantes.
Assim, não há o que se falar em congelamento ou arquivamento de
estudos. É através das fontes de pesquisa que o avanço é garantido.
Ademais, é também a partir disso que novas descobertas são geradas, em
especial em tal âmbito de tão suma importância, qual seja o meio ambiente
do trabalho, razão pela qual se faz necessária uma análise mais
aprofundada quanto a tal temática para que seja perpetuada a
compreensão e o avanço científico da matéria.
Aspectos sobre o meio ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador
Observando-se que o uso da nanotecnologia encontra-se cada vez
mais acelerado, e que muitas vezes os consumidores não tem informação
que estão utilizando nanomateriais, e também os trabalhadores nem
sabem quais materiais estão manuseando, percebe-se que tal tecnologia
ainda trará muitas mudanças para a sociedade, principalmente no
ambiente de trabalho, um dos setores que mais será atingido por tais
mudanças.
Neto (2013, p. 17) entende que em relação a nanotecnologia pouco se
discute sobre seus aspectos não-técnicos, ou seja, possíveis impactos
sociais, culturais, econômicos, ambientais e para a saúde e segurança de
pesquisadores, consumidores e, principalmente, para os trabalhadores, um
dos primeiros a ter contato com os nanomateriais sintetizados,
manuseados e incorporados em novos produtos e processos produtivos.
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A nanotecnologia vem desenvolvendo produtos com propriedades e
funcionalidades diferenciadas nos mais diversos setores da produção,
porém não está se dando atenção de como é o manuseio desses novos
materiais. Para tanto é necessário um estudo aprofundado de como o
trabalhador irá se proteger destes materiais nanoparticulados, pois o
trabalhador fica exposto aos nanomateriais através da inalação pelo
sistema respiratório, pela ingestão e também pelo contato com a pele.
Assim, primeiramente será realizado um breve estudo acerca do
meio ambiente de trabalho e suas definições.
Para Santos (2007, p. 41), o meio ambiente do trabalho é objeto de
tutela jurídica. Reclama, por isso alternativas de caráter preventivo e
repressivo, através do direito, para efetivação do objeto mediato de sua
proteção: a saúde do trabalhador.
Romita (2005, n.p), define meio ambiente do trabalho como o
conjunto de condições, influências e interações de ordem física, química e
biológica que permite, abriga e rege a vida dos trabalhadores em seu labor,
qualquer que seja a sua forma.
Assim, o direito do trabalho deve proteger a saúde do trabalhador e
proporcionar a possibilidade de proteção a um meio ambiente laboral
seguro. Para tanto a Constituição traz em seus fundamentos a dignidade da
pessoa humana e qualidade de vida, bem como assegura o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, portanto as normas trabalhistas
devem proporcionar tais direitos aos trabalhadores.
Ainda na Carta Magna (2015c), em seu art. 7° XXII, está disposto que
é um dos direitos dos trabalhadores, seja de que tipo for, a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança do trabalhador. Portanto, pode ser exercitada e exigida
independentemente de atuação conformadora ou restritiva do Poder
Legislativo.
Dessa forma, o direito a um meio ambiente do trabalho que
assegure todas as garantias previstas nas legislações deve existir em toda
relação de trabalho, não podendo o trabalhador que está diretamente
ligados à fabricação, produção, e manipulação dos nanomateriais terem
seus direitos esquecidos.
Não pode haver avanço tecnológico com descaso aos direitos dos
trabalhadores. Vejamos o entendimento de Engelmann e Hohendorff:
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A aplicação dos avanços tecnológicos na área da nanotecnologia em
processos industriais gerará avanços econômicos, mas que não
podem coexistir com retrocessos sociais, especialmente no tocante à
saúde ambiental, incluída aí a saúde do trabalhador não apenas em
seu ambiente de trabalho, mas saúde como um todo. Não há como
se imaginar avanços científicos e tecnológicos, além de econômicos,
criados, alicerçados, sobre retrocesso social em termos de saúde e de
proteção. (ENGELMANN; HOHENDORFF, 2014, p. 300)

Assim, como não se sabem quais os reais riscos que a
nanotecnologia pode causar ao trabalhador que fica exposto a ela, é
necessário mais pesquisas para definir suas características que provocam o
potencial do perigo.
A construção de toda a matéria tem sua origem em nanoescala. O
comportamento dos materiais nesta escala é regido pela mecânica
quântica. Os materiais se comportam de forma diferente nesta escala. São
os efeitos quânticos que regem o comportamento destes materiais. Esta
mudança de comportamento é muito preocupante quando o foco é a saúde
dos trabalhadores, principalmente quando há possibilidade da presença de
nanopartículas. As mesmas propriedades que alteram as características
físicas e químicas das nanopartículas podem também, provocar
consequências não pretendidas (e até desconhecidas) quando elas entram
em contato com o organismo humano. E são os trabalhadores os primeiros
a terem contato com estas substâncias na sua produção ou utilização como
um dos componentes de outros materiais que incorporam partículas nesta
dimensão em suas composições (ARCURI, 2012).
O trabalhador manuseia produtos com nanomateriais, muitas vezes
sem saber do que se trata, e muito menos sem tomar os devidos cuidados.
Nesse ponto, é importante destacar o Projeto desenvolvido pela
FUNDACENTRO que busca identificar quais são os impactos da
nanotecnologia sobre a saúde dos trabalhadores e meio ambiente e propor
possíveis medidas de controle. Bem como objetiva conseguir envolver os
trabalhadores e a sociedade em geral , que também sofrerá grande
impacto, nas discussões sobre esta tecnologia. E, subsidiar regulamentação
e outras ações de políticas públicas sobre este tema por meio dos
conhecimentos produzidos.
Enfim, entende-se que medidas de prevenção rigorosas devem ser
tomadas para limitar a liberação de nanopartículas no ar e nos ambientes
externos da empresa, bem como devem ser elaborados amplos programas
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de gerenciamento de risco para reduzir ou eliminar a exposição dos
trabalhadores.
Assim, nesta linha de pensamento pergunta-se, quem manuseia os
nanomateriais estão protegidos? Para responder tal indagação basear-se-á
no Princípio da Precaução.
Aplicação do princípio da precaução
O princípio da precaução surge como ponto de partida para se criar
marcos regulatórios que atendam as novas necessidades que a
nanotecnologia impõe ao mundo do trabalho. Aragão (2008) defende que
o princípio da precaução é uma resposta adequada para dar proteção as
gerações atuais e também para as futuras contra riscos globais, retardados
e irreversíveis, afirmando ainda que o princípio da precaução não se aplica
só à política ambiental.
Ainda nesse contexto Colombo (2005), entende que é o princípio
estruturante do direito ambiental brasileiro, constituindo-se no principal
orientador das políticas ambientais. Colombo (2005) ainda ressalta que o
princípio da precaução traz consigo a ideia da inversão do ônus da prova
em favor do meio ambiente. Isto é, passa para o produtor de atividades
econômicas com potenciais riscos de um dano sério ou irreversível ao meio
ambiente ou a saúde humana, o ônus de provar que a sua atividade não
ofereça estes riscos. Porém alerta que: a resistência por parte dos Estados
na aplicação do princípio da precaução reside no fato de que os mesmos
consideram as normas relativas ao meio ambiente um fator que impulsiona
a estagnação econômica.
Contudo, há também quem seja contra a utilização do Princípio da
Precaução, como por exemplo Sustein (2005) que afirma ser tal princípio
paralisador do desenvolvimento econômico, que se as decisões forem
tomadas com base no princípio da precaução estas podem ser negligentes
já que não se sabe qual o verdadeiro risco.
Mas defende Aragão (2008, p. 15) que o Princípio da Precaução ao
contrário do que afirmam seus críticos:
a) Não é um princípio de medo ou de irracionalidade mas é, pelo
contrário, um princípio racional e cientificamente fundado de
responsabilidade pelo futuro. b) Não é um motivo de estagnação ou
bloqueio do desenvolvimento científico mas, pelo contrário, uma
fonte de progresso científico, isso porque o princípio da precaução
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não é um princípio de inação, mas um princípio de ação, não
consiste em erigir como máxima na dúvida, abstém-te mas antes na
dúvida, põe em prática tudo o que te permita agir melhor. c) Não
cria insegurança jurídica na gestão do risco. Antes pelo contrário,
atenua-a.

O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais
que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda
identificados. Este Princípio afirma que a ausência da certeza científica
formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a
implementação de medidas que possam prever este dano (GOLDIM, 2002).
Ante ao exposto, o trabalhador deve estar amparado pelo princípio
da precaução enquanto não seja criado um marco regulatório eficaz que
assegure o seu direito fundamental de saúde e meio ambiente de
qualidade.
Conclusão
A nanotecnologia terá, assim como está tendo, grandes impactos
junto à todos os setores. No meio ambiente do trabalho isso não será
diferente. A busca incessante por inovação tecnológica, neste caso por
nanotecnologia, pode trazer diversos riscos à saúde e à segurança do
trabalhador exposto, situação esta que vai de encontro ao que preconiza os
direitos dos trabalhadores, pois a relação de emprego faz jus a um
ambiente laboral seguro, saudável, e, portanto, equilibrado.
O manuseio de nanomateriais pelos trabalhadores cresce em ritmo
acelerado, e, para que a segurança do trabalhador seja assegurada é
necessário que seja realizado um estudo dos procedimentos operacionais e
das instalações das empresas em decorrência dos novos riscos que os
materiais nanoengenheirados apresentam ao meio ambiente do trabalho.
A correta identificação, caracterização e determinação das rotas e
mecanismos de exposição, avaliação e gestão dos riscos envolvidos e
indicação de equipamentos de proteção coletiva e individual são
determinantes para a garantia da saúde e integridade física dos
trabalhadores.
Todavia, em tese, as medidas atuais constituem apenas um passo no
horizonte de pressupostos a serem alçados. Tentativas multiculturais de
regulação, bem como projetos de oferecimento de subsídios a respostas
concretas são meios viáveis de perpetuação de tal viés. Porém, com a
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constante sobreposição da ciência de produção à ciência de impacto, o
aceleramento da chamada “esteira da produção” vem se tornando uma
constante preocupante. Com o crescimento dos meios de produção, os
ambientes laborais são impostos a procedimentos de preferência favoráveis
ao capital. Contudo, de nada se atentam os donos dos meios de produção
quando não percebem ser este o primeiro local de contato entre os
nanomateriais engenheirados e os seres humanos.
Via de regra, subsistem alguns fatores de favorecimento ao justo e
equitativo. Exemplos são as próprias regulações unilaterais oferecidas pela
União Europeia e os notórios projetos também de sua iniciativa, como
claramente ocorre com o NANoREG, ou aproximação comum europeia ao
teste regulatório de nanomateriais manufaturados.
Entretanto, tais iniciativas, em especial no que concerne à esta
última, representam tentativas de cunho recente. Pouco se tem como
resultado, e, ainda, pouco é o tempo de execução pré-ordenado a tais
projetos, o que faz surgir a necessidade de continuidade da pesquisa, e,
ainda, de cobrança à continuidades ou iniciativas futuras, fazendo-se com
que se sustente a ideia perpetuação de um meio ambiente sustentável.
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR
PARA A
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Introdução
O mundo na escala nano sempre existiu, ou seja, esta escala faz
parte da natureza. No entanto, somente da metade para o final do Século
XX, o ser humano conseguiu acessar esta ordem de grandeza, graças ao
desenvolvimento de nanoscópios, em condições de visualizar a bilionésima
parte de um metro. Provavelmente, o “fascínio da criatividade” levou os
cientistas a desenvolver condições técnicas para pesquisar nesta escala,
desvendando um “mundo novo”, com possibilidades e riscos ainda em
grande parte desconhecidos. Apesar disso, a utilização industrial da escala
nanométrica está avançando rapidamente, incrementando-se os produtos
desenvolvidos à base da nano escala, sem que se tenha uma certeza
científica sobre a segurança das nanopartículas e sem que a área jurídica
tenha construído marco regulatório específico considerando a dignidade
da pessoa humana como norte, como fio condutor que deverá perpassar
por todas as pesquisas nesta área.
Até pouco tempo, a ciência caracterizava-se pela certeza em
fornecer respostas, mas no atual cenário, a certeza foi substituída pelas
dúvidas. Não há como se imaginar avanços científicos e tecnológicos, além
de econômicos, alicerçados sobre retrocesso social em termos de saúde e
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de proteção. A ciência do Direito também foi atingida por esta nova
realidade repleta de incertezas.
Nesta nova realidade está inserida a nanotecnologia que é o
conjunto de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação que são
obtidas graças às especiais propriedades da matéria organizada a partir de
estruturas de dimensões nanométricas. A expressão “nanotecnologia”
deriva do prefixo grego “nános”, que significa anão, “techne” que equivale a
ofício, e “logos” que expressa conhecimento. Hoje a nanotecnologia é um
dos principais focos das atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação e traz consigo muitas incertezas, especialmente concernentes aos
riscos à saúde e ao meio ambiente.
Esta nova tecnologia, como inovação, traz à tona questões
relacionadas com diferentes áreas do conhecimento, inclusive o Direito,
especialmente em função dos novos riscos e danos advindos de seu uso. O
desenvolvimento destas tecnologias gera impactos éticos, legais e sociais
importantes, relacionados também ao princípio da precaução e
informação, bem como reflexos nas relações de trabalho e no meio
ambiente. Quanto às questões éticas formatadas a partir da tecnologia e da
responsabilidade, Hans Jonas adverte que todas as éticas anteriores – seja
na forma de emissão direta de comandos de fazer e não fazer certas coisas,
ou sob a forma de definir princípios para tais comandos, ou sob a forma de
estabelecer o fundamento da obrigação de obedecer a esses princípios –
possuem estas premissas tácitas interconectadas em comum: que a
condição humana, determinada pela natureza do homem e da natureza das
coisas, foi dado uma vez por todas; que o bem humano, nessa base, foi
facilmente determinável; e que a gama de ação humana e, portanto,
responsabilidade foi estreitamente circunscrita (JONAS, 2014, 37-47).
As nanotecnologias têm produzido novos materiais e os riscos para a
saúde humana e ambiental ainda não estão suficientemente avaliados.
Pertencendo a uma escala nanométrica, as partículas podem atravessar
poros e se acumular em determinadas células e não se tem ideia dos efeitos
de uma longa permanência de partículas magnéticas dentro do organismo,
e, tampouco, no ambiente. O desenvolvimento das nanotecnologias é
importante para o Brasil, país emergente em termos de produção
industrial, e que busca mercado para novos produtos, isto se a análise for
do ponto de vista econômico.
Neste sentido, não há como deixar de esclarecer sobre as
‘nanotecnologias’ – ou seja, uma escala que atualmente é empregada nas
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mais variadas áreas científicas para criação e adaptação de inúmeros
produtos, sendo essa descoberta “nano”, umas das mais instigantes e
desafiadoras dos últimos tempos. Existem inúmeras áreas vinculadas às
1
nanotecnologias como o tratamento, com relação direta à nanomedicina , a
nanobiotecnologia, os delivery systems, os variados métodos de produção,
a caracterização e a quantificação – envolvendo os métodos de separação e
a avaliação morfológica – além da parte da nanotoxicológica.
Todas estas mudanças exigirão o acompanhamento da área jurídica,
construindo os marcos normativos adequados para as diferentes etapas do
ciclo de vida dos produtos que utilizam esta tecnologia, fazendo-se as
devidas divisões e especificações de cada uma das nanopartículas que vão
sendo utilizadas. Ladeando esse cenário, projeta-se, necessariamente, um
forte investimento na precaução baseada na dignidade da pessoa humana,
ou seja, em nome da preservação da dignidade, deverá se agir com
precaução.
Desenvolvimento
As nanotecnologias se situam numa região de fronteira, viabilizada
pelo desenvolvimento de técnicas microscópias especiais, permitindo se
visualizar e interagir com as moléculas e os átomos. Assim, se encontram
em convergência com os avanços neurocientíficos; da tecnologia da
informação e da biologia sintética. Essas quatro áreas apresentam regiões
em comum, sinalizando a possibilidade de fomento de novas aplicações,
novos mercados – aí o ponto de atenção, pois os produtos chegam em
número crescente ao mercado consumidor – novas possibilidades
competitivas, gerando, por fim, a estruturação de novas sociedades. Esse
escopo merece a atenção do Direito, promovendo a definição de marcos
regulatórios, além da Ética, avaliando-se quais são os limites destas áreas
convergências que se situam na região de limite do conhecimento humano.
Como uma tecnologia que permite avançar as possibilidades da
intervenção humana na sociedade, por meio do modelo adaptado a partir

1

A utilização da nano escala na medicina mostra muitas possibilidades promissoras, veja-se,
por exemplo, as pesquisas para desenvolver um nano sensor para detectar doenças e bactérias
no interior do organismo humano (KELLEY, 2015) ou, ainda, uma pesquisa que está
planejando a construção de um nano robô para ser utilizado na realização de cirurgias de
(ABBONDANZA, 2015).
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da natureza, as nanotecnologias agregam valor por meio de sua
combinação com as outras tecnologias de uma variedade de maneiras. No
entanto, esta riqueza de combinações possíveis e a eventual aplicação em
diversos domínios cria desafios, bem como oportunidades (OECD, 2014).
Inicialmente cumpre esclarecer que as nanotecnologias, atualmente tão
comentadas, e coloquialmente conhecidas como ‘nanos’, tratam de uma
das descobertas mais incríveis dos últimos tempos, provenientes do avanço
tecnológico e do progresso em geral.
Por conta disso, se pode sublinhar que “a nanotecnologia é um
conjunto formado por saberes, técnicas e práticas que estudam e exploram
as novas propriedades dos materiais, quando manipulados em níveis
atômicos e moleculares”. Aí a justificativa para que se adote a
denominação de “nanotecnologias”.
Relativo à conceituação das nanotecnologias impõe-se esclarecer
que existem definições padronizadas internacionalmente sobre o termo,
como as da ISO (International Organization for Standardization) e da
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Considerando a importância das atividades realizadas pela ISO,
especialmente no seu TC 229, responsável pelos desdobramentos
relacionados às nanotecnologias, muitos países adotam o seu conceito de
nanotecnologia.
Segundo a ISO TC 229:
A normatização/padronização da nanotecnologia inclui uma ou
ambas das seguintes opções: 1. Compreensão e controle da matéria e
dos processos em nanoescala, tipicamente, mas não exclusivamente,
abaixo de 100 nanômetros de uma ou mais dimensões, onde o
aparecimento dos fenômenos dependentes do tamanho geralmente
permite uma nova aplicação. 2. A utilização da nanoescala faz com
que as propriedades dos materiais sejam diferentes das propriedades
individuais de átomos, moléculas e matéria em massa, para criar
melhores materiais, dispositivos e sistemas que explorem estas novas
propriedades. (ISO/TC, 2005)

Aqui se tem duas características muito importantes: o tamanho da
escala, isto é, da medida que representa o nanômetro – entre 1 e 100 nm – o
que promove a emergência de características novas nos materiais, que
diferem das características que os mesmos materiais apresentam em escala
maior, macro. Embora neste momento, os benefícios da nanotecnologia
dominam o nosso pensamento, o potencial desta tecnologia para
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resultados indesejáveis na saúde humana e no meio ambiente não deve ser
menosprezado. Como as nanopartículas são muito pequenas, medindo
menos de um centésimo de bilionésimo de metro, são regidos por leis
físicas muito diferentes daquelas com as quais a ciência está acostumada.
Existem probabilidades de que as nanopartículas apresentem grau de
toxicidade maior do que as partículas em tamanhos normais, podendo
assim ocasionar riscos à saúde e segurança de pesquisadores, trabalhadores
e consumidores.
Ainda dentro do arcabouço de definição, se destaca a
2
Recomendação da Comissão Europeia de 2011 onde se encontra a seguinte
definição: um nanomaterial é definido como “aquele que apresenta
partículas naturais, acidentais ou fabricadas contendo no estado nãoligado, aglomerado ou agregado para o qual 50% ou mais das partículas de
distribuição por número, ou uma ou mais dimensões externas está na faixa
entre 1 e 100 nm”. Além disso, também abre possibilidades para exceções:
“(...) em casos específicos e sempre que se justifique por preocupações com
o meio ambiente, segurança, saúde ou a competitividade, o limite de 50%
da distribuição de tamanho por número pode ser substituído por um
patamar entre 1 e 50%.” (EUROPEAN COMISSION, 2015).
Essa definição de nanomaterial tem um foco de grande preocupação:
a segurança e a saúde dos seres humanos e a manutenção do equilíbrio
ambiental. Em nome desses dois fundamentos, devem ser rigorosamente
analisadas e avaliadas as variações no tamanho da composição dos
nanomateriais, além das suas características toxicológicas. Um material
que contém partículas em escala nanométrica pode ser (i) natural:
gotículas de água ou sal marinho, cinza do vulcão, etc.; (ii) incidental:
como aquilo que não é natural, mas oriundo de algum processo da ação
humana, mas não dirigida intencionalmente para a produção de
nanopartículas, como a poluição de veículos e fumaça gerada na produção
industrial; (iii) nanomaterial fabricado (ou engenheirado), como aquele
produzido pela ação humana intencional.
As questões-chaves na área de nanomateriais incluem a falta de
dados sobre os impactos na saúde, o potencial de toxicidade ambiental e
uma incapacidade de continuar a monitorar quaisquer efeitos adversos. A

2

Esta recomendação, além de outras definições sobre nanomateriais, poderá ser encontrada
em: <http://publications.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: 08 nov. 2015.

Reginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –

69

falta de tecnologias e protocolos para monitoramento ambiental e
sanitário, detecção e remediação é ainda muito grande e deve ser
considerada, apesar de alguns esforços que estão sendo feitos para resolver
o problema. No entanto, existe também uma falta coordenada de
informações a disposição do público sobre os produtos com
nanotecnologia, incluindo onde estão sendo produzidos e usados, bem
como sobre os riscos potenciais que podem existir.
As pesquisas e produção em escala nanométrica tratam de uma
realidade da qual não se tem como escapar. Considerando que as
chamadas ‘ciências duras’ já se encontram imergindo no ‘nanomundo’ e
adotando suas posições quanto suas ‘criações’, com o Direito não haveria
de ser diferente. Assim, ponderando a importância desta nova tecnologia e
as questões que a envolvem, se faz necessário que o Direito parta em busca
de um posicionamento adotando como ‘norte’, o princípio da dignidade da
pessoa humana.
A dignidade da pessoa humana garante a possibilidade de
determinados direitos subjetivos construídos a partir da tradição humana
na história. Esse reconhecimento está ligado historicamente à tradição
bíblica, a cultura helenístico-romana, ao cristianismo e a própria filosofia,
sendo que tal prestígio pode-se assim afirmar, se deu a partir da chamada
época moderna, ou seja, quando se afirmaram a racionalidade, liberdade e
igualdade de todos os homens. Vale sublinhar que tal aspecto está
umbilicalmente ligado às atrocidades cometidas especialmente durante o
período da Segunda Guerra Mundial, onde se pretendeu, muitas vezes em
nome do conhecimento científico, esvaziar o ser humano de seus valores
internos essenciais.
A modernidade tem muito a aprender com a história, eis que nunca
se sabe tudo e nem demais, vale dizer, os humanos deverão continuar
olhando para a história que antecede e envolve os direitos humanos, a fim
de não ignorar a dor, o sofrimento e a morte de todos aqueles envolvidos
em violências e atrocidades.
A dignidade da pessoa humana, bem como a ideia do direito natural
passou por um processo de racionalização e laicização, entretanto, a noção
de igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade manteve-se, e
isso tudo se deu no século XVII e XVIII quando do pensamento
jusnaturalista (SARLET, 2001, p. 32).
Importante trazer aqui a contribuição de Fábio Konder Comparato
que refere:
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A justificativa científica da dignidade humana sobreveio com a
descoberta do processo de evolução dos seres vivos, embora a
primeira explicação do fenômeno, na obra de Charles Darwin,
rejeitasse todo o finalismo, como se a natureza houvesse feito várias
tentativas frustradas, antes de encontrar, por mero acaso, a boa via
de solução para a origem da espécie humana. (COMPARATO, 2001,
p. 4)

Quanto à inclusão do princípio da dignidade da pessoa humana nos
ordenamentos jurídicos internos, pode-se dizer que é um fenômeno em
afirmação desde a Segunda Guerra Mundial, quando o processo de
positivação dos direitos humanos se iniciou.
Especialmente no ordenamento jurídico Brasileiro, afirma-se que o
princípio da dignidade da pessoa humana passou a ocupar uma posição
central a partir da Constituição Federal de 1988, a qual o consagrou como
fundamento da República.
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito
brasileiro foi ressignificado, uma vez que influenciado fortemente pelo
princípio da dignidade da pessoa humana,
(...) que vem sendo tratado como a aspiração maior da sua
existência. Basta observar os preceitos inaugurais do texto
constitucional para perceber a dimensão que o princípio da
dignidade da pessoa humana ocupa ou deveria ocupar no direito
brasileiro, pois consubstancia, de forma expressa, um de seus
fundamentos. (BRAGATO, 2010, p. 82)

Há cerca de vinte e cinco anos que o princípio da dignidade foi
inserido no ordenamento jurídico brasileiro, com o lugar de fundamento
do Estado Democrático de Direito planejado pelo legislador constituinte
de 1988, e assim, este objetivo traçado na Constituição Federal se apresenta
com importância particular no momento em que se discutem os marcos
regulatórios para albergar os direitos e deveres decorrentes das
nanotecnologias.
Além disso, sinaliza para a importância da tradição no delineamento
da concepção de dignidade da pessoa humana e da necessidade de
valorização das experiências humanas geradas pela história da humanidade
e do próprio Direito. Com estes elementos se destacam aspectos
estruturantes da hermenêutica filosófica, notadamente um horizonte
histórico para onde devem ser projetadas as preocupações éticas para o
Reginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –

71

desenho de marcos normativos ou para um realinhamento dos marcos já
existentes, a fim de servirem para a instalação segura dos nanoprodutos.
Impõe-se, neste momento, iniciar uma tentativa de conceituação do
princípio da dignidade da pessoa humana, muito embora se saiba a
dificuldade de conceituação desse princípio nestes últimos vinte e cinco
anos, quando ele passou a fazer parte da Magna Carta.
Para Ingo W. Sarlet (2001, p. 38) qualquer conceituação clara sobre a
dignidade da pessoa humana torna-se quase impossível de ser alcançada.
Ainda, o autor refere que, apesar do repúdio de qualquer tentativa
de fundamentação religiosa ou metafísica da dignidade da pessoa humana,
essa continua a ocupar posição central no pensamento filosófico, político e
jurídico, possuindo força expressiva quando falamos em ordens
constitucionais, visando a constituição de um Estado Democrático de
Direito (SARLET, 2001, p. 36).
A dignidade é um valor intrínseco do ser humano, um valor moral e
espiritual inerente à pessoa humana e deste modo não pode ser substituída
por algo equivalente. Seu conceito envolve honestidade, honra
respeitabilidade, decência, decoro, respeito a si mesmo, entre outros
valores morais. Pode ser traduzida como toda a condição que permita o
mínimo para que o homem possa se desenvolver. Entre as estas condições
pode-se incluir a saúde, as condições de trabalho e também a proteção ao
meio ambiente, garantindo o direito à vida (SARLET, 2006, p. 106).
Ingo Wolfgang Sarlet conceituando dignidade menciona que:
É a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos
e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os
demais seres humanos. (SARLET, 2001, p. 60)

Está-se então diante da primazia da proteção da pessoa humana
como cláusula geral de tutela inserida no sistema jurídico nacional. A
vulnerabilidade da pessoa humana deve ser considerada, e o principio da
proteção da dignidade humana deve ser concretizado, se fazendo presente
sempre que necessário, como por exemplo, na vedação ao tratamento
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indigno ao trabalhador e na proteção que deve ser assegurada ao corpo e
mente do trabalhador.
A saúde do trabalhador faz parte do conteúdo essencial da
dignidade da pessoa humana, e sua proteção não pode ser postergada. Em
função da indivisibilidade que marca os direitos humanos fundamentais,
não há vida com dignidade sem garantia do direito à saúde no trabalho
(SCHINESTCK, 2010, p. 372). Assim, considerando-se que os trabalhadores
serão os primeiros expostos aos efeitos das novas tecnologias, eis que
estarão em contato direto com elas aos longo da produção, a dignidade da
pessoa humana não só pode como deve ser considerada também nos
aspectos de proteção a um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. O
risco é ainda maior, frente às incertezas, para os pesquisadores, que
desenvolvem as novas tecnologias e para os trabalhadores que já estão em
contato com estas tecnologias potencialmente prejudiciais a sua saúde,
sem ao menos saberem da real gravidade da situação. Os trabalhadores
acabam expostos de um modo mais agravado, em função do tempo e da
forma de exposição.
A dignidade da pessoa humana passa também pelo trabalho no
sentido de que, para poder arcar com o custo de suas necessidades, a
pessoa precisa de trabalho. Mas de acordo com José Antonio Ribeiro de
Oliveira Silva, não de qualquer trabalho, mas sim de um trabalho que
proteja sua saúde físico-funcional, que respeite sua condição de ser
humano e os direitos trabalhistas mínimos, entre eles a redução dos riscos
inerentes ao trabalho, com a eliminação ou proteção contra os efeitos da
insalubridade (SILVA, 2008, p. 71).
A OIT em 2010 publicou o relatório Riscos Emergentes e Novos
Modelos de Prevenção em um Mundo do Trabalho em Transformação
onde reconhece que os riscos novos e emergentes do trabalho podem ser
provocados pela inovação técnica ou pelas mudanças sociais ou de
organização, como, por exemplo, pelas novas tecnologias e processos de
produção (nanotecnologia e a biotecnologia). Ainda, reconhece que se
espera que, em 2020, aproximadamente 20% de todos os produtos
manufaturados no mundo se basearão, em certa medida, na utilização da
nanotecnologia. Menciona ainda, que os riscos associados com a fabricação
e utilização de nanomateriais são consideravelmente desconhecidos. Há
uma grande lacuna de conhecimento entre o progresso na implementação
da nanotecnologia e seus efeitos sobre a saúde e devido à utilização ampla
e em diferentes ramos industriais também é difícil estimar o número de
trabalhadores expostos. Enquanto pouco se sabe sobre os efeitos sobre a
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saúde e o ambiente desses novos materiais, é provável que os
trabalhadores estarão entre os primeiros a experimentar altas taxas de
exposição (OIT, 2010).
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, cabe ao empregador que utilizar estas tecnologias em sua
produção, considerar o trabalhador que está direta e habitualmente
exposto aos riscos potenciais, tomando as medidas necessárias, dentre as
conhecidas, para preservar a saúde destes e agir sempre sob o manto da
preocupação com a dignidade da pessoa humana.
Como os pesquisadores e trabalhadores são os que primeiro tem
contato com esta tecnologia, há que existir uma preocupação com sua
integridade física e mental, com sua saúde em sentido amplo, que somente
poderá ser alcançada e implementada com qualidade de vida no trabalho,
com direito a um meio ambiente de trabalho adequado, como forma de
respeito e de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana.
Não se pode esquecer o passado, quando apesar do caráter lesivo do
amianto, cientificamente comprovado, alguns países, como o Brasil, não
deixaram de utilizá-lo em razão de questões político-econômicas. Como se
pode perceber questões de cunho econômico e político influenciam
consideravelmente os avanços tecnológicos, e aí tem-se a outra face do
risco que as nanotecnologias poderão trazer. Vale dizer, que as questões
econômicas possam encobrir a efetiva questão política vinculada à decisão
que melhor atenda ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, visando não percorrer o mesmo caminho cursado quando da
utilização do amianto, é que os estudos para o emprego da tecnologia
‘nano’ devem ser encarados e amparados pelo Direito, utilizando ele, o
princípio da dignidade da pessoa humanada como justificativa ética.
A ciência vem abrindo suas portas para o ingresso de outras áreas do
conhecimento, as quais poderão contribuir consideravelmente na evolução
das pesquisas em nanotecnologia, em todos seus aspectos.
Assiste-se a uma verdadeira convergência tecnológica, onde diversas
áreas do conhecimento estão se comunicando e trocando
informações, a fim de dar conta da complexidade instalada a partir
das nanotecnologias. (...) Para tanto, a fim de construir uma efetiva
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“identidade cultural” assentada na dignidade da pessoa humana,
como seu elemento condutor, será necessário o desenvolvimento de
uma “ética da diversidade”, mediante a implementação dos
princípios básicos, considerando uma preliminar para a proposta de
criação de marcos regulatórios para as nanotecnologias.
(ENGELMANN, FLORES, WEYERMÜLLER, 2010, p. 175)

Neste sentido, o Direito deverá entender que as respostas buscadas,
serão razoáveis no momento que observarem e respeitarem os Direitos
Naturais-Humanos-Fundamentais, e ademais, serão válidas na medida em
que acatarem os princípios e orientações disposta na Constituição Federal
de 1988, especialmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
fundante do Estado Democrático de Direto Brasileiro.
Conclusão
O foco de atenção não são apenas as descobertas na escala nano,
mas também as repercussões que essas pesquisas gerarão na natureza e os
modos como elas atingirão a vida humana no planeta. Como se pode
verificar, o problema não são as descobertas em si, mas os seus reflexos na
vida das pessoas e na estrutura do planeta. É preciso que sejam
desenvolvidas, paralelamente às pesquisas que já vem ocorrendo,
avaliações dos efeitos, a longo prazo, dos nanomateriais sobre a saúde dos
seres humanos e do meio ambiente. Apenas assim poderemos tentar
proteger a saúde e integridade dos trabalhadores, expostos duplamente,
durante a elaboração dos produtos e como consumidores.
Assim, cabe aos operadores do direito, juntamente com os demais
setores envolvidos nesta nova ciência multidisciplinar que é a
nanotecnologia, agir com cautela e sempre vislumbrando os princípios do
direito brasileiro, tendo como norte o princípio da Dignidade da pessoa
humana, de modo a convergir às atenções de todos aqueles que estiverem
seriamente comprometidos com a saúde das gerações, sejam as atuais ou
as futuras.
Deste modo, a garantia de um meio ambiente ecologicamente
adequado, na sua íntegra, ou seja, incluindo o meio ambiente de trabalho,
é não apenas uma necessidade de garantia e implementação de direitos,
mas também uma obrigação ética, dos seres humanos para com os seus
próprios pares, membros todos de uma mesma coletividade.
É evidente a necessidade de se utilizar do princípio da dignidade da
pessoa humana – pilar sustentador de nosso ordenamento jurídico – frente
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à falta de legislação específica, objetivando a tutela da integridade da saúde
dos trabalhadores, consumidores e do meio ambiente. Os diferentes
artigos da Constituição não devem ser interpretados isoladamente e sim
em conjunto com a totalidade do texto constitucional, assim, precisa-se
considerar sempre, a tutela da dignidade da pessoa humana.
A humanidade precisa aprender a focar suas ações considerando que
ela representa uma das espécies animais que habitam o planeta, e que isso
não lhe dá o direito de tomar decisões que possam gerar consequências
desastrosas a todas as formas de vida e à própria sobrevivência e
manutenção do planeta. Ainda, é necessário que se aprenda com a história,
especialmente considerando-se a questão da energia nuclear, quando a
nova tecnologia foi muito mais utilizada como arma do que como fonte
geradora de energia. É necessário que se aprenda com o passado, não se
reiterando os mesmos equívocos já cometidos.
Neste momento onde há muito mais incertezas do que
conhecimento, ainda faltam estudos mais profundos, a serem
desenvolvidos a longo prazo e com abordagem multidisciplinar,
necessários ao entendimento das novas tecnologias. É necessário que se
avance em busca do conhecimento para que as nanotecnologias sejam
vetores de desenvolvimento e não de agravos à saúde, nunca esquecendo
que há necessidade urgente de se discutir a questão da regulamentação na
área levando em conta a dignidade da pessoa humana como forma
concretizadora do princípio da precaução.
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
responsabilidade 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
paradigma para a sociedade atual, eis que contêm em sua estrutura os
papéis de herói e vilão da revolução científica moderna, trazendo em seu
bojo tanto possíveis soluções quanto inevitáveis riscos. Somente assim o
Direito poderá desenvolver respostas adequadas às demandas surgidas em
função da nova realidade gerada pelo uso e impactos da tecnociência (e
assim, das nanotecnologias), conjugando o respeito ao ser humano e ao
meio ambiente com a inovação e ampliação do conhecimento nas áreas das
ciências duras. É preciso um Direito crítico, capaz de fazer leituras da
realidade e apto a provocar as mudanças necessárias nesta realidade, tendo
como princípio norteador o da dignidade da pessoa humana, sob pena de
restar isolado das outras áreas do conhecimento, que se utilizarão dos
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espaços vazios deixados pelo Direito, para atuarem, inclusive em questões
regulatórias.
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AVALIAÇÃO DO RISCO DURANTE A SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE
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Introdução
Diversas publicações internacionais como da Agência Europeia para
a Segurança e Saúde no Trabalho e Organização Internacional do Trabalho
tem destacado que a nanotecnologia é um risco emergente para os
trabalhadores na qual serão necessários estudos e investigações em relação
aos seus efeitos EU-OSHA (2009) e ILO (2011).
A quantidade de produtos com nanotecnologia vem crescendo em
média mais de 20% ao longo dos últimos anos conforme o inventário de
produtos de consumo com componentes nanotecnológicos disponíveis no
mercado mundial de acordo com o sítio “Project on Emerging
Nanotechnologies” (2015). A Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ABDI (2010) relata em seu panorama que vários produtos
contendo nanotecnologia estão em nosso cotidiano, como nos protetores
solares, em calçados esportivos, celulares, tecidos, cosméticos e
medicamentos, entre outros.
Com esse crescente aumento de produtos com nanotecnologia
também cresce o número de pesquisadores envolvidos nos laboratórios das
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Universidades, entretanto, o risco que os trabalhadores estão submetidos
nas pesquisas envolvendo nanomateriais é ainda desconhecido.
De acordo os autores Arcuri; Viegas; Pinto (2014); Yokoyama (2007) ,
os materiais ao serem reduzidos para escala nano, apresentam
propriedades e características distintas e novas como: resistência,
maleabilidade, elasticidade, condutividade, poder de combustão e ponto
de fusão.
A redução do tamanho aumenta a área superficial promovendo
maior disponibilidade de átomos na superfície para reagir com o meio e
também liberar íons de metais que os compõem como, por exemplo, Ag+,
Cu2+, Zn2+, entre outros. A maior disponibilidade dos íons devido à
redução do tamanho é a principal causa dos impactos adversos causados
aos seres humanos e o meio ambiente (Oberdörster; Oberdörster;
Oberdörster ,2005 p.828)
Essas novas características e seu tamanho reduzido que tornam tão
interessante a utilização desses novos materiais podem representar um
risco a saúde e segurança do trabalhador
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o risco envolvido na
tarefa de sintetizar nanopartículas de óxido de cobre (NPCuO) no
ambiente laboral, através da aplicação de ferramentas de avaliação
qualitativa do risco.
Essa avaliação foi realizada com utilização da técnica de Control
Banding (CB), que utiliza um enfoque totalmente qualitativo na qual o
risco é avaliado em situações onde faltam informações comprovadas
toxicológicas, como é o caso dos potencias danos provocados pelo NPCuO.
As avaliações qualitativas são mais indicadas que as quantitativas ao
realizar avaliações envolvendo nanomateriais no atual nível de
conhecimento, pois, ainda não existem: aparelho para realizar as medições,
limite de tolerâncias nem metodologias para medição.
Metodologia
No estudo de caso avaliou-se o risco na tarefa de sintetizar NpCuO
pelo método de decomposição térmica de acordo com a (Figura 1).
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Figura 1: Fluxograma da síntese de NPCuO

Para a realização da avaliação qualitativa foram utilizadas quatro
ferramentas de CB que apresentam de 3 a faixas para a exposição e de 3 a 5
para fator de perigo. As respectivas ferramentas e o número da matriz de
risco estão apresentados na Tabela 1.
Ferramenta
CB – SST/Labnano
CB – ANSES
CB- Nanotool
CB – ISO 12901-2

Tabela 1: Ferramentas de CB utilizadas
Autor
Andrade (2013)
ANSES (2010)
Paik; Zalk; Swuste (2008)
ISO/TS 12901-2: 2014

Matriz de risco
3x3
4x5
4x4
4x5

Fonte: autor.

Resultados e discussões
CB – SST/Labnano
De acordo com Andrade (2013) , o CB- SST/Labnano é composto por
um algoritmo de classificação dos riscos, sendo que o mesmo é composto
em duas etapas: a primeira se destina a avaliar o perigo potencial das
nanopartículas através das perguntas da Tabela 2. A outra etapa consiste
em determinar o fator exposição pelos nanomateriais através da Fonte:
Andrade (2013).
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Tabela 3. Em ambos os casos, para cada situação é atribuído um grau
entre: +1 (agravante); 0 (neutro) e -1 (atenuante).
Tabela 2: Escore de Perigo.
Questão
Há dados conclusivos sobre
a segurança do nanomaterial ?
Os nano-objetos são fibrosos ou
contém uma dimensão preponderante ?
O material contém nanopartículas
solúveis ou lábeis ?
O nanomaterial contém elementos
potencialmente cancerígenos ou mutagênicos

Resposta
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Ação
0
+1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
Resultado

Resultado

Ação
+1
0
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
Resultado

Resultado

+1
-1
-1
+1
0

Fonte: Andrade (2013).
Tabela 3: Escore de Exposição.
Questão
A frequência do uso dos nanomateriais é:
alta = mais de uma vez por semana;
média= 1 vez por mês/ baixa= menos de 1 vez por mês
As quantidades usadas são grandes
Os nanomateriais estão livres
(isto é, não fazem parte de uma matriz sólida ou líquida)
Os nanomateriais são manipulados na forma de nanopós
Há possibilidade de dusoersão das nanopartículas no ar
( típicas em operações de corte ou cominuição)

Resposta
Alta
Média
Baixa
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

+1
+1
-1
+1
+1
+3

Fonte: Andrade (2013).

Com os graus obtidos na Tabela 2 (neutro) de Perigo e na Fonte:
Andrade (2013).
Tabela 3 (agravado) referente à exposição é possível enquadrar a
síntese de NPCuO no grupo de risco III de acordo com a Tabela 4:
Tabela 4: Matrix de Risco da CB- SST/LABNANO

Perigo
Exposição

Escore de
Exposição

atenudo
(negativo)
Neutro
(zero)
Agravado
(positivo)

atenudo
(negativo)
Grupo de Risco
I
Grupo de Risco
I
Grupo de Risco
II

Escore perigo
Neutro
(zero)
Grupo de Risco
I
Grupo de Risco
II
Grupo de Risco
III

Fonte: Andrade (2013).
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Agravado
(positivo)
Grupo de Risco
II
Grupo de Risco
III
Grupo de Risco
III

CB – NANOTOOL
Segundo os autores Zalk; Paik; Swuste (2009), a ferramenta Cb
Nanotool estabelece algumas questões para classificação do risco, sendo
composto em duas etapas, a primeira estabelece fatores para determinar o
fator de perigo sendo o que sistema de pontuação considera 30% de dados
do material de origem (
Tabela 5) e 70 % de dados dos nanomateriais (Tabela 6), a próxima
etapa estabelece fatores para se determinar a probabilidade (Tabela 7).
Tabela 5: Os pontos distribuídos de acordo com as características do material bulk.
Risco Bulk

Fator

L.T. μgm
Carcinogênico

(pont. máx:30)
total
9

Toxicidade
de reprodução
Mutagênico
Toxicidade
na pele
Capacidade de
produzir Asma

Características
Pontos atribuídos
<10
10
sim
4
sim
4
sim
4
sim
4
sim
4

10-100
5
não
0
não
0
não
0
não
0
não
0

101-1000
desconhecido
2,5
7,5
desconhecido
3
desconhecido
3
desconhecido
3
desconhecido
3
desconhecido
3

>1000
0

Fonte: adaptado de Zalk; Paik; Swuste (2009)
Tabela 6: Os pontos distribuídos de acordo com as características do nanomaterial.
risco Nm
(pont. máx:70)

Fator

alto

médio

baixo

Reatividade da superfície

10

5

0

7,5

tubular ou
fibrosa
10
1-10
10
insoluvel
10
sim
6
sim
6
sim
6
sim
6
sim
6

anisotrópica

compacta ou
esférica
0
>40
0
soluvel
5
não
0
não
0
não
0
não
0
não
0

desconhecido

Forma da partícula
Diâmetro
da partícula (nm)
42,5

total Bulk + Nm
51,5

Solubilidade
Carcinogênico
Toxicidade
de reprodução
Toxicidade na pele
Capacidade de
produzir Asma
mutagênico

5
11-40
5

desconhecido

7,5
desconhecido
7,5
desconhecido
7,5
desconhecido
4,5
desconhecido
4,5
desconhecido
4,5
desconhecido
4,5
desconhecido
4,5

Fonte: adaptado de Zalk; Paik; Swuste (2009)

Reginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –

83

Tabela 7: Os pontos distribuídos de acordo com a probabilidade.
exposição
probabilidade de exposição
(pont. máx:100)

Características
Pontos atribuídos

Fator
Quantidade usada
na tarefa (mg)

total
65

Pulverulência
Nº de trabalhadores
Frequência da tarefa
Duração da tarefa (h)

>100
25
alta
30
>15
15
diariamente
15
>4
15

11-100
12,5
média
15
11-15
10
semanalmente
10
1-4
10

0-10
6,25
baixa
7,5
6-10
5
mensalmente
5
30-60 min
5

desconhecido
18,75
desconhecido
22,5
1-5
desconhecido
0
11,25
> mensalmente
11,25
<30 min
11,25

Fonte: adaptado de Zalk; Paik; Swuste (2009)

Somando as pontuações obtidas na
Tabela 5 e na Tabela 6, obtém-se a faixa referente ao Perigo que
nesse caso foi classificado como Alto (51,5) e enquadrando com os pontos
obtidos referentes a exposição que foi classificada como Probabilidade
Provável (65 ) obtida na Tabela 7 , é possível enquadrar o risco como RL 3
para execução da tarefa de acordo com a Tabela 8.
Tabela 8: Matrix de Risco
Perigo
Muito alto
(76-100)
Alto (51-75)
Médio (26-50)
Baixo (0-25)

Extremament
e improvável
(0-25)

Probabilidade
Menos
Provável
provável
(26-50)
(51-75)

Causa provável
(76-100)

RL3

RL3

RL4

RL4

RL2
RL1
RL1

RL2
RL1
RL1

RL3
RL2
RL1

RL4
RL3
RL2

Fonte: adaptado de Paik; Zalk; Swuste (2008)

CB – ANSES
Nesta ferramenta de CB segundo ANSES (2010), para ocorrer o
enquadramento nas bandas de perigo devem ser respondidos os
questionamentos, referente ao nanomaterial, do fluxograma de decisão, de
acordo com a Figura 2.
O material bulk é enquadrado como HB 2 , de acordo com as
características toxicológicas enquadradas no anexo 2 da ANSES (2010), na
Figura 2 o nanomaterial aumenta dois níveis de banda por ser insolúvel e
possuir uma reatividade maior que sua forma bulk , ficando como nível
HB4.
Segundo ANSES (2010), o fator de exposição está relacionado com a
forma física do nanomaterial conforme a Tabela 9, no caso do NPCuO ,que
possui a forma de pó é enquadrado como EP3, mas, apresenta um
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incremento no valor de uma banda devido a formação de pulverulência
devido à operação.
Figura 2: Fluxograma de decisão ANSES (2010).

Fonte: adaptado de ANSES (2010).
Tabela 9: Classificação da forma da exposição de acordo com forma do material.
Forma
Sólido
Líquido
Pó
Aerosol
Física
Potencial
EP1
EP2
EP3
EP4
emissão
Modificação da faixa devido à tendência natural do material
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Liberam partículas
alta
alta ou moderada
sob baixa tensão ?
volatilidade ?
geração de pó
(+2bandas)
(+1banda)
(+1banda)
Modificação da faixa devido à operação

_

Ocorre geração de
poeiras por forças
externas
(por
exemplo,
forças
mecânicas, forças
eléctricas,
laser,
etc.) ?
(+3bandas)

Geração de pó
por evaporação
(+1/+2
banda(s)
de
acordo
com
geração de pó)
Pulverulência
(+2bandas)

-

Operação de fusão
(+1banda)
Dispersão
no
líquido (+1 banda)

Não formação
de
aerossol
durante
o
processo
(-1
banda)

Formação
pulverulência
(+1banda)

de

-

-

Fonte: adaptado de ANSES (2010).

Após a obtenção do nível de Perigo obtido do Fluxograma de
decisão na Figura 2 e o nível de exposição obtido na Tabela 9, é possível
realizar o enquadramento na Tabela 10 para o obtenção do nível do risco,
que neste caso foi o CL 5 para execução da tarefa.
Bandas de Perigo

Tabela 10: Matrix de risco
Bandas de exposição
EP1

EP2

EP3

EP4

HB1

CL1

CL1

CL2

CL3

HB2

CL1

CL1

CL2

CL3

HB3

CL1

CL1

CL3

CL4

HB4

CL2

CL2

CL4

CL5

HB5

CL5

CL5

CL5

CL5

Fonte: adaptado de ANSES (2010).

Control Banding ISO 12901-2:2014
Segundo a ISO/TS 12901-2: (2014), para ocorrer o enquadramento do
nível de perigo do nanomaterial, devem ser respondidos os
questionamento do fluxograma de decisão, conforme a Figura 3.
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Figura 3: Fluxograma de decisão do nível de perigo

Fonte: adaptado da ISO/TS 12901-2: (2014).

O nanomaterial em questão apresenta estudos que indicam
propriedades mutagênicas o nível de perigo obtido de acordo com o
fluxograma de decisão na Figura 3 é HB E.
De acordo a ISO/TS 12901-2: (2014), para enquadrar o nível de
exposição deve ser observado o tipo de síntese, conforme a Erro! Fonte de
referência não encontrada..
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Figura 4: Fluxograma de decisão para obtenção do nível de exposição de acordo com tipo de
síntese do nanomaterial.

Fonte: adaptado da ISO/TS 12901-2: (2014).

Com o nível de Perigo HB 5 obtido do Fluxograma de decisão na
Figura 3 e enquadrando com o nível de exposição EB2 conseguido na Erro!
Fonte de referência não encontrada. é possível enquadrar o risco como
CL 5 de acordo com Tabela 11 para execução da tarefa.
Bandas de Perigo

Tabela 11: Matrix de Risco
Bandas de exposição
EB1

EB2

EB3

EB4

A

CB1

CB1

CB1

CB2

B

CB1

CB1

CB2

CB3

C

CB2

CB3

CB3

CB4

D

CB3

CB4

CB4

CB5

E

CB4

CB5

CB5

CB5

Fonte: adaptado da ISO/TS 12901-2: (2014).
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Conclusão
As avaliações qualitativa do risco indicaram que durante a execução
da síntese das NPCuO na maioria dos métodos de CB , resultaram no nível
máximo de perigo e um alto nível de exposição do pesquisador, implicando
assim, no enquadramento no grupo máximo de risco conforme a Tabela 12.
Tabela 12: Nível de Risco Obtido
Ferramenta de CB
Nível de Risco obtido
CB- Nanotool
3 de 4 possíveis
CB- SST/Labnano
3 de 3 possíveis
CB – ANSES
5 de 5 possíveis
CB- ISO 12901-2
5 de 5 possíveis
Fonte: autor.

Esse risco alto ocorre devido à falta de informação toxicológicas
referente à NPCuO, havendo necessidade de mais estudos na área de
Nanotoxicologia não só a este nanomaterial especifico, mas, todos os
outros, para que se possa fundamentar uma futura regulação sobre os
nanomateriais, de modo a mitigar os riscos que os mesmos proporcionam
em todo o ciclo de vida do produto contendo nanomateriais. Assim, apesar
dos resultados apresentarem alto risco para o processo de síntese de
NPCuO, temos que ter cuidado ao utilizarmos estes dados, pois eles
podem ser confirmados ou não na medida que os dados toxicológicos
forem consolidados.
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INCORPORAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICOINTERNACIONAL À
ORDEM JURÍDICA INTERNA: A PRÁTICA DO SISTEMA JURÍDICO
BRASILEIRO E OS RISCOS PARA A REGULAÇÃO DA NANOTECNOLOGIA
NO
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*
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Introdução
A nanotecnologia é a manipulação artificial de átomos e moléculas
que pode agregar e transformar produtos e elementos já existentes com
novas funções, bem como criar novos elementos e entidades, inclusive
seres vivos. Contudo, ainda se sabe pouco a respeito das novas
propriedades dessas substâncias e os riscos que estas poderão gerar no
meio ambiente.
A relação entre Direito Internacional e Direito Interno tem
provocado, ao longo dos anos em que ambos começaram a colidir,
diferentes debates. Para tanto, o tema ora analisado é constante nas
escritas de Direito Internacional, seja na esfera teórica ou prática.
Neste trabalho, o foco da relação ora analisada se dá no
ordenamento brasileiro. No campo de trabalho da doutrina percebe-se
uma elevada falta de concordância entre os autores, principalmente pelas
diferentes interpretações dos textos e da legislação sobre o assunto.
Ademais, os trabalhos reconhecidos desta esfera somente procuram
descrever e categorizar os comportamentos da legislação e jurisprudência
nacional quanto ao assunto em análise.

*

Mestrando do PPGD da UNOCHAPECÓ. Bolsista CAPES/PROSUP.

**

Doutora em Antropologia pela UFRJ. Professora do PPGD e do PPGCA da UNOCHAPECÓ.
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direito, Democracia e Participação Cidadã.

Faz-se necessário descrever e entender as teorias que explicam tal
relação, ou seja, a teoria dualista encabeçada por Karl Heinrich Triepel e a
teoria monista de Hans Kelsen. Conforme assevera Macedo e Pinto (2011, p.
315) o sistema brasileiro de incorporação do ordenamento internacional é
demasiado complexo e aberto, sendo que algumas publicações taxam a
controvérsia ora analisada pelas teorias monistas e dualistas de irrelevante,
“(...) pois seria no próprio direito brasileiro que se deveria buscar a solução
para a internalização de tratados (...)”. Todavia, mesmo com a Emenda
Constitucional n. 45/2004 e sua solução parcial das divergências sobre o
assunto (principalmente sobre tratados de direitos humanos), ainda
existem lacunas em aberto.
Após a exposição das duas doutrinas, este trabalho transcreve os
posicionamentos mais relevantes para o estudo da doutrina e da
jurisprudência nacional em volta das duas teorias ora elencadas para, ao
final, tentar determinar qual (e se há) o posicionamento dominante da
nossa doutrina e jurisprudência. Por último, o trabalho tece uma breve
análise sobre os possíveis riscos para a regulação da nanotecnologia no
Brasil ante ao cenário da incorporação de normas internacionais
apresentado.
Dualismo e monismo: conflito e hierarquia entre as normas internas de um
Estado e o ordenamento internacional
O Direito Internacional ainda possui um campo nebuloso a ser
desvendado no que tange à aplicação de suas normas, principalmente aos
efeitos do ordenamento internacional sobre um ordenamento interno de
determinado Estado.
Faz-se importante clarificar o entendimento acerca das duas
principais teorias sobre o complexo relacionamento entre a ordem jurídica
interna de um Estado e a ordem jurídica internacional.
Assevera Lupi (2009, p. 29) que o tema ora analisado é de grande
presença nas publicações nacionais de Direito Internacional, devido à
grande discordância entre os autores da área sobre a relação entre Direito
Internacional e Direito Interno.
Da análise das importantes doutrinas relacionadas surgem dois tipos
de posições, em oposição: O dualismo e o monismo, sendo o primeiro
concebido por Karl Heinrich Triepel, Santi Romano, entre outros e o
segundo por Hans Kelsen e seus discípulos.
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Segundo Zen (2014, p. 286), “O objetivo principal de Triepel com a
teoria dualista era verificar (...) a dinâmica entre o direito internacional e o
direito interno, como dois complexos jurídicos distintos, cada qual
tutelando relações sociais diversas”.
Conforme escrevem Macedo e Pinto (2011, p. 316) o Direito Interno,
na visão de Triepel, é aquele criado pela vontade do Estado e se aplica aos
indivíduos. Já o Direito Internacional surge da vontade combinada dos
Estados e este incide sobre as nações que o cria. As duas normas são fruto
1
de fontes diferentes, destinam-se a sujeitos e relações distintas .
Em sentido complementar, Lupi (2009, p. 34) leciona que Santi
Romano explica a teoria dualista de forma diferente, porém precisa,
partindo da ideia de uma comunidade. Havendo um grupo de pessoas que
formam uma comunidade organizada, haverá de existir uma instituição
que administre tal comunidade. Para tal gestão e para a garantia da ordem,
ocorrerá a existência de um ordenamento. O Direito Internacional
somente existirá para Santi Romano quando este derivar da Comunidade
Internacional, não sendo tal comunidade formada exclusivamente por
Estados e sim por todas as entidades que a própria Comunidade
Internacional aceite. Logo, mesmo com uma forma distinta dos
ordenamentos estatais, há um Direito Internacional e desta forma
O dualismo encontra-se em Santi Romano como pedra angular de
sua teoria, radicada na relação inextricável que estabelece entre
Direito e comunidade. Se vêm de comunidades diferentes, são
direitos de outras ordens. O Direito Internacional é o Direito da
comunidade internacional e o Direito Interno o da comunidade
estatal. (LUPI, 2009, p. 34)

A teoria do monismo jurídico, concebido por Hans Kelsen, “(...)
sustenta que o direito constitui um sistema único, do qual são partes
integrantes o direito internacional e o direito interno, daí surgindo a
possibilidade de conflitos entre ambos e a necessidade de normas para

1

Romano apud Lupi (2009, p. 34) elenca que o Direito Internacional e o Direito Interno “São
instituições que diferem não só quanto às fontes, mas também por terem esferas de eficácia
distintas. Tão forte assoma a dessemelhança que a separação é elevada à categoria de
princípio fundamental. Há mais: como ambos são originários, ainda que um pressuponha o
outro em certa medida, os dois ordenamentos, internacional e interno, podem cada qual
negar valor ao outro ordenamento”.
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solucioná-los” (BINENBOJM, 2000, p. 183). O pensamento de Kelsen,
segundo o referido autor, era a criação de um sistema jurídico onde a
validade do Direito Interno ocorre no reconhecimento do Direito
Internacional.
Segundo Macedo e Pinto, Kelsen determina a unidade de um
sistema jurídico pela sua teoria da norma fundamental, em razão de todas
as regras individuais convergirem, ao final, para um único ordenamento
universal:
Esta norma confere, além da unidade, o fundamento de todos os
demais comandos de um ordenamento. Uma lei irá pertencer a um
determinado ordenamento, se ela foi criada por uma autoridade que
recebeu este poder de uma outra lei superior. Esta, por sua vez,
pertence ao mesmo ordenamento, se foi criada por outra autoridade
que recebeu esta faculdade de uma terceira norma superior.
(MACEDO; PINTO, 2011, p. 316)

Tal raciocínio, segundo os citados autores pode se aplicar de modo
sucessivo, atingindo ao ponto que a última norma positiva venha a ser a
constituição de um Estado. Acima desta norma haverá uma norma
pressuposta e hipotética onde se encerra todo o fenômeno jurídico,
possuindo apenas, ao final, uma única norma fundamental.
Tratando-se do caso dos conflitos nas relações entre Direito
Internacional e Direito Interno na teoria ora apresentada, os dois
ordenamentos jurídicos coexistem de duas maneiras diferentes: por
coordenação ou subordinação. A subordinação, como o próprio termo
representa, estabelece uma relação de hierarquia entre os dois
ordenamentos. O efeito de coordenar significa estabelecer um equilíbrio
entre dois sistemas equivalentes. Em ambos os casos, faz-se necessário
incidir sobre ambos ordenamentos um terceiro ordenamento, “(...) o qual
deverá delimitar o domínio de uma e de outra. A subordinação, pois,
mostra-se a relação mais importante. E uma ordem será subordinada a
outra se possuírem o mesmo fundamento de validade” (MACEDO, PINTO,
2011, p. 316).
A teoria monista de Kelsen, se adotada ipsis litteris, exerce enorme
influência sobre o fenômeno da soberania de um Estado, sendo possível
entender que esta deixe de existir sob o enfoque monista. Assim, surgiram
duas teorias sobre o monismo: radical e moderado. O primeiro,
conforme escreve Binenbojm (2000, p. 184) é o mais fiel ao sistema da
universalidade dos ordenamentos jurídicos, onde ocorre a opção pela
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supremacia do Direito Internacional sobre todo o Ordenamento Interno.
Tal concepção, segundo o referido autor restou adotada, em nosso país,
por alguns doutrinadores, como Haroldo Valladão, Oscar Tenório, Celso D.
Albuquerque Mello e Marotta Rangel.
O monismo moderado, criação de Alfred Verdross, discípulo de
Kelsen na Universidade de Viena, elenca que a aplicação do Direito
Internacional e do Direito Interno devem ocorrer de forma simultânea,
respeitando o que prevê o Ordenamento Jurídico Nacional,
principalmente o que dispõe a Constituição do Estado em questão.
Referida posição, segundo Binenbojm (2000, p. 184), “(...) não contraria
propriamente o pensamento de Hans Kelsen, que, como visto, chegou a
admití-la como a mais factível, na prática”. Complementa o autor,
elencando que
(...) a) embora pregando a desnecessidade de mecanismos de
internalização dos tratados internacionais, Kelsen admitia sua
existência, quando expressamente previstos na ordem jurídica
interna, especialmente na Constituição do Estado, sem que isto
desnaturasse a sua concepção monista; b) embora pregando a
supremacia do direito internacional sobre o direito interno
(monismo radical), Kelsen admitia que a questão da hierarquia entre
as fontes deveria ser tratada pela ordem jurídica interna,
especialmente a Constituição do Estado (monismo moderado), sem
que isto desnaturasse a sua concepção monista. (BINENBOJM, 2000,
p. 184)

Na teoria dualista, descreve Binenbojm (2000, p. 185) que não ocorre
qualquer conflito real entre a Ordem Jurídica Internacional e Interna, eis
que a primeira tutela somente as relações entre Estados e outros
organismos de ordem internacional, ao passo que a segunda doutrina a
relação “intra-estatal” (entre as pessoas submissas à Lei de um Estado e
entre este e os seus súditos) não havendo, portanto, conexão com o direito
internacional.
Todavia, ante a impossibilidade de firmar com plena convicção que
os dois ordenamentos jurídicos em questão seriam intocáveis um pelo
outro, Triepel elencou que há na doutrina dualista certa possibilidade de
recepção de um pelo outro. Quanto à possibilidade de o Direito Interno
receber uma norma de Direito Internacional, é vista pelo autor de forma
muito restrita, “(...) por tratarem as normas de direito internacional de
relações entre Estados” (ZEN, p. 287).
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Ocorrendo possibilidade, tal recepção pode ser de forma tácita ou
expressa, todavia, a norma interna não adquire status de norma
internacional, eis que esta é criado pelo Estado e seus destinatários são os
seus nacionais. Binenbojm apud Araujo e Andreiuolo (2000, p. 185) elenca
que, no sistema proposto por Triepel faz-se necessário “(...) uma
transposição da norma de origem internacional para a ordem nacional
através de uma deliberação legislativa, que só assim adquiria eficácia no
âmbito intra-estatal”.
No sentido inverso, escreve Zen (2014, p. 288) que a recepção do
Direito Internacional à uma norma de Direito Interno não é possível na
teoria de Triepel, sendo que, em certo sentido contraditório, este
considerou ser possível a adoção, como fonte, de determinadas normas de
Direito Privado Interno pelo Direito Internacional Privado.
Cenário da incorporação de normas internacionais ao ordenamento interno
no Brasil
No âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, os esforços
para explicar os caminhos seguidos pelos poderes de nosso país em relação
à incorporação das normas internacionais ao âmbito interno se debruçam
sobre as regras constitucionais. Estas, todavia, pouco elucidam sobre a
relação do Direito Internacional com o Direito Interno Brasileiro (LUPI,
2009, p. 30). O mesmo autor elenca que os doutrinadores do assunto
“Seguem seu curso pincelando alguns dispositivos da legislação nacional e
buscando noutros autores do passado e nalguma casuística recente os
elementos que eles tentarão ordenar pela referência ao dualismo ou
monismo”.
Por não possuir uma legislação firme quanto a definição e
operacionalização do cenário conflituoso da relação entre Direito
Internacional e Direito Interno, a doutrina nacional e os tribunais
superiores (aos quais geralmente e por previsão legal cabe o ofício de
solucionar a celeuma) acabaram oscilando em seus textos, no decurso
histórico de nosso país, e assim gerando uma série de discursos e decisões
que abarcam as duas teorias já analisadas.
Escreve Rezek apud Lupi (2009, p. 30) que o nosso poder judiciário
se firma na ideia de um monismo nacionalista “(...) segundo o qual é no
texto da Constituição que se deve buscar o ‘exato grau de prestígio a ser
atribuído às normas internacionais escritas e costumeiras’”.
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Alguns doutrinadores defendem uma posição mais radical, onde os
tratados assinados pelo Brasil alteram a lei interna anterior à sua adesão e
esta não pode ser mais alterada por lei interna posterior, conforme escreve
Binenbojm:
Assim, prevalecem as regras dos tratados anteriores ao texto
constitucional; só não prevalece a norma internacional que vier a ser
aprovada e ratificada após a vigência do texto constitucional que a
ela se opõe, pois nesse caso decorreria dum ato internacional
inválido, não vigorante, pois não podia ter sido aprovado nem
ratificado. É distinção necessária para os atos convencionais
internacionais. (BINENBOJM apud VALLADÃO, 2000, p. 186)

Já Mello apud Lupi (2009, p. 30) entende ser nosso país, no assunto
ora analisado, parcialmente dualista, eis que esta teoria aparece em nosso
texto constitucional ao “(...) fazer a incorporação do Direito Internacional
no Direito Interno, pelo menos em um setor determinado, ao estabelecer
que os direitos do homem consagrados em tratados internacionais fazem
parte do Direito Interno”.
Em sentido diferente, Husek apud Lupi (2009, p. 31) escreve que o
sistema de adoção pode variar ao depender da matéria em análise,
utilizando-se com preferência o sistema monista (seja de forma extremada
ou moderada); em alguns casos residuais firma-se a incorporação pelo
dualismo. Segundo o autor, adota-se o monismo moderado para as
questões de conflito entre um tratado e o ordenamento interno, sendo que,
em relação às categorias do monismo, ocorre uma espécie de flutuação na
sua aplicação, onde
O primeiro seria aquele em que tem primazia o Direito
Internacional; o segundo resolveria as antinomias entre normas
internacionais e nacionais pela aplicação do princípio lex posteriori
derogat priori, ou seja, conferiria paridade hierárquia aos tratados em
relação às leis internas. (ARIOSI apud LUPI, 2009, p. 31)

Como anteriormente comentado, a legislação nacional é lacunosa
em relação à incorporação das normas internacionais ao nosso
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ordenamento, sendo que a base para esta situação se encontra nos §§ 2º e
2
3º do art. 5º da nossa Constituição Federal .
Assim, a resolução dos conflitos na relação entre o Direito
Internacional com o Direito Interno Brasileiro tem sido realizada pelos
nossos tribunais superiores, seja o STF e, mais recentemente, o STJ.
Todavia, os respeitados órgãos alteraram de forma visível seu
posicionamento ao passar dos anos.
Descreve Binenbojm (2000, p. 187) que o STF aplicou, relativamente
sobre os conflitos entre um tratado internacional e a Constituição, a
prevalência do texto constitucional sobre a norma internacional, sendo a
Constituição anterior ou posterior à norma internacional. Complementa o
autor que, em relação ao conflito entre norma internacional e interna de
nível infraconstitucional, o citado tribunal proferiu decisões diversas e
3
conflituosas , levando em consideração o início da vigência da norma
internacional incorporada (anterior ou posterior a lei interna).
No primeiro caso – lei internacional posterior à lei interna – houve
plena utilização do monismo radical, eis que, no caso citado, considerou
que a lei uniforme sobre o cheque, ora adotada pela Convenção de
Genebra de 1930 tinha aplicação imediata no ordenamento interno, tendo
poder para alterar de imediato tal legislação. O segundo caso – lei interna
posterior à lei internacional – utilizou o STF de um monismo moderado,
considerando válido e constitucional o Decreto n. 427/69, mesmo este
estando em desacordo com o mencionado tratado (BINENBOJM, 2000, p.
190).
A posição dominante nos tribunais acima retratada é vista como
monista moderada. Binenbojm (2000, p. 192) elenca tal possibilidade no
direito nacional pois este permite certo conflito entre tratado e norma
interna, assim caracterizando a visão de Kelsen. Todavia, ao permitir este
conflito o sistema coloca a norma internacional na mesma hierarquia das

2

Art. 5º: (...). § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
3

O autor citou os recursos extraordinários n. 71.154 e 80.004.
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leis internas infraconstitucionais, tornando-a assim na forma moderada,
proposta por Alfred Verdross.
Ocorre que o nosso sistema de incorporação, destarte tais decisões,
preconiza que os tratados e outras normas internacionais somente terão
efeitos no território nacional após percorridas as etapas de sua
4
incorporação assinaladas na nossa constituição . Configura-se, sob esta
ótica, um sistema dualista. Tal circunstância, conforme relata Binenbojm
(2000, p. 192) foi bem explanada em decisões proferidas pelo Ministro do
5
STF Celso de Mello em decisões identicamente fundamentadas .
Ou seja, o referido tribunal mudou seu posicionamento ao passar
dos anos, especialmente após a promulgação da atual Constituição.
Observa-se com o acima exposto que a posição doutrinária e
jurisprudencial, apesar de rica, é indecisa. Muito se deve ao fato, nos
tempos da Constituição de 1988, que as interpretações do § 2º do art. 5º da
nossa Constituição Federal possuírem, ainda, ampla diferença. Ainda, com
a introdução do § 3º no mesmo artigo, a solução deste debate somente se
resume a problemática de hierarquização dos tratados devidamente
ratificados (MACEDO, PINTO, 2011, p. 318).
Continuam estes autores escrevendo que tal discussão ainda é
carente e elencam dois motivos para tanto, no suporte das teorias de
Kelsen e Triepel:
Primeiro, embora Kelsen afirme a superioridade do direito
internacional sobre o direito interno, mais do hierarquia, a
controvérsia cinge-se à incorporação automática (ou não) das
normas de direito internacional. Se as duas ordens constituem um

4

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VIII – celebrar tratados,
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
5

ADIN 1.1480-3-DF: “(...) torna-se necessário reconhecer que o mecanismo de recepção, tal
como disciplinado pela Carta Política brasileira, constitui a mais eloquente atestação de que a
norma internacional não dispõe, por autoridade própria, de exequibilidade e de operatividade
imediatas no âmbito interno, pois, para tornar-se eficaz e aplicável na esfera doméstica do
Estado brasileiro, depende, essencialmente, de um processo de integração normativa (...) Sob
tal perspectiva, o sistema constitucional brasileiro – que não exige a edição de lei para efeito
de incorporação do ato internacional ao direito interno (visão dualista extremada) – satisfazse, para efeito de executoriedade doméstica dos tratados internacionais, com a adoção de iter
procedimental que compreende a aprovação congressional e a promulgação executiva do
texto convencional (visão dualista moderada)”. (BINENBOJM, 2000, p. 192-193)
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mesmo sistema, não há necessidade de um procedimento formal de
recepção do direito estrangeiro, e as prescrições internacionais já se
mostram aptas a produzir efeitos. Para Triepel, contudo, visto que
um regula as relações no interior do Estado e o outro as relações
entre os Estados, não há possibilidade de sobreposição de normas
(ainda que possa haver contradição de conteúdos). (MACEDO,
PINTO, 2011, p. 318)

O segundo motivo, conforme os mesmos autores, tanto Kelsen
como Triepel não conseguiram estabelecer uma relação coerente entre os
dois ordenamentos em análise. As teorias de ambos autores são
divergentes, porém, procuram interpretar a mesma realidade.
Ademais, Kelsen e Triepel não possuíam o desejo, com suas teses, de
definir qual é o sistema mais adequado para um Estado trabalhar com o
Direito Internacional em seus ordenamentos jurídicos internos. O que
descreveram em seus aportes teóricos foram duas teses diferentes que
explicam a relação entre o Direito Interno e o Direito Internacional como
fenômenos, não sendo as teorias monistas e dualistas um sistema
legislativo que determinada nação venha a implementar frente ao Direito
Internacional. Ademais, os dois autores não restringem suas atuações aos
tratados, eis que suas intenções abrangiam de forma completa a relação
entre o Direito Internacional e o Direito Interno em geral (MACEDO,
PINTO, 2011, p. 318).
Nanoctenologia e os possíveis riscos para sua regulação no Brasil ante ao
cenário de incorporação de normas internacionais
A revolução industrial deflagrada no século XVIII iniciou uma
profunda alteração em grande parte das sociedades ocidentais. As
transformações dos métodos produtivos levaram as descobertas nos
campos científicos a novos patamares. Com a eclosão das duas Guerras
Mundiais, o incremento da velocidade de criação atingiu níveis cada vez
mais maiores, chegando ao atual (e insano) patamar vivenciado nas
últimas quatro décadas, propiciado, principalmente, pelo avanço das
tecnologias de informação.
Este desenvolvimento acelerado das tecnologias reinflamou um
antigo questionamento: a “(...) possibilidade das pesquisas científicas
envolverem os seres humanos, apesar da proibição emanada ao final da
segunda guerra mundial, haja vista as experiências conduzidas pelos
cientistas nazistas (...)”. No atual cenário dos avanços tecnológicos, as
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nanotecnologias são consideradas uma virada no livro da história mundial,
eis que proporcionam um novo e desconhecido caminho para os mais
diversos avanços em todas as áreas do conhecimento (DAMACENA,
CARDOSO, 2010).
A nanotecnologia, conforme Damacena e Cardoso (2010), é o
universo da ciência onde se trabalha em “(...) nível molecular, átomo por
átomo, criando estruturas com organizações moleculares diferentes e
explorando as novas propriedades exibidas em tal escala (...)”. Destacam as
autoras que a sua importância é indiscutível para o avanço da humanidade,
eis que se pode reproduzir o trabalho de outros organismos naturais, bem
como ocorre a real possibilidade de criação de novos materiais munidos de
extrema precisão.
Todavia, as nanotecnologias se encontram, sob a ótica da segurança
da vida no planeta Terra, em situação extremamente complicada, eis que
elas aparecem como importantes ferramentas à disposição dos avanços
tecnológicos e, ao mesmo tempo, existem grandes (e pertinentes) dúvidas
sobre seus efeitos negativos para toda a vida na Terra.
Já é cediço que elementos manipulados em nível atômico possuem
reatividade e toxicidade mais elevada que os seus pares convencionais,
existindo comprovações de danos graves a saúde humana no futuro. Desta
forma, a comunidade científica (incluindo as ciências sociais) têm
questionado sobre o futuro desta tecnologia e os possíveis impactos para a
humanidade e toda a vida na Terra, isto porque
(...) ao invés de serem realizadas pesquisas profundas para avaliar os
riscos e perigos dessa nanotecnologia, dado o fato de que os seres
humanos são os seus destinatários (e conseqüentemente, os que
sofrem os seus impactos), a preocupação primordial dos grandes
centros tecnológicos é de desenvolver ainda mais essa nova
descoberta (ENGELMANN, 2009, p. 4). Uma das consequências de
tal escolha é a de que a cada dia aumenta o “laboratório da vida”, ou
seja, ao invés do teste em laboratório, as cobaias são humanas. Se
tudo correr bem, que ótimo! Do contrário, a pergunta é se vale à
pena correr o risco? (DAMACENA, CARDOSO, 2010)

As pesquisas de nanotecnologia envolvem grande complexidade e
abrangência, bem como enorme interesse e influência do setor econômico
privado. Ainda, sua recente implementação no cotidiano e a enorme
velocidade de desenvolvimento levam o mundo do direito a se debruçar
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com afinco sobre o assunto, principalmente sobre o risco desta nova
tecnologia na continuidade sustentável da vida no planeta.
O ordenamento jurídico interno brasileiro não trata, ainda, do tema
6
de modo específico. A atual Constituição possui de forma geral no art. 225
(e especialmente o que preza o inciso IV do §1º do mesmo artigo) o
principal comando para controle de todas as atividades que possam
comportar risco para o meio ambiente, bem como a qualidade de vida,
sendo possível incluir neste comando quaisquer processos que envolvam a
nanotecnologia quando estes possam comprometer a vida.
Por envolver uma área da ciência com grande investimento de
capitais estatais e principalmente privados, a regulação sobre a
nanotecnologia pode seguir o caminho para facilitar a pesquisa,
implementação e utilização destes produtos, com o intuito final de
proporcionar mais lucro para os agentes envolvidos, deixando de lado o
devido cuidado com os riscos que esta tecnologia pode trazer à vida
humana e das demais espécies.
Esta situação pode acontecer em nível estatal, eis que os
ordenamentos jurídicos dos Estados são, ainda, limitados, permitindo “(...)
ao setor privado a possibilidade de encontrar meios para burlar, subornar e
dissuadir os países a fim de que permitam tais pesquisas a serem
conduzidas em suas nações, sem a correta preocupação com o ser humano
e com o ambiente” (DAMACENA, CARDOSO, 2010).
Quanto ao cenário de incorporação de normas internacionais ao
ordenamento interno apresentado, percebe-se que algumas normas
internacionais que não são tratados ingressam por meio de decreto
7
presidencial, sem qualquer consulta ao Congresso Nacional .

6

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) V – controlar a produção,
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (...).
7

A pesquisa de MACEDO e PINTO (2011, p. 320-326) aponta, por exemplo, que a
internalização das resoluções do Conselho de Segurança da ONU ao ordenamento interno
brasileiro ocorre por Decreto Presidencial sem a consulta do Congresso Nacional. Ainda, a
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O problema é que esses tipos normativos podem tratar de matérias
de importância elevada para prescindir do exame parlamentar, ou seja, o
elemento mínimo diretamente disponível que o povo possui à disposição
para exercer certo controle sobre a atividade estatal, ficando este à mercê
da vontade discricionária do poder executivo.
Em relação a internalização dos tratados, como apresentado acima,
apesar de o STF ter adotado um enfoque dualista quanto à forma de
internalização da norma internacional, a legislação interna não sistematiza
com firmeza qual é o procedimento adotado para um possível conflito
entre a norma interna e a norma nova trazida pelo tratado, tendendo o
Supremo Tribunal Federal a adotar o monismo radical em relação ao
conflito de tratado posterior à norma interna, ou seja, dando vigência à
norma internacional em detrimento da norma interna. Ocorrendo tal
forma de procedimento, pode-se comprometer a elementar segurança
quanto ao assunto elencado na Constituição, bem como aniquilar a
vigência de qualquer norma infraconstitucional que venha a existir.
Conclusão
O objetivo deste artigo foi a busca de subsídios para avaliar o risco
para a regulação nacional da nanotecnologia em face do comportamento
do Brasil no que se refere à relação entre Direito Internacional e Direito
Interno. Após a explanação e elucidação das duas teorias principais sobre o
tema, a monista e dualista, com suas variações extremada e moderada,
mostrou-se alguns pronunciamentos da doutrina e da jurisprudência
acerca da aplicação destas teorias para a resolução da incorporação de
normas internacionais ao direito interno do Brasil.
O que se percebe por primeiro é que a doutrina tem ampla
divergência quanto ao assunto, tendendo para a concepção monista
moderada, eis que em relação ao dualismo “(...) hesita em aplicar-lhe esse
rótulo sem qualificações adicionais e que estas tornam pouco definido o
conteúdo prático da pretendida assunção teórica” (LUPI, 2009, p. 43-44).
A análise da jurisprudência selecionada apresenta duas situações: a
primeira, relativa aos procedimentos de internalização dos tratados

pesquisa revela que não há uma posição afirmativa sobre a irregularidade de tais
procedimentos.
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internacionais na ordem jurídica nacional, diz que o nosso sistema se
classifica como dualista moderado, não necessitando, conforme escreve
Binenbojm (2000, p. 194), “(...) a edição de uma lei interna, reproduzindo
total ou parcialmente o texto do tratado, o que configuraria uma postura
dualista extremada”. É através do decreto legislativo com a devida chancela
do Congresso Nacional que se constitui a norma autônoma interna que se
relaciona com o tratado. Complementa Lupi (2009, p. 43-44) que os “(...) os
tribunais ladeiam os autores dualistas no que tange à inserção da norma no
ordenamento pátrio, preservando o espaço de ação das autoridades
internas, únicas a deliberarem sobre o início da vigência da norma
internacional no plano interno”.
A segunda situação se encontra no campo de conflitos entre o
direito interno e o internacional. A nossa jurisprudência, com apoio da
doutrina ora apresentada, determina que o sistema jurídico brasileiro é
monista moderado, eis que, ao hierarquizar a norma internacional em
relação ao ordenamento interno, pode fazer isto tanto em relação à
constituição ou ao ordenamento inferior, aplicando para o primeiro caso a
prevalência do texto constitucional e para o segundo as regras de conflito
brasileiras entre duas leis internas.
Assim, torna-se perigoso definir uma posição firme e universal
baseada na doutrina e jurisprudência pois esta, destarte a boa produção de
posições, é indecisa. Muito se deve ao fato das amplas interpretações dos
§§ 2º e 3º do art. 5º da nossa Constituição Federal. Ademais, cumpre
destacar que as teorias de Kelsen e Triepel não definem qual é o sistema
mais adequado para um Estado trabalhar com o Direito Internacional em
seus ordenamentos jurídicos internos. Fica, portanto, aberta a
possibilidade de interpretação conforme o caso analisado.
Quanto risco deste comportamento para a regulação da
nanotecnologia, percebe-se as normas internacionais que não são tratados
podem ingressar por meio de Decreto Presidencial sem qualquer exame
parlamentar, que é o elemento mínimo diretamente disponível para o povo
exercer algum controle sobre a atividade estatal. Em relação a
internalização dos tratados, o problema se encontra no monismo radical
adotado pelo STF em relação ao conflito de tratado celebrado em tempo
posterior à norma interna, eis que se dá vigência à norma internacional em
detrimento da norma interna, podendo comprometer a segurança básica
trazida na Constituição ou de futuras normas infraconstitucionais que
venham a existir.
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CONCEITOS BÁSICOS E PREMISSAS DA VARIÁVEL AMBIENTAL DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO COMO ELEMENTOS DE UMA
REGULAMENTAÇÃO NANOESPECÍFICA
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Introdução
Trata-se, no presente artigo, dos conceitos básicos do Estado
Democrático de Direito Ambiental, pensadas como premissas para a
implantação de sistemas regulatórios que protejam contra os riscos da
nanotecnologia.
Tal Estado sucederia cronologicamente – sem, contudo substituir –
o Estado de Bem-Estar Social e contrapor-se-ia a uma proposta de Estado
posta em marcha pelos influxos dos processos de desestatização – ligados
ao neoliberalismo – e globalização, verificáveis a partir da metade da
década de 1980, denominada, por alguns, de Estado Mínimo e, por outros,
de Estado de Mal-Estar Social.
As dissimilitudes entre os Estado de Direito Ambiental e o Estado de
Mal-Estar social parecem óbvias, na medida em que a diminuição do
protagonismo do Estado na garantia de políticas públicas e na
minimização de suas ações acarreta, mesmo que de ricochete, a
diminuição do grau de proteção do meio ambiente.
O mesmo não ocorre quando se procura inferir os elementos de
distinção entre as propostas de Estado de Bem-Estar Social e o Estado de
Bem-Estar Ambiental. A princípio, o Bem-Estar Social pode ser em tese,
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alcançado em detrimento do meio ambiente. A história é rica em exemplos
que confirmam esta hipótese, muitos dos quais baseados na conhecida
receita: fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo.
E se já não for mais possível acrescentar mais fermento ao bolo
econômico? Tal questão, que guarda a essência do elemento de distinção
entre as duas propostas de Estado, tem ocupado a cabeça de pensadores de
distintas áreas, que procuram conciliar desenvolvimento econômico e
social com a salvaguarda de uma base ecológica capaz de suportar referido
desenvolvimento para, principalmente, as futuras gerações.
Em outros termos, o Estado de Bem-Estar ambiental desafia-se a
garantir o equilíbrio ecológico na mesma medida em que busca a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos e a manutenção de níveis de
desenvolvimento econômico em bases ambientais seguras.
Em ambos os modelos, e esse é o principal elemento que os une, o
direito adquire papel fundamental. Não somente em função de limitar o
poder do Estado, mas, principalmente, por ser o componente central, o
instrumento nuclear, o mecanismo proeminente de atuação do próprio
Estado.
Dessa forma, procura-se identificar os conceitos e as premissas
básicas do Estado Democrático de Direito Ambiental.
O Estado de Direito e sua variável ambiental
Para uma melhor compreensão sobre o conceito de Estado de
Direito Ambiental, faz-se necessário primeiramente conhecer a variável da
qual ele se originou, ou seja, o Estado de Direito.
Tal Estado, também intitulado Estado Constitucional baseia-se hoje
numa forma de distinguir regimes autocráticos de democráticos
(FIGUEIREDO, 2001, p. 84).
O Estado de Direito conforme assimilamos é um Estado adequado à
sociedade, e, tem por objetivo o desenvolvimento desta com o apoio e a
iniciativa de seus membros, sendo “(...) um tipo de Estado capaz de avaliar
exatamente a medida e os limites da sua intervenção (...)”.
Ele deverá ser também um modelo de Estado cuja estrutura almeje o
não comprometimento da autonomia individual de seu povo, estando
pronto para “(...) sustentar o indivíduo removendo os obstáculos que as
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suas únicas forças não sejam suficientes para superar” (MOHL, apud
COSTA, 2006, p. 124).
Nesse sentido, denota-se que a ideia de Estado de Direito é aquela
que tenha por base um Estado erigido e organizado pelo direito, no qual
esse seja o componente central da estrutura jurídica-política, contudo, não
se pode concluir ou afirmar que todo Estado seja dotado de uma
organização jurídica (FIGUEIREDO, 2001, p. 89).
No entanto, a discussão teórica acerca dos perfis conceituais do
Estado de Direito continuam incertos e controversos, conforme afirma
Zolo, citando as palavras de Carl Schmitt “(...) o termo ‘Estado de Direito’
‘pode significar coisas tão diversas como o termo ‘direito’ e também coisas
tão diversas como são as numerosas modalidades organizativas implícitas
no termo ‘Estado’” (SCHMITT, apud ZOLO, 2006, p. 7 grifo do autor).
Frente a essa premissa, é possível compreender que colocar-se à
procura de uma única ou neutra definição para o termo, seria senão um
erro, uma completa ingenuidade, pois, para ter-se uma interpretação
coerente, deve-se ir além das análises documentais, históricas ou
filosóficas, projetando uma busca em torno das referências de valor e
modalidades normativas já associadas à noção de Estado de Direito
(ZOLO, 2006, p. 8-9).
Presume-se assim, que uma interpretação coerente sobre o tema
Estado de Direito deverá ser fundada em elucidações seletivas e
construtivas objetivando manejar de forma clara os pontos considerados
relevantes. Para tanto, faz-se necessário verificar na história quais as
propostas/modelos de Estado de Direito foram influentes à época, para que
hoje possamos traçar as inúmeras transformações ocorridas ao longo do
tempo, tornando possível delimitar os componentes constitutivos
essenciais a esse modelo de Estado.
Assim, internaliza-se que a expressão Estado de Direito vem sendo
renovada ao longo dos anos, não só pelo saber jurídico, mas, pelo político
também. A maioria dos pontos de vista sobre a formulação desse Estado
gira em torno de ser este uma forma de “opor a liberdade ao totalitarismo,
ou para reivindicar a importância dos direitos ou, ainda, para exaltar a
autonomia dos indivíduos contra a intromissão da burocracia” (COSTA,
2006, p. 95).
Dessa forma, ao se analisar o contexto histórico detecta-se que os
pontos norteadores de um Estado de Direito parecem ser primeiramente o
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poder político na forma de soberania do Estado; em segundo plano
encontra-se o direito, compreendido de forma objetiva, ou seja, nas
normas jurídicas e em terceiro ponto os indivíduos.
Nesse diapasão, Costa (2006, p. 96) nos ensina que estas três
premissas elencadas constituem “as condições de possibilidade e de
sentido do Estado de Direito, ao passo que o Estado de Direito como tal se
resolve em uma peculiar conexão entre elas: uma conexão entre ‘Estado’ e
‘Direito’ que se revele, em geral, vantajosa para os indivíduos”.
Observamos assim que esta conexão entre Estado e Direito deve
mostrar-se vantajosa aos indivíduos, esperando que indique como estes
possam intervir por meio do direito no poder. Em suma, o Estado de
Direito se apresenta como um meio de alcançar um fim, ou, um objetivo.
Desta feita, subtrai-se que a ligação entre Estado de Direito e
direitos individuais, é possível, porém, não é obrigatória tendo em vista
que é admissível um Estado que produza efeitos vantajosos para seus
cidadãos sem coincidirem com direitos específicos.
Seguindo no contexto histórico, incorporamos com afinco as
palavras de Costa (2006, p. 98-99), quando este propõe uma divisão ao
inverso que parte da fase mais recente para as anteriores, dividindo-a em
três, colocando em primeiro lugar, o mais atual da história, com início
desde o momento em que surgiu à expressão Estado de Direito, oriundo da
problemática existente entre o poder, o direito e o individuo, definindo-o
explicitamente como Estado de Direito; em segundo plano a pré-história,
onde embora já existisse a fórmula, ou seja, o Estado de Direito, faltava à
denominação, no entanto, os traços de aplicação desta fórmula começaram
a ser reconhecidos, tornando possível o seu surgimento; e em terceiro, que
corresponde à fase mais remota, um tempo predominado na relação
direito/poder rica e completa, porém, culturalmente distante das visões
politico-jurídicas que constituíram a pré-história.
A partir destas divisões e frente às diversas interpretações acerca dos
modelos de Estado de Direito vale citar as teorias que denotam merecida
relevância, tendo em vista que, os elementos emergidos destas experiências
podem ser interpretados e inseridos num modelo geral de Estado.
Observando os ensinamentos de Zolo (2006, p. 11) podemos verificar
que os principais modelos de Estado de Direito são: o Rechtsstaat aplicado
na Alemanha e que concentra os atos de soberania no poder legislativo
gozando de absoluto primado sobre os demais poderes; o Rule of Law
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Inglês onde se guarnece a igualdade jurídica entre os sujeitos, neste
modelo, de acordo com Zolo (2006, p. 16, grifo do autor) “O Parlamento é o
supremo legislador, mas, a partir do momento em que o Parlamento
exprimiu a sua vontade legislativa, esta vontade está sujeita à interpretação
dos juízes ordinários (...) do common law”; A importante variável do Rule
of Law norte-americano que propõe a soberania ainda mais limitada que a
teoria dos ingleses, esse possui um texto constitucional escrito e
absolutamente rígido, submetendo limites a todos os poderes do Estado
inclusive ao poder legislativo; e o modelo État de droit inserido pela França
em que a soberania coincide com o primado do parlamento, subentendido
como soberania popular, onde este é apenas um dos poderes constituídos e
não constituinte. Vejamos a seguir os pontos chaves de cada modelo.
Rechtsstaat
O Rechtsstaat firmou-se na Alemanha por volta de 1848 sendo
concebido como um compromisso mantido entre a doutrina liberal
sustentada à época pela burguesia iluminada frente à ideologia autoritária
das forças conservadoras, principalmente, a monarquia. O suporte teórico
deste compromisso compreendido entre o primeiro e o segundo império é
baseado em grandes riquezas doutrinárias, sendo representada
particularmente “(...) pelos escritos de Georg Jellinek, Otto Mayer e Rudolf
Von Jhering” (ZOLO, 2006, p. 12).
Esta doutrina, também inspirada nos pensamentos de Kant e de
Humboldt, contrapõe o Estado de Direito ao Estado absolutista e ao Estado
de Polícia, reestruturando as normas jurídicas, por meio, da reelaboração
dos princípios ora assentados em pensamentos liberais clássicos,
especialmente no princípio da tutela dos direitos fundamentais e o da
separação dos poderes.
Nesta reelaboração feita pelos alemães, os princípios liberais citados
anteriormente resumiram-se, conforme sustenta Zolo, na “célebre ‘teoria
dos direitos públicos subjetivos’ – construída por Jellinek – e no primado
da lei como sistema de regras impessoais, abstratas, gerais e não
retroativas” (ZOLO, 2006, p. 12).
Essa teoria de direito público é uma concepção estatal dos direitos
individuais, autolimitando o poder soberano do Estado, mantendo
equilíbrio entre o princípio monárquico e a representatividade do
parlamento que institui os direitos subjetivos.
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Acerca do tema, Zolo em sua obra o Estado de Direito, preleciona
que:
Como se sabe, a expressão ‘Estado de Direito’ (Rechtsstaat) foi
utilizada pela primeira vez por Robert Von Mohl, nos anos 30 do
século XIX, no tratado Die Polizeiwissenschaft nach den
Grundsätzen des Rechtsstaat. Nessa obra, a liberdade do sujeito já é
concebida como um objetivo central da ação estatal”. (ZOLO, 2006,
p. 11)

No Rechtsstaat é o poder legislativo que decide e esquematiza a
atribuição dos direitos subjetivos, não reconhecendo a liberdade individual
fora desse âmbito.
No que guarnece ao primado da lei, este se fundamenta no princípio
da legalidade, o qual garante que o sistema de regras instituído pelo
Parlamento será criteriosamente respeitado pelos poderes executivo e
judiciário, compilando como condição de legitimidade os atos praticados
por tais entes, denota-se que está subordinação busca manter a tutela dos
direitos individuais (ZOLO, 2006, p. 13).
Neste modelo de Estado de Direito, a possibilidade de uso arbitrário
do poder legislativo não é levada em consideração, tendo em vista que ela
assume o encargo de fazer a “dosagem” entre a vontade estatal e a
legalidade.
Em suma, o Rechtsstaat teria sido nada menos que o direito do
Estado, sendo caracterizado por um conceito puramente formal, desligado
de qualquer vínculo ou valor ético e a conteúdos políticos, não sendo
submetido a controles de constitucionalidade. Este direito estatal,
posteriormente teria sido considerado arbitrário; porém Carl Schmitt que
fora um crítico severíssimo do Rechtsstaat acabou por reconhecer que os
procedimentos elegidos, ofereciam significativas garantias de proteção aos
direitos subjetivos contra possíveis abusos exarados pela lei, para ele “A
proteção da liberdade e da propriedade, para além de qualquer formalismo
legal e de qualquer ‘religião da lei’, era, na realidade, o ‘conteúdo material’
– político e ideológico – do Estado de Direito alemão” (ZOLO, 2006, p. 14).
Rule of law
“O vento e a chuva podem entrar na cabana do pobre, o rei não”.
Assim escreveu Zolo (2006, p. 14), enfatizando o que William Edward
Hearn dissertava em 1867.
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No Rule of Law inglês todos os cidadãos, indiferentemente de serem
nobres ou funcionários públicos, sujeitavam-se à lei e aos juízes ordinários,
assegurando assim, a igualdade jurídica entre os sujeitos, não importando
qual a classe social a que pertenciam ou a situação econômica.
Essa igualdade aplicada, não era entendida como um privilégio
pessoal, mas sim como uma forma de se opor ao exercício arbitrário do
Poder Executivo. Na Inglaterra, ocorria uma sinergia entre o Parlamento e
as Cortes Judiciárias, onde as decisões emanavam de duas fontes que são
de fato, conforme leciona Zolo:
(...) se não certamente de direito – igualmente soberanas. De um
lado, existe a legislative sovereingnty do Parlamento, ou seja, da
Coroa, da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, conforme a
célere fórmula do king in Parliament; de outro, a tradição do
common Law, administrada por juízes ordinários. A primeira é uma
fonte jurídica formal; a segunda é uma fonte jurídica ‘efetiva’. As
Cortes ordinárias não tem nenhuma atribuição para controlar os atos
do Parlamento e não podem, certamente, arvorar-se em ‘defensoras
da Constituição’. (ZOLO, 2006, p. 16)

As Cortes ordinárias não poderiam controlar o Parlamento, pois,
estavam condicionadas à aplicação rigorosa da lei; no entanto, no que
concerne à tutela dos direitos subjetivos, estes foram assegurados bem
mais pelas Cortes do common law do que pelo Parlamento, pois, fora a
capacidade de resistência das Cortes do Common law que se constituíram
em contrapeso as pretensões absolutistas da monarquia que acabaram por
favorecer o nascimento das liberdades inglesas.
Em defesa dos direitos individuais os juízes das Cortes tornaram-se
adversários intransigentes a qualquer forma de arbítrio potestativo do
Parlamento, opondo-se a qualquer forma de excessividade.
No geral, na Inglaterra o regime de poder não se atem a uma
Constituição escrita, rígida e hierarquizada, nela, o Parlamento poderia
modificar a Constituição a qualquer momento e não havia nenhum órgão
com poder delegado para fazer o devido controle de constitucionalidade
(ZOLO, 2006, p. 18).
A estrutura constitucional inglesa dependia de uma tradição civil
com raízes em conflitos políticos, costumes, práticas e preceitos
estruturados, que em alguns casos antecediam ao nascimento do Estado
moderno e da própria filosofia liberal.
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Em suma, o Rule of Law é uma teoria do Estado jurisdicizada,
distanciando-se assim do Estado legislativo alemão “no qual os juízes são
funcionários públicos que aplicam a lei do Estado e os próprios direitos
individuais são ‘postos’ pelo Parlamento” (ZOLO, 2006, p. 19).
Rule of law norte-americano
A estrutura constitucional norte americana fora diretamente
inspirada no modelo inglês, mantendo a atribuição ao poder judiciário e
não somente ao Parlamento a tarefa de defender os direitos individuais de
seus cidadãos contra os abusos do executivo ou do legislativo.
O regime constitucional americano mostrou-se inclinado á soluções
inspiradas no liberalismo moderado, revelando-se escassamente sensível a
representatividade democrática e aos conflitos de interesses sociais
(ZOLO, 2006, p. 20).
Ressalta Zolo que “(...) a soberania da Constituição foi posta em
direta oposição à função legislativa do Parlamento federal, considerada
muito mais perigosa para as liberdades fundamentais e para o direito de
propriedade do que o próprio poder administrativo” (ZOLO, 2006, p. 20).
No que se refere aos direitos subjetivos, o poder do Parlamento fora
atenuado, acarretando uma negação perante a uma possível conexão entre
o reconhecimento dos direitos e as reivindicações normativas emergentes
de conflitos políticos em nome da prevalência da soberania popular.
Os juízes especialistas teriam melhores condições de assegurar a
correta interpretação do ditado constitucional fornecendo desta forma,
uma tutela imparcial dos direitos individuais perante o Parlamento,
distanciando o Rule of Law americano do modelo inglês (ZOLO, 2006, p.
21).
Na Inglaterra, nem as Cortes ordinárias do common law, nem os
órgãos judiciários haviam sido investidos de tamanha função em nome da
superioridade normativa e irrevogável dos princípios constitucionais, como
ocorreu no legado americano.
L’État de Droit
A instituição da teoria do Estado de Direito na França ocorreu com
certo atraso, em meados do século XX, o qual teve sua formulação
atribuída a Raimond Carré de Malberg.
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Malberg empenhou-se em reconhecer a superioridade da doutrina
alemã e da estadunidense em relação ao direito público, fazendo uma
síntese entre as duas experiências para aplicar ao direito francês (ZOLO,
2006, p. 22-23).
A teoria proposta por Malberg foi um modelo alternativo à realidade
do constitucionalismo francês, expondo a severas críticas as próprias
instituições da Terceira República.
A tutela dos direitos subjetivos garantidos pelos franceses frente aos
atos arbitrários das autoridades seguia o mesmo pensamento dos juristas
liberais alemães, autolimitando o poder do soberano submetendo-o as
regras gerais.
Na França, segundo Zolo (2006, p. 23) “o vetor mais dinâmico da
teoria revolucionária tinha sido a doutrina da soberania popular (ou
nacional)”. Segundo ele “Essa doutrina atribuía ao Parlamento um primado
absoluto em relação aos outros poderes do Estado (...)”.
Desta forma, somente o Estado poderia ostentar uma investidura
popular direta, e os juízes não deveriam se intrometer no exercício do
poder legislativo e nem suspender a execução das leis (ZOLO, 2006, p. 23 –
24).
Da teoria de Malberg podemos extrair que se o Parlamento não é
um dos poderes constituídos não será de modo algum um poder
constituinte e as suas funções devem ser submetidas a limites e controles
como ocorre com o poder administrativo.
Porém, submeter os atos da administração ao princípio da
legalidade não é o suficiente para garantir a tutela dos direitos individuais,
Zolo (2006, p. 25) ostenta que “Um autêntico Estado de Direito deve
fornecer aos cidadãos os instrumentos legais para se oporem também à
vontade do legislador, no caso em que os seus atos violem os direitos
fundamentais dos primeiros”.
Malberg temia que isso não pudesse ser proposto na França, porque,
isso supõe uma nítida distinção entre a Carta Constitucional e a lei
ordinária e uma supra-ordenação da primeira frente à segunda, e, em um
Estado de Direito os cidadãos devem dispor de remédios legais contra os
atos legislativos e não somente contra os atos administrativos, quando
estes lesarem os seus direitos fundamentais (ZOLO, 2006, p. 27).
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Dessa forma, podemos observar de acordo com o autor, que os
quatro modelos históricos que examinamos apresentam características
distintas em sua ordem normativa e institucional, tais características
tornam-se ainda mais claras se analisarmos a partir de três parâmetros
comparativos: as atribuições da soberania, a função constitucional e a
tutela dos direitos subjetivos (ZOLO, 2006, p. 26-27).
Princípios e pressupostos constitutivos do Estado de Direito
As diversas experiências de Estado de Direito e suas teorias
pertinentes, mostram que esta proposta de Estado se diferencia dos demais
em função do papel que o direito assume enquanto instrumento, não
apenas limitador da potência estatal, mas, principalmente, centralizador
das dinâmicas sociais.
O Estado de Direito não é apenas aquele limitado pelo direito, mas
sim, aquele que gira em torno do Direito. O Estado de Direito moderno de
acordo com Ferrajoli (2006, p. 422) “nasce, na forma do ‘Estado legislativo
de Direito’ (ou se preferir do ‘Estado legal’), no momento em que esta
instância se realiza historicamente com a exata afirmação do princípio de
legalidade como fonte exclusiva do direito válido e existente
anteriormente”.
Nesse sentido, o Estado de Direito conforme nos ensina Zolo (2006,
p. 31) é uma versão do “Estado moderno europeu, na qual, com base em
específicos pressupostos filosófico-políticos, atribui-se ao ordenamento
jurídico a função de tutelar os direitos subjetivos”.
O termo Estado de Direito conforme assimilamos nos ensinamentos
de Ferrajoli (2006, p. 417) é utilizada com dois significados:
A expressão ‘Estado de Direito’ é utilizada normalmente com dois
significados diversos que é oportuno manter rigorosamente distintos. Em
sentido amplo ou fraco ou formal, ela designa qualquer ordenamento no
qual os poderes públicos são conferidos pela lei exercidos nas formas e
com os procedimentos por ela estabelecidos.
Para conter o caráter arbitrário do poder político, julga-se necessário
incrementar a força do direito, pois, este deve operar como instrumento de
ritualização do poder, ou seja, é preciso que os poderes do Estado estejam
vinculados ao respeito das regras gerais.
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Nessa linha, um poder obrigado a se expressar segundo as regras
gerais será de fato um poder mais transparente, sujeito a um maior
controle por parte de seus cidadãos, garantindo assim a força do direito
por meio da formulação de princípios basilares desta relação conforme se
destaca a seguir.
O princípio da difusão do poder
Este princípio opera como um “critério geral para atribuição de
faculdades e poderes, juridicamente reconhecidos e sancionados, aos
sujeitos individuais” (ZOLO; COSTA, 2006, p. 36).
No Estado de Direito, os indivíduos e as formações sociais à qual
pertencem, são titulares de uma ampla gama de pretensões e micropoderes. Desse modo, a titularidade de poderes que o absolutismo
monárquico tinha hierarquizado e concentrado nos sujeitos e nos órgãos
do governo político distribui-se socialmente (ZOLO, 2006, p. 36-37).
Tal princípio tende a limitar os Poderes do Estado dilatando-o no
âmbito das garantias individuais.
Conforme destaca Zolo (2006, p. 37-38) nas experiências históricas
do Estado de Direito, o princípio da difusão do poder se divide em quatro
institutos normativos, sendo eles: inicialmente, o princípio da Unicidade e
individualidade do Sujeito Jurídico, onde, todos os indivíduos são
considerados como sujeitos do ordenamento jurídico, sendo atribuída
igual capacidade a todos para serem titulares de direito e também de
produzirem, por meio, de seu próprio comportamento as consequências
jurídicas; em segundo, o Princípio da Igualdade Jurídica dos Sujeitos
Individuais, no qual, todos os indivíduos são iguais perante a lei, e os fatos
abstratos são tratados de forma igual à luz dos mesmos princípios e das
mesmas regras normativas, significando assim, uma supressão de
privilégios a quem se encontre em posição jurídica equivalente.
Em terceiro plano encontra-se a Certeza do Direito, onde, o Estado
de Direito empenha-se em garantir aos cidadãos a capacidade de prever as
consequências jurídicas, tanto de seus próprios atos, ou, da sociedade em
que convivem. Pois, todos têm o direito de conhecer as decisões que
poderão ser tomadas pelos entes do poder estatal.
E por fim, o Reconhecimento Constitucional dos Direitos Subjetivos,
como sendo atributos normativos originários dos indivíduos, ou seja, uma
atribuição positiva de tais direitos a todos os membros do grupo político.
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Ressalta-se nesse axioma o pensamento de Thomas Marshall, o qual
leciona que os direitos subjetivos podem ser divididos em três categorias
compreendidas como: Os direitos civis, os políticos e os direitos sociais.
Por direitos civis, compreendemos os chamados direitos de liberdade, os
políticos sancionam o interesse dos cidadãos em participar do exercício do
poder político e os direitos sociais, buscam assegurar uma dimensão de
interesses aos indivíduos de bem estar social, ou seja, garantir um bom
nível de saúde, educação, segurança e bem estar dentro de padrões
adequados de cada país (MARSHALL, 1967, p. 75).
O princípio da diferenciação do poder
Esse princípio característico do Estado de Direito, apresenta em sua
forma dois aspectos essenciais, primeiro, a auto-diferenciação do
subsistema político-jurídico em relação aos demais subsistemas, e, em
segundo, a diferenciação interna do subsistema político num processo que
aumenta a sua complexidade.
No tocante ao primeiro aspecto, pode-se considerar que este se
caracteriza pelo alto grau de autonomia em relação aos subsistemas éticoreligioso e ao econômico, remetendo ao processo geral de positivização do
direito como seu pressuposto funcional (ZOLO, 2006, p. 43).
No que se refere ao segundo aspecto, denota-se que “No Estado de
Direito, diferentemente dos regimes despóticos ou totalitários, os partidos
(como os sindicatos) não são órgãos da burocracia estatal e não têm o
poder de emanar decisões vinculantes erga ommes” (ZOLO, 2006, p. 45,
grifo do autor).
De modo esquemático, pode-se subdividir o Princípio da
Diferenciação do Poder nas seguintes modalidades institucionais:
Primeiramente, na Delimitação do Âmbito de Exercício do Poder e de
Aplicação do Direito, onde, de um lado, tende-se a excluir a interferência
funcional dos subsistemas ético-religiosos e econômicos do âmbito da
política e do direito, e de outro, define de maneira explícita a ingerência
funcional do sistema jurídico-politico, por meio, da autolimitação de
soberania interna do Estado.
A segunda delimitação conforme cita Zolo (2006, p. 45-46) é a
separação entre Instituições Legislativas e Administrativas, onde a função
de emanar normas gerais e abstratas é atribuída ao poder parlamentar, e, a
aplicação fica por conta dos órgãos executivo e judiciário.
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A terceira divisão ocorre entre o Primado do Poder Legislativo, o
Princípio da Legalidade e a Reserva da Legislação, onde os órgãos que têm
o poder de emanar as leis gozam de primado funcional, porém, devem
ater-se ao princípio da legalidade, segundo o qual, qualquer ato
administrativo, executivo ou judiciário deve estar de acordo com a norma
geral precedente (ZOLO, 2006, p. 46-47).
A penúltima subdivisão corresponde a Subordinação do Poder
Legislativo ao Respeito dos Direitos Subjetivos constitucionalmente
definidos, os quais, ao passo que possuem natureza preponderantemente
constitucional devem ser respeitados.
Na mesma linha de pensamento, Cruz dispõe que:
(...) seriam as normas que regulam as matérias diretamente
vinculadas à garantia básica da liberdade. Daí, destacam-se dois
grupos de normas como originariamente integradas no Direito
Constitucional: as que reconhecem e garantem os direitos
individuais e as que organizam os poderes básicos do Estado. (CRUZ,
2006, p. 28)

E, por fim, a Autonomia do Judiciário o qual está subordinado
somente à lei, o juiz opera independentemente de qualquer vínculo
hierárquico.
Medeiros, Vasconcellos e Pereira (2012, p. 99) ressaltam que apesar
de apresentarem perfis distintos, as quatro experiências históricas de
Estado de Direito, relatadas por Danilo Zolo e Pietro Costa, possuem em
comum o fato de estarem centradas na autolimitação que o Estado se
impõe em função da garantia dos direitos individuais e mais, a
centralidade adquirida pelo direito na defesa das liberdades e na solução
das controvérsias.
Para os autores (2012, p. 99) por coincidirem com a afirmação dos
direitos de primeira geração (civis e políticos) e, em certa medida, com os
direitos de segunda (sociais) dimensão, as propostas de Estado de Direito
merecem, no mínimo, uma adequação, que pode se dar pelo seu
esverdeamento ou ecologização, da noção de Estado de Direito Ambiental,
a partir do momento em que o Estado assume, além da garantia das
liberdades individuais e da promoção dos direitos sociais, a defesa dos
direitos metaindividuais.
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A variável ambiental do Estado de Direito
Após a análise dos modelos constitutivos do Estado de Direito
busca-se identificar as prerrogativas da formação do Estado de Direito
Ambiental, o qual, segundo Leite (2008, p. 149) “(...) é fictício e marcado
por abstratividade. É, por si só, um conceito abrangente, pois tem
incidência necessária na análise da Sociedade e da Política, não se
restringindo ao Direito”.
Segundo o autor, perante as desigualdades sociais existentes, e da
degradação ambiental a nível mundial, construir um Estado de Direito
Ambiental torna-se uma tarefa difícil ou até mesmo uma utopia, tendo em
vista que os recursos ambientais como se sabe são finitos e antagônicos
diante da produção de capital e de consumos existentes (LEITE, 2008 p.
149).
Ilustra ainda o autor, citando os pensamentos de Canotilho que no
que se refere à compreensão do Estado de Direito Ambiental, este se divide
em quatro postulados: o globalista, o publicista, o individualista e o
associativista (LEITE, 2008, p. 150).
O primeiro postulado, o globalista atenta-se para as questões
ambientais no planeta, ou seja, a proteção ambiental não deve ser restrita a
Estados de forma isolada, devendo ser garantida a nível supranacional; o
publicista centra a questão no Estado, seja, em termos de dimensão
espacial de proteção ao meio ambiente, ou nas institucionalizações de
instrumentos jurídicos voltados a proteção ambiental; o postulado
individualista restringe a proteção de forma individual contemplando o
ambiente saudável de forma subjetiva, onde os instrumentos jurídicos
utilizados na proteção seriam basicamente os mesmos que garantem os
direitos subjetivos dos cidadãos; e por fim, o postulado associativista que
procura formular uma democracia de vivência ambiental, substituindo a
visão tecnocrática com proeminência do Estado nos assuntos ambientais
(CANOTILHO apud LEITE, 2008, p. 150).
Diante o alegado, denota-se que a construção do Estado de Direito
Ambiental deve questionar elementos no qual, o próprio Estado se
mantêm, sendo que, a definição dos pressupostos de um Estado de Direito
Ambiental serve de meta e de parâmetro para ser alcançado, clareando
assim as discussões que visam otimizar os processos de aproximação do
Estado ficto (LEITE, 2008, p. 150).

Reginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –

119

Denota-se que a construção não só do conceito de Estado de Direito
Ambiental mas dele como um todo tem-se que questionar os elementos no
qual o próprio Estado se sustenta.
Vislumbrando as metas ambientais a serem atingidas, podemos
sintetizar de acordo com Leite, cinco funções essenciais na discussão do
Estado de Direito do Ambiente. Em primeiro lugar busca-se “(...) moldar
formas mais adequadas para a gestão dos riscos e evitar a
irresponsabilidade organizada”, em segundo, “(...) jurisdicizar
instrumentos contemporâneos, preventivos e precaucionais típicos do
Estado pós-social”. A terceira função é “Trazer a noção, ao campo do
Direito Ambiental, de direito integrado”, em quarto: “Buscar a formação da
consciência ambiental”, e, por fim, deve-se “Propiciar maior compreensão
do objeto estudado. É vital a definição do conceito de ambiente (...)”
(LEITE, 2008, p. 152).
Dessa forma, compreende-se que a otimização dos postulados do
Estado de Direito voltado ao ambiente, não resolve por si só as questões da
crise ecológica pela qual passamos, apenas fornece o conhecimento da real
situação ao Estado, para que este possa se municiar de aparatos jurídicos
buscando fornecer o mínimo de segurança para garantir qualidade de vida
sob o aspecto ambiental (LEITE, 2008, p. 153).
Compreendemos assim, que o conceito de Estado de Direito
Ambiental é de cunho teórico-abstrato abarcando não só os elementos
jurídicos, mas, os sociais e os políticos, objetivando uma situação
ambiental que seja favorável a harmonia dos ecossistemas.
Ressalta-se que a construção desse Estado Ambiental deverá passar
necessariamente pelas disposições constitucionais, pois, é por meio dela
que se garantirá os postulados básicos das sociedades, onde, a legalidade
constitucional representará a racionalidade e a objetividade, instituindo
assim, o que conhecemos por Estado Constitucional Ambiental (LEITE,
2008, p. 153).
Referente a esta forma de Estado, Canotilho (2004, p. 3) dispõe que
o Estado de Direito Ambiental “(...) além de ser um Estado de direito
democrático e social, deve ser também um Estado regido por princípios
ecológicos”.
Para o autor, um “Estado constitucional ecológico pressupõe uma
concepção integrada ou integrativa do ambiente e, consequentemente, um
direito integrado e integrativo do ambiente” (CANOTILHO, 2004, p. 8).
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Embora ainda não esteja completamente claro o conceito de direito
integrado do meio ambiente, denota-se que este aponta a necessidade de
uma proteção global e sistêmica que não se baseie somente na defesa
isolada dos componentes naturais, como o ar, a água, o solo, etc.
(CANOTILHO, 2004, p. 8).
Percebe-se que as consequências de uma proteção integrada do
meio ambiente se torna relevante sob diversos pontos de vista,
principalmente porque o bem protegido, ou seja, o bem ambiental tem
uma concepção que vai além dos conceitos naturalistas, englobando o
ambiente como um conjunto de sistemas físicos, químicos, e biológicos
com as relações econômicas, sociais e culturais dentre outros fatores
importantíssimos com efeitos diretos ou indiretos, sobre os seres vivos
(CANOTILHO, 2004, p. 8).
Diante o exposto, podemos perceber que a consecução do Estado de
Direito Ambiental passa obrigatoriamente pela tomada de consciência
global, exigindo-se uma vasta participação conjunta entre o Estado e a
coletividade na busca pela proteção do meio ambiente, sendo que a lógica
deste modelo de Estado, ora em construção, busca orientar a sociedade a
preservar o que existe e recuperar o que deixou de existir, onde, as funções
do Estado são as de proteger o meio ambiente e promover a educação
ambiental (LEITE, 2008, p. 153).
Por outro lado, o Estado de Direito Ambiental diferencia-se
essencialmente do Estado de Direito na medida em que pressupõe a
sociedade como um novo agente social. Tal característica se deve à forma
como a crise ambiental tornou-se um problema social. E, desta forma
prima-se por reações não só governamentais, mas, sociais frente aos graves
problemas ambientais que ora enfrentamos.
Conclusão
O tema preservação do meio ambiente, no qual se insere a proteção
contra os riscos da nanotecnologia, vem sendo mundialmente discutido na
atualidade, e, posto como meta a ser atingida, porém, para alcançar tal
objetivo é necessário construir um Estado de Direito Ambiental, ou seja,
um Estado voltado para a preservação do meio ambiente.
Ocorre que diante das diversas desigualdades sociais existentes e da
vasta degradação ambiental, construir esse Estado não é uma tarefa fácil,
tornando-se até mesmo uma utopia, tendo em vista que os recursos
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naturais como se sabe não são infinitos e que o consumismo humano
aumenta a cada dia mais.
Com a pesquisa pode-se concluir que para alcançar tal objetivo
algumas metas devem ser atingidas pelo Estado, tais como, moldar formas
mais adequadas de gestão dos riscos ambientais; jurisdicizar instrumentos
contemporâneos, preventivos e precaucionais típicos de um Estado social;
trazer a noção da ciência ambiental para dentro da ciência jurídica,
desenvolvendo assim um Estado que busque a conscientização
populacional da necessidade de preservação do meio ambiente para às
presentes e futuras gerações.
Assim, percebe-se que para a consecução desse Estado de Direito
ambiental faz-se necessário uma tomada de consciência global, exigindo-se
uma vasta participação conjunta entre o Estado e a coletividade na busca
pela proteção do meio ambiente.
A lógica desse modelo de Estado, ora em construção, esta em
orientar a sociedade para a preservação do que existe e para recuperar o
que deixou de existir, onde, as funções do Estado devem ser as de proteger
o meio ambiente e promover a educação ambiental da sociedade para
juntos atuarem na defesa dos bens ambientais.
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EL CONCEPTO DE CROWDSOURCING CONSTITUTION
Ernani Contipelli

*

Introducción
La idea de democracia, desde sus acepciones clásicas, busca
retractar, por intermedio de las acciones de gobierno, las verdaderas
expectativas de intereses del pueblo para realización del bien común,
instrumentalizándose, a través de la historia, de múltiples formas sea con
la representación o participación política directa.
Con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación,
el sentido de conceptos políticos como Estado, gobierno, Constitución, o
incluso la propia democracia, entre otros, sufren un gran impacto
estructural y pasan a ser repensados en ese nuevo contexto que cambia los
valores del orden mundial.
Justamente, en tal panorama, situase el Crowdsourcing
comprendido como un mecanismo de “colaboración en masa” (traducción
literal del término) que permite la formación de una comunidad on-line de
personas, con diferentes tipos de conocimientos, que comparten
solidariamente esas capacidades para solución de varios tipos de
problemas y goce de beneficios recíprocos.
Las posibilidades de aplicación de esa herramienta pueden ser
constatadas en diversos campos de interese social, desde la formación de
redes sociales y de conocimiento, como el wikipedia, hasta cuestiones de
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interés público, como los instrumentos de gestión del e-gov, e incluso de
relevante valor para propia organización de la sociedad, con las recientes
propuestas de implantación del Crowdsourcing Constitution, concepto que
pretende ser investigado por ese artículo.
Post-modernidad y la democracia en la era de la solidaridad
El ser humano siempre busca instrumentalizar la realidad en que
vive en favor de su existencia. En ese constante proceso de evolución, son
alcanzadas nuevas formas de relacionarse con el medio natural y social,
que, con el incremento de las demandas de intereses y necesidades,
asumen formas cada vez más complejas, especialmente, para posibilitar la
coexistencia armónica en colectividad.
En ese continuo proceso de desarrollo, el ser humano no apenas
revoluciona los medios de producción y consumo, sino también la forma
de pensar las estructuras sociales, que, paralelamente, actúa en los rumbos
políticos de las naciones, creando siempre nuevas instituciones y
conceptos ajustados a las exigencias de determinada etapa históricocultural de la humanidad, como, en el caso del actual, correspondiente a la
denominada post-modernidad.
La post-modernidad corresponde, entonces, al tormentoso
momento contemporáneo en que vivimos. De difícil compresión es
caracterizada por la irreversible heterogeneidad y híper-complejidad de
intereses en que se constata la existencia recíproca de una multiplicidad de
valores contrapuestos, que denotan la persistencia temporal de los
paradigmas propios de la modernidad y, simultáneamente, el rompimiento
con ese ciclo histórico.
En ese contexto, la solidaridad surge como valor que busca rescatar
la esencia social de la humanidad, prescribiendo la idea de ayuda
recíproca, de prestación de asistencia mutua, en que las acciones de los
ciudadanos deben ser marcadas por el altruismo, integradas
colectivamente y direccionadas al atendimiento de los intereses del todo.
De ese modo, los instrumentos de manifestación del poder
institucional deben generar mecanismos para concreción de la solidaridad,
para, desde la idea de colaboración mutua, atribuir dignidad social a los
ciudadanos independientemente de su condición personal concreta, o sea,
crear un ambiente de relaciones recíprocas para el desarrollo del
sentimiento del deber de suportar conjuntamente las situaciones de hipoReginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –
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suficiencia
vividas
en
sociedad,
garantizando
satisfactoriamente mínimas de existencia digna a todos.

condiciones

Así, verificase la necesidad de acercamiento a las verdaderas
necesidades de la colectividad, determinando una correspondencia entre
poder e realidad social, lo que pasa por un proceso de legitimación
democrática que posibilite la participación activa de los agentes
concernidos en la formación de las decisiones políticas. Con tal actitud,
constatase un aumento de los grados de confianza en las instituciones y de
eficacia social de las decisiones de poder, portando un mayor grado de
estabilidad en las relaciones Estados y ciudadano.
Ese tortuoso sendero, encuentra el Texto Constitucional como su
punto de partida, que, comprendido como obra abierta y orientada hacia el
futuro, debe admitir la utilización de todas las herramientas posibles para
alcanzar la compatibilización de su proceso de mutación, a través de
reformas constitucionales o incluso interpretaciones emprendidas por el
Tribunal Constitucional, con las reales demandas de la colectividad que
1
retractan el sentimiento publico de justica .
Así, debemos comprender la Constitución como documento jurídico
de jerarquía superior dotado de composición esencialmente axiológica, que
actúa como mecanismo de orientación y fundamentación de las acciones
de órganos y autoridades institucionales que expresan poder ante la
sociedad, por intermedio de decisiones políticas que buscan concretar el
verdadero ideal de bien común.
Con efecto, el bien común constituye parte integrante del ideal de
sociabilidad, destinándose a la concreción del interés de cada miembro de
la sociedad de vivir y participar del proyecto destinado a la promoción de
situaciones necesarias para el desarrollo del mínimo de existencia digna, la

1

El sentimiento público de justicia relacionase con la conciencia colectiva o común, que
corresponde a la unión de voluntades dotadas de racionalidad y reveladoras de los vínculos de
interdependencia reciproca, que se manifiestan con la formación de una red de solidaridad e
influencian los comportamientos y, lógicamente, la conciencia individual de los ciudadanos
para posibilitar la realización de acciones convergentes en los múltiples campos de interés
político-social, auxiliando, así, en la modulación de valores y sus desdoblamientos históricos
que se presentan en determinada sociedad. Ese sistema de conciencia colectiva o común debe
permitir en cierto punto, la extracción del sentimiento público de justicia, que busca en el
desarrollo de la realidad concreta el contenido de legitimación de las disposiciones jurídiconormativas positivadas.
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cual debe ser fundada en la experiencia jurídica y conferida a todos en
razón de su condición de persona humana.
Importa resaltar que la expresión común debe presuponer un
acuerdo entre los intereses de todos los actores sociales que afluyen para
su formación, debiendo expresarse en los valores que componen la base del
Texto Constitucional, que se actualiza en la interpretación prospectiva con
carácter procedimental, democrática y abierta de esas disposiciones en
correspondencia con el sentimiento público de justicia.
Constitución y legitimación democrática
Considerada, entonces, como obra abierta, dotada de elasticidad y
proyectada al futuro (prospectiva), la Constitución establece las reglas
apropiadas al desarrollo y composición del significado de su base valorativa
en el proceso de formación de las decisiones políticas, permitiendo el
enfrentamiento democrático entre posiciones contrapuestas, que abarca
las opiniones de los agentes afectados por la ordenación de determinadas
temáticas, orientándolas al alcance del consenso sobre la mejor forma de
acomodación de sus intereses.
De ese modo, en el contexto social post-moderno pueden ser
encontrados diversos intereses que son manifestados por los ciudadanos y
por los más variados grupos sociales en el contenido de las relaciones
intersubjetivas. Es justo que eses intereses sean considerados jurídica y
políticamente por las autoridades incumbidas de manifestar el poder
estatal en sintonía con el Texto Constitucional y la base axiológica de su
proyecto de bien común, lo que pasa por la necesidad de repensar algunos
dogmas institucionalizados por el Estado Democrático de Derecho y que
no mas se sostienen ante la nueva realidad social, como el caso de la
representación política tradicional, la cual, al encontrarse cerrada por
soluciones indirectas, privilegia pocos, excluyendo lo que se tiene por
verdaderamente justo.
Por tanto, deben ser admitidas y estimuladas la utilización de
herramientas jurídicas con capacidad de hacer con que la representación
político-institucional de poder, responsable por ese continuo proceso de
adaptación del contenido constitucional, esté preparada para absorber los
impactos de los constantes cambios axiológicos experimentados en la postmodernidad, consagrando la solidaridad y concretando la realidad exigida
por el bien común que se desdoble en la conciencia común de los
ciudadanos.
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Democracia digital y crowdsourcing constitution
La revolución tecnológica que se establece en el siglo XXI irradia sus
efectos por todos los sectores de la sociedad, exigiendo una nueva forma de
contemplar la vida, que pasa a depender cada vez más de la inclusión
digital y del acceso a la información para propiciar las condiciones
adecuadas de acción a los ciudadanos en el ambiente colectivo,
especialmente, en lo que se refiere a la cuestiones políticas y jurídicas que
son orientadas para conducir la sociedad en el alcance de objetivos
comunes.
Relevante esclarecer que la propia concepción de democracia pasa a
ser revisada ante ese impacto causado por la revolución tecnológica, que
revela la crisis de la representatividad política consagrada por el modelo
tradicional, que, desde indicadores cuantitativos, como la alza de la tasa de
abstención, y cualitativos, sentimiento de ruptura entre ciudadanos y
governantes (CORVAL, 2010, p. 10-11), demuestran los desafíos que deben
ser enfrentados ante la disminución de la confianza en las instituciones
estatales por la falta de eficiencia de las políticas públicas para agregar la
complejidad de intereses existentes en la post-modernidad.
Por tanto, la idea de permitir la discusión y la participación efectiva
de los ciudadanos el proceso de decisión política concerniente a sus
intereses, para definición del contenido de valores y prioridades de los
actos de la administración pública, pasa a ser considerada la más
importante obligación social, un derecho elementar, sin lo cual no se
puede comprender los conflictos existentes en el mundo contemporâneo
(SEN, 2011, p. 68-69).
Así, las relaciones sociales y políticas reciben el impacto de las
nuevas tecnologías, especialmente, en el mundo de las telecomunicaciones
y de la informática, influenciando la comunicación entre las personas en
todos los sectores de su vida, a partir del cambio incesante de dispositivos
informacionales de todos los tipos que condicionan el conocimiento
(LÉVY, 1993, p. 82-83), creando herramientas de colaboración y
compartición de intereses.
Entre tales transformaciones, son introducidos nuevas categorías
políticas y jurídicas para ejercicio de la ciudadanía y de colaboración en la
gestión de los intereses públicos, como la idea de e-gov o gobierno
electrónico, lo cual tiene por finalidad utilizar herramientas tecnológicas
de comunicación y información para proveer a la población servicios
públicos dotados de más eficiencia, cualidad y transparencia y que,
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consecuente, posibilita la concreción de la denomina democracia digital,
comprendida como la ampliación del espacio de participación popular,
creando medios para que el ciudadano no apenas realice un mejor control
del Estado, sino también que participe activamente de la gestión pública,
de modo a perfeccionar el modelo de democracia representativa que se
consagra contemporaneamente (SIQUEIRA; MENEZES, 2013, p. 144-159).
De ese modo, política y derecho se actualizan en las nuevas
exigencias de sociabilidad que surgen en la realidad concreta para
continuar cumpliendo adecuadamente sus funciones y, así, pasan a
considerar la introducción de categorías que permitan el contacto y
legitimación de sus acciones ante una propuesta de ejercicio del poder con
fundamentos democráticos y valores solidarios.
En tal contexto, encontramos el Crowdsourcing Constitution como
herramienta tecnológica que promueve la colaboración solidaria y
democrática en múltiples y diferentes niveles para formación de un
producto final, en ese caso: un acercamiento, desde la utilización del
espacio virtual, de las decisiones políticas fundamentales de los Poderes
Constituidos con el verdadero sentimiento publico de justicia, que
retractan los reales intereses y necesidades de los ciudadanos y revelan la
idea concreta del bien común.
Esa idea gana aun más fuerza en la actual cena política chilena en
que las propuestas de Reforma Constitucional e incluso de instauración de
una nueva Asamblea Nacional Constituyente, la cuales, establecidas en
parámetros democráticos y solidarios, están en evidencia por exigencia de
la sociedad que clama por la corrección de una serie de desigualdades
sociales, siendo oportuna la utilización de herramientas como el
Crowdsourcing Constitution, que atribuyen amplia voz al pueblo a fin de
que participen activamente de ese proceso.
En líneas generales, el Crowdsourcing puede ser traducido como
“colaboración en masa” y consiste en la propuesta a un grupo de
voluntarios con diferentes capacidades (dinero, técnica, información, entre
otras) de realización de un determinado emprendimiento, lo cual tendrá
como resultado beneficios recíprocos para todos los participantes que
envuelven desde contenido económico a una simple satisfacción personal.
Uno de los mejores ejemplos de funcionamiento y éxito del Crowdsourcing
es el Wikipedia, que como escrito en su página principal “es un proyecto
de enciclopedia colectiva universal y multilingüe establecido en la Internet
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bajo el principio wiki (software colaborativo que posibilita la edición por
distintas personas).
La Wikipedia tiene como objetivo fornecer un contenido reutilizable
libre, objetivo y verificable, que todos puedan editar y mejorar”. Aun
pueden ser señalados otros casos de éxito en la utilización del
Crowdsourcing como Facebook, Youtube, Instagram y Twitter.
Asi, el Crowdsourcing es comprendido como una plataforma de
producción colectiva y democrática de conocimientos que tiene por
finalidad la utilización del espacio virtual, con la formación de una
comunidad on-line de personas para solucionar varios tipos de problemas,
proponiendo creación de vínculos de interdependencia reciproca y
colaboración de ideales entre sus participantes, que practican diferentes y
especializados actos como forma de contribución para alcanzar las
respuestas y resultados esperados.
Las posibilidades de aplicación del Crowdsourcing son múltiples,
entre las cuales se destaca su utilización en sector de los intereses públicos,
como instrumento virtual de manifestación de los ciudadanos, para, con la
idea de colaboración en masa y participación política, orientar la
formación de acciones estatales direccionadas al atendimiento de sus
reales necesidades, además de un mayor control de la gestión estatal,
potencializando el resultado de sus actos que pasan a ser conducidos en
parámetros de responsabilidad y ética. Entre los varios proyectos que
utilizan el Crowdsourcing como herramienta de participación política
señalamos el “Vote na Web” (vote en la web), desarrollado por un sitio
brasileño llamado webcitizen, que tiene la intención de presentar de forma
sencilla y resumida los proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional
brasileño, permitiendo que el ciudadano manifieste su opinión, votando
contra o favorablemente y los resultado obtenidos son posteriormente
enviados al Parlamento para que diputados y senadores tengan
conocimiento de los efectos sociales de sus actuaciones. En el ejemplo
anterior, constatase la utilización del Crowdsourcing como instrumento
virtual de gestión y control de las decisiones relativas a los intereses
públicos encuadrándose en la idea de representación política y
democrática exigida por la post-modernidad, al alcanzar la realidad social,
posibilitando el establecimiento de puntos de contacto directos y
dinámicos entre los agentes concernientes y el poder institucional, lo que
lleva a reflexión sobre el incremento de las posibilidades de aplicación de
ese recurso con la introducción de nuevas formas de concreción como el
Crowdsourcing Constitution.
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Por tanto, el Crowdsourcing Constitution puede ser comprendido
como una Constitución creada o reformada con la utilización del espacio
virtual, que establece la formación de una red de cooperación abierta y
solidaria de inteligencia colectiva, haciendo camino para participación
directa y activa de los ciudadanos en la determinación de las disposiciones
normativas que engloban el contenido del Texto Constitucional o, incluso,
de las decisiones políticas que promueven su interpretación y aplicación
(CONTIPELLI, 2013, p. 2382-2384). Tratase de una ambiciosa forma de
ampliación del funcionamiento de la representación política con el auxilio
directo del mundo virtual que responde a las condiciones de legitimación
democrática de leyes y decisiones políticas, en razón de su potencial de
movilización popular y acceso de los agentes sociales en la realización de
trabajos conjuntos para actuar en la construcción del contenido de las
directrices constitucionales y de las acciones gubernamentales que se
orientan en pro del bien común.
País precursor en la aplicación del Crowdsourcing Constitution fue
Islandia, que tras una grave crisis económica que le afectó en 2008, y que
tuvo como consecuencia un déficit democrático y de confianza en las
instituciones políticas, utilizó este recurso tecnológico para permitir el
conocimiento, acceso y participación de los ciudadanos en la discusión y
propuestas sobre las disposiciones normativas de su nueva Constitución
(GYLFASON, 2013, p. 122-123). Una de las lecciones que nos entregó el caso
de Islandia es que se pudo utilizar el recurso tecnológico con movilización
y aceptación popular de la ciudadanía haciéndolos parte del proceso de
construcción del texto de la Constitución, permitiéndoles presentar
propuestas y opiniones, y votando en la definición del texto final, que
actualmente, espera la aprobación del Parlamento para ser promulgado.
Conclusión
De todos modos, con la adopción del Crowdsourcing Constitution es
establecido un proceso abierto y dinámico de representación política que
crea la posibilidad de fortalecimiento de la soberanía popular y,
consecuentemente, de la legitimación democrática de las decisiones de
poder, con la utilización de métodos innovadores que permiten oír y hacer
con que la voz de los ciudadanos sea tomada en consideración en la
definición de las directrices constitucionales del bien común, que tiene
como objetivo principal tutelar esos mismos ciudadanos, siendo nada más
lógico y justo que ellos participen de todas las etapas de conclusión de ese
proyecto.
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En tales términos, la Constitución es comprendida como un
mecanismo de acción democrática, con la participación activa de los
agentes concernidos en la formación de las decisiones políticas
relacionadas con sus intereses, haciendo con que los actos de gobierno
sean direccionados al atendimiento de las verdaderas necesidades
colectivas. De esa manera, la adopción del Crowdsourcing Constitution
desempaña una función apropiada para dictar los padrones de
comportamiento con la construcción de una verdadera sociedad
democrática. Democracia comprendida en el sentido de composición de
una sociedad libre, no oprimida por un poder político discrecional e
incontrolado, ni dominada por una oligarquía cerrada y restricta, en que la
relación entre gobernantes y gobernados é intensa de manera tal que el
Estado é a servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos del Estado, que el
gobierno existe para el pueblo e no vice-versa (SARTORI, 2000, p. 31-32).
Por fin, importa resaltar que uno de los retos principales del
presente artículo es el de demonstrar que el Crowdsourcing Constitution
proporciona el establecimiento de procedimientos de creación o incluso de
reforma constitucional fundados en los ideales de democracia y
solidaridad, generando un ambiente de la colaboración mutua entre todos
los actores sociales, Estado, sociedad, grupo intermedios y personas, que, a
partir del momento en que constatan los resultados de sus esfuerzos
conjuntos, desarrollan un sentimiento de alteridad, atención y pertinencia
para con la realización del proyecto de bien común, que pasa a ser
reforzado por decisiones políticas que atingen la tutela de los verdaderos
intereses públicos, incrementando los niveles de confianza en las
instituciones de poder y, consecuentemente, de eficacia social de sus actos.
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GESTÃO JURÍDICA DE RISCOS (NANO)TECNOLÓGICOS: O
(IN)DISCUTÍVEL PAPEL DA ÉTICA DO CUIDADO, A NECESSIDADE DA
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO RESPONSÁVEIS E A ATENÇÃO AOS
ASPECTOS ÉTICOS, LEGAIS E SOCIAIS
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Introdução
Com o surgimento das nanotecnologias no mundo e
consequentemente na vida do ser humano, avanços e criações passaram a
se desenvolver nesta escala, despertando um sedutor interesse por essas
invenções e ao mesmo tempo suplantando uma apreensão quanto aos
possíveis riscos advindos deste “domínio” da técnica.
Considerando algumas observações de relatórios e estudos relativos
aos riscos advindos com a manipulação de produtos nesta escala, bem
como exemplos históricos de criações e inovações que apresentaram
efeitos nefastos ao meio ambiente e ao ser humano diretamente, é que o
Direito sente-se compelido em posicionar-se, buscando formular limites –
marcos regulatórios – que possam orientar e talvez apresentar um mínimo
de segurança com relação aos novos produtos desenvolvidos com
nanotecnologias.
Em relação à gestão dos riscos, tema não comumente abordado no
Direito, especialmente no caso do direito brasileiro, esta pesquisa tem
como objetivo abordar a seguinte questão: em que medida a ética do
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cuidado, juntamente com a ideia de investigação e inovação responsáveis
(RRI- Responsible Research Innovation), bem como a atenção à ELSA
(Ethical, Legal and Social Aspects) poderão ser o fio condutor da gestão
jurídica dos riscos das nanotecnologias? O presente resumo tem como
objetivo geral demonstrar que o Direito precisa através de suas fontes
conduzir uma adequação da legislação para que se possa dar as respostas
necessárias às demandas oriundas dessas tecnologias.
Assim, trazendo a ELSA e RRI como condição de possibilidade para
a construção do contexto ético estruturante para onde deverá ser
canalizada a discussão dos riscos e dos marcos regulatórios direcionados às
nanotecnologias. Diante desta realidade fica indispensável uma iniciativa
de (re) adaptação ou (re)interpretação da atual legislação brasileira com
intuito de alcançar um resultado seguro e sustentável para o futuro das
novas gerações. A justificativa está na ideia de contribuição do Direito com
alternativas para direcionar os desafios trazidos pelos avanços
nanotecnológicos, e através do Diálogo entre as fontes, tanto, nacionais
quanto, internacionais, de origem no Estado e na comunidade, que
possuem importante papel a ser desempenhado nesta nova realidade,
podendo tornar este diálogo uma condição de possibilidade para a
inovação no/do sistema jurídico na Era Nanotech.
Esta
pesquisa
sustenta-se
no
método
fenomenológicohermenêutico, com incursões analítico-descritivas. Partindo-se da ideia de
que o método de abordagem objetiva aproximar o pesquisador e o objeto a
ser pesquisado. Neste contexto, a fenomenologia indica o estudo de um
determinado fenômeno de acontecimentos do dia a dia, que envolve as
pessoas, e que acontece na sociedade, podendo atingir a todos,
considerando-se que um fenômeno pode gerar efeito positivo ou negativo,
tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Assim, para a pesquisa
a constatação fenomênica recebe uma atribuição de sentido, a partir do
círculo hermenêutico, principalmente a partir de observações de
1
2
Heidegger e Gadamer . No pensamento Heideggeriano, embora utilizado
o termo método, não se trata de um caminho fechado, que deverá ser

1

Martin Heidegger foi filósofo, escritor, professor universitário, reitor e um dos grandes
pensadores do século 20.
2
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percorrido do mesmo modo, pelo contrário, é um caminho que deve ser
construído com o próprio ato de caminhar, buscar. Nesse sentido,
entende-se que a hermenêutica é contra o “método”, pois ele aprisiona a
realidade, o que se precisa é de um olhar que busque algo a mais, ainda
não descoberto. Entende-se que a metodização tenha causado uma certa
desconstituição no valor do conhecimento, pois foi ao longo do tempo
sendo substituída por parâmetros que determinam a qual caminho seguir
para onde o resultado deveria ser encontrado.
Desenvolvimento
A constante transformação da realidade humana e os avanços
tecnológicos têm levado a sociedade ao encontro de um domínio
memorável de novas ideias. Tais criações inovadoras evidenciam um novo
sentido ao futuro da humanidade. Esse poder criativo deu origem a uma
infinidade de tecnologias, dentre elas, as Nanotecnologias.
Inicialmente, a nanotecnologia foi proposta por Richard Freymann,
em 1959, em sua obra There’s plenty of room on the botton (Feynman,
2006). Porém, somente anos mais tarde, por volta de 1974, que o professor
Norio Taniguchi, da Tokyo Science University, a prática foi denominada
Nanotecnologia. Nascia então uma nova técnica de manuseio das
partículas numa proporção tão minúscula, que até hoje, com tamanho
desenvolvimento, é difícil assimilar por completo sua execução. O termo
hoje é descrito no plural, devido à sua interdisciplinaridade, abrangendo
diversas áreas como a da Física, Química, Engenharias, Medicina,
Informática e até mesmo as Ciências Sociais Aplicadas, onde ingressa o
Direito.
As nanotecnologias representam a possibilidade de manipular
9
partículas em uma escala nanométrica (10- ), ou seja, é como dividir um
metro na bilionésima parte. Essas divisões e manipulações das partículas
têm como consequência a alteração das propriedades e características,
comparadas com materiais produzidos em escalas maiores. Ou seja, as
dimensões além de serem extremamente pequenas, exibem propriedades
mecânicas, óticas, magnéticas e químicas completamente novas (Dupas,
2009). Pode-se citar o Ouro (Au), que em sua escala macro apresenta
pigmento amarelado, no entanto ao ser manipulado em escala
nanométrica se torna vermelho ou roxo, dependendo do tamanho em que
está sendo apurado. Neste caso, quanto menor, mais roxo será (ANVISA,
2014).
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Por essa versatilidade, as nanotecnologias geram um grande impacto
no setor industrial, já que os produtos fabricados com esta técnica
apresentam resultados significativamente superiores em diversidade e
qualidade. Os nanoprodutos estão disponíveis para consumo pelas
prateleiras do mundo todo, sejam em eletrônicos, medicamentos,
cosméticos, materiais de construção, agroquímicos, embalagens, e até
mesmo na agricultura e nos alimentos.
Observa-se com essas significativas diferenças nas reações da
manipulação das nano partículas que é possível idealizar que diferentes
resultados possam vir a ocorrer, tanto no contato com o meio ambiente
como com os seres humanos. Ainda que estas observações levem a uma
conclusão por associação de que estudos mais profundos devem ser
realizados para que se possa entender por completo o comportamento
desta tecnologia, até o presente momento não são suficientes as pesquisas
para a informação e identificação dos riscos. Além disso, muitas
publicações sobre riscos são desencontradas e apresentam contradições
internas na sua formulação. Portanto, analizar as nanotecnologias a partir
de ideias e princípios da gestão de riscos vê-se indispensável.
Para Hohendorff e Engelmann (2014, p. 159) a gestão do risco ocorre
primeiramente pela avaliação do risco, que é uma abordagem científica
para estimar o risco e compreender os fatores que o influenciam.
Inicialmente formula-se o problema, e depois o processo é composto por
quatro etapas: a primeira de identificação do perigo, a segunda avaliação
da exposição, a terceira caracterização do perigo, e por fim a caracterização
do(s) risco(s). A identificação do perigo significa reconhecer os efeitos
adversos para a saúde conhecidos ou potenciais em seres humanos e no
meio ambiente que estão associados com a exposição a um agente
biológico, físico ou químico. Já a caracterização do perigo inclui a avaliação
qualitativa e quantitativa sobre a natureza dos efeitos adversos associados
com o agente e, por fim, a avaliação da exposição também é feita de forma
qualitativa e quantitativa, buscando um provável contato do agente com o
risco, bem como exposições de outras fontes.
É necessário considerar todo o ciclo da vida das nanopartículas,
desde sua manipulação em laboratórios até o seu descarte, pois aqui o
perigo indica um potencial dano que pode surgir no percorrer desse
caminho, tanto para a saúde humana, quanto para o meio ambiente. As
promessas podem ser diversas, porém antecipar o entendimento do risco
não é privar a sociedade das oportunidades, mas estabelecer uma
precaução, proporcionando a opção para os indivíduos escolherem se estão
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dispostos ou não a assumir um certo risco. É quando, por exemplo, um
médico receita uma determinada medicação, nela existem possíveis riscos
ou reações adversas, porém é facultativa a decisão do paciente de
prosseguir com a indicação.
A potencialização dos riscos dos produtos com nanotecnologias em
relação aos seus similares em tamanho macro passa pelos riscos da técnica
e pela sobreposição do homem sobre a natureza e de como é necessária
uma “ética de cuidado”, que inclua o homem como parte integrante do
meio ambiente (e não como superior) de modo que a única certeza
existente, em longo prazo, é de que existe o medo que a técnica produza
efeitos ameaçadores e de que a responsabilidade por manter um planeta
adequado às atuais e futuras gerações cabe aos seres humanos.
Por isso, como forma de gerenciar os potenciais efeitos negativos,
surge a gestão de riscos, que através de um processo de tomada de
decisões, feito por um grupo de gestores, que utiliza o resultado da sua
avaliação e juntamente com outros dados relevantes, tais como os
potenciais impactos sociais, éticos, econômicos do risco, podendo ou não
aplicar as medidas de prevenção. Vale ressaltar que o princípio da
precaução ganhou grande valor nas últimas décadas com a manifestação
dos novos riscos tecnológicos, caracterizado de forma genérica pelo
conhecimento científico limitado e cheio de incertezas. É considerado uma
garantia contra os potenciais riscos gerados e um mecanismo de defesa,
que visa a implementação de medidas que possa antecipar algum dano.
Ao sugerir o estudo e observância da gestão de riscos para aplicação
nas áreas nanotecnológicas, subentende-se que a ética, está sem dúvida,
agregada a esta conjuntura. Exige-se assim que a gestão do risco passe a ser
considerada pelo Direito e pelas demais ciências envolvidas com a
revolução nanotecnológica. No entanto, falar em ética, para muitos, é um
desafio que toca numa tangente complexa, que envolve termos culturais e
filosóficos, e até mesmo psicológicos, muitas vezes tidos como confusos e
desalinhados. O filósofo Hans Jonas em sua obra The Imperative
Responsibility (1984), explica que para ocasionar uma harmonia entre o
poder coletivo onde todos têm um mesmo engajamento dos riscos não
intencionais originados por esse próprio poder, é necessário o nascimento
de uma nova realidade de senso comum de responsabilidade humana. Para
Jonas, a importância está em:
Adquirir esta responsabilidade está na virtude ética dos indivíduos.
A responsabilidade por todas as formas de vida diz respeito à
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preservação da condição de existência da humanidade, direcionando
o interesse dos homens para com o interesse de todos os seres vivos
da natureza, uma vez que todos os seres usufruem do mesmo
planeta. Precisamos, portanto, preservar a natureza para preservar os
seres humanos (JONAS, 2006, p. 47).

O químico, ativista e ecologista gaúcho Lutzemberger (2002, p. 190)
entende que os humanos não estão fora, por cima e contra a natureza,
estão bem dentro, são um pedaço dela. O homem não pode ser dissociado
do meio ambiente. As ideias da ética antropocêntrica, onde o homem
existe como senhor absoluto de tudo o que há no planeta não mais
participa da nova realidade. Busca-se mais uma ética ecológica, onde todos
os seres vivos sejam moralmente considerados, e, neste contexto surge a
responsabilidade do homem para com todas as formas de vida, como
forma de preservação da existência da humanidade. Para Junges (2010, p.
96), o papel do ser humano não é apropriar-se da natureza como dono e
explorador, mas realizar a função de um jardineiro que cuida da harmonia
e beleza do jardim criado por Deus. Portanto, a representação deve ser
exercida na perspectiva do cuidado.
Hohendorff (2015, p. 27) aborda que nenhum avanço
nanotecnológico poderá esquecer a origem ontológica do ser humano,
expressando-se o cuidado com o gênero humano. O “cuidado” faz-se
imprescindível na prática da moderação e do equilíbrio próprio do
phrónimos. Portanto, o exercício da phrónesis está dirigido justamente para
esta dedicação cuidadosa com a essência deste ser humano, o “homo”
(ENGELMANN, 2010, p. 301). Portanto o cuidado representa uma ética de
responsabilidade, com capacidade de consolidação da conservação e da
proteção do ser humano. Desta forma, a humanidade precisa aprender a
focar suas ações considerando que ela representa uma das espécies animais
que habitam o planeta, e que isso não lhe dá o direito de tomar decisões
que possam gerar consequências desastrosas a todas as formas de vida e à
própria sobrevivência e manutenção do planeta.
Diante desta ideia de gestão de riscos e de ética do cuidado, propõese o estudo mais aprofundado da RRI- Responsible Research Innovation
(investigação e inovação responsáveis), bem como a atenção à ELSA
(Ethical, Legal and Societal Aspects) a fim de representar como o fio
condutor da gestão jurídica dos riscos das nanotecnologias.
A comissão européia tem sido uma ferramenta de grande
importância no progresso das tecnologias. Uma das grandes contribuições
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é a ideia da RRI, projeto que tem por objetivo construir uma melhor
relação entre ciência e sociedade. Este programa visa promover um elo
entre a ciência e tecnologia e um ambiente socialmente desejável, sendo
assim, é vital alinhar os objetivos do processo de investigação e inovação
com as necessidades e valores da sociedade. Atualmente há uma evidência
clara que é preciso envolver a sociedade como um todo nas decisões sobre
o desenvolvimento da ciência e tecnologia, assim todos podem contribuir
para uma sociedade inteligente e sustentável.
O RRI representa em sua própria natureza uma definição funcional
que permite investigações e deliberações mais abrangentes. Assim, pode-se
dizer que a RRI é um termo extenso que inclui uma variedade de noções.
Tais noções compartilham de um ponto em comum, sendo este que todas
procuram implementar práticas responsáveis na investigação e inovação,
ou seja, a RRI pode então ser vista como uma forma transferência de
responsabilidade que provém de noções individualistas, passando a operar
em processos coletivos e distribuídos de modo responsável (RRI, 2015).
A ideia que se desenvolve uma ideia de um processo transparente e
interativo que tem como objetivo tornar-se sensível à necessidade mútua,
ou seja, desenvolve-se portanto, uma visão da aceitabilidade ética, da
sustentabilidade e conveniência social do processo de inovação e os seus
produtos comercializáveis. A partir desta ideia de expansão da investigação
e inovação responsáveis surgem alguns requisitos a observados, sugere-se
inicialmente quatro dimensões integradas: (a) antecipação, que se
amplifica através da imaginação do futuro e entender como as dinâmicas
promissoras atuais moldam este futuro; (b) reflexividade, que ocorre como
aprendizagem de primeira, segunda e terceira ordens; (c) inclusão, que é o
envolvimento de uma variedade de partes interessadas, tais como
utilizadores, ONG, etc. no desenvolvimento inicial da ciência e da
tecnologia; e por fim, (d) capacidade de resposta mútua, que visa uma
resposta ao conhecimento, perspetivas, pontos de vista e normas
emergentes.
Ainda, sugere-se que seja adicionado outros três requisitos à este
processo de contextualização da RRI: (i) diversidade, que é um critériochave para a avaliação dos processos interativos das decisões políticas; (ii)
abertura significativa, que visa reformular a transparência; e (iii) mudança
adaptativa, que é descrever como o processo de RRI deve dar margem para
a adaptação (RRI, 2015).
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A exemplo do que foi descrito acima em relação à RRI, surge
também a ELSA, ideia que trabalha através de uma perspectiva de aspectos
éticos, legais e sociais a serem considerados nas pesquisas científicas
(ELSA, 2015). A comunidade européia sempre um passo a frente, busca
formas de precaver possíveis impactos do desenvolvimento das
tecnologias, não com o intuito de bloquear o progresso, mas sim com o
propósito de defender sua população dos riscos e possíveis choques
irreversíveis. Dessa forma, como ponto de partida, cria-se a ELSA, uma
categoria de pesquisa e também forma de financiamento socio-humanista
que busca estabelecer como base os aspectos ético, legal e social da
pesquisa de grande escala tecno-científica, e as suas áreas prioritárias são
as pesquisas genômicas e as nanotecnologias. Na última década foram
investidos cerca de 20 milhões de Euros em programas desta categoria. A
criação da ELSA gerou inúmeras críticas por ser focado especialmente nos
aspectos dos efeitos e resultados (ELSA, 2015).
A Dr. Angela Hullmann (2008) relata que as recentes discussões
sobre o crescimento das novas tecnologias ao redor do mundo
demonstram que este desenvolvimento não progride independentemente
da sociedade, muito pelo contrário, estamos diretamente interligados.
Observa-se que muitos pesquisadores com diferentes visões e
entendimentos percebem que algumas aplicações das nanotecnologias
podem implicar em significantes preocupações éticas, legais e sociais.
Assim a ELSA representa uma importante ideia nesta área de pesquisa, e
sugere que exista a participação do público bem como o diálogo entre os
benefícios e os riscos das nanotecnologias para a sociedade.
Apesar da visível importância deste programa, apenas a Noruega
adotou este projeto como prioritário nas suas pesquisas. É sem dúvida, de
grande relevância tanto para os pesquisadores, como para a sociedade no
mundo inteiro, que estes aspectos sejam considerados preferencialmente.
Observa-se, ao longo das últimas décadas, que o crescimento econômico e
o avanço das tecnologias não são apenas benefícios, apresentam sempre
alguma consequência, sendo de pequena ou grande escala, representando
constante ameaças para as populações.
Conclusão
O desafio das nanotecnologias, para o Direito, é de como a
sociedade receberá os benefícios da produção em nano escala sem sofrer os
danos associados com a saúde humana e riscos ambientais advindos desta
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tecnologia. Uma vez que, o conhecimento disponível para definir todos os
possíveis riscos associados aos nanomateriais ainda é pouco explorado, se
torna necessária e imprescindível à gestão dos riscos para que as decisões
possam objetivar a redução deles.
Assim, o escopo fundamental da ética do cuidado como alicerce é de
criar um ambiente onde todos envolvidos neste processo nanotecnológico,
desde os pesquisadores, fabricantes e consumidores possam dialogar de
maneira mais eficaz, gerando tomadas de decisão mais justas e completas,
contando com a participação das observações e preocupações de todas as
partes. A ética do cuidado sugere justamente esta ideia, de uma abordagem
integrativa, principalmente já que as nanotecnologias estão sendo
aprimoradas e reinventadas constantemente.
Diante disso, importante ter presente que o surgimento das
nanotecnologias, a partir das investigações em escala “nano”, é uma
realidade que o Direito tem obrigação de amparar.
A busca de solução para problema aqui enfrentado objetiva, através
da atenção aos diferentes aspectos da ELSA, quais sejam, éticos, legais e
sociais, bem como da ideia de pesquisas de investigação e inovação
responsáveis (RRI), preservar a sociedade como um todo para as atuais e
futuras gerações, considerando sempre a ética do cuidado, eis que somos
todos “hóspedes” temporários deste planeta.
O compromisso com o dever de cuidado para com o meio ambiente,
pensando nas atuais e futuras gerações é condição sine qua non para a
gestão dos riscos das nanotecnologias, que tanto podem ser encaradas
como as soluções para os principais desafios que a humanidade enfrenta,
tais como a fome e a reduçaõ da mortalidade infantil, como podem vir a
ser o novo “amianto”, que, de grande solução tornou-se um inconveniente
problema.
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 próprio cidadão, que precisa estar
informado para participar na gestão dos riscos.
Por fim, cabe lembrar a citação de Jose Esteve Pardo: Se optarmos
por absolver os riscos técnicos que não são cognoscíveis pela ciência do
conhecimento, estaremos dando cobertura para que a técnica experimente
com as pessoas e o meio ambiente. Saberemos, então, que havia um risco
apenas quando o dano ocorrer. A questão em aberto é saber se devemos
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continuar a assumir riscos, não só do progresso, mas do papel de objetos
de experimentação de tecnologias que já operam no reduto mais íntimo e
essencial da pessoa ou tecnologias desenvolvidas em um ambiente
perturbador de desconhecimento cujo imenso potencial devastador se
percebe – como se fosse uma experimentação em laboratório – nos danos
às pessoas ou ao ambiente que se prolongam, não se sabe até quando, de
geração em geração (PARDO, 1999, p. 215).
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GESTÃO DE RESÍDUOS DA NANOTECNOLOGIA NO BRASIL: LACUNAS
NORMATIVAS E AUSÊNCIA DE PARÂMENTROS LEGAIS ESPECÍFICOS
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Introdução
Os países desenvolvidos, as universidades, empresas e centros de
pesquisas estão investindo em novas fontes de tecnologia e inovação,
financiando pesquisas e destinando uma soma considerável em dinheiro
para os nanomateriais.
A nanotecnologia já é empregada nos mais variados produtos e
materiais, 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
marketing. Assiste-se a comerciais que ressaltam a presença de nanoobjetos na composição química de diversos produtos.
A ausência de informação adequada e a utilização do apelo à
nanotecnologia como meio de propaganda acaba agravando ainda mais um
cenário já problemático relacionado à parca quantidade de informações
acerca da nanotecnologia e de seus riscos.
A inserção desta nova tecnologia na fabricação de diversos produtos
atrelada ao baixo investimento em pesquisas que procuram identificar os
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efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente decorrente da
exposição a nano-objetos impossibilitam certezas sobre os riscos da
nanotecnologia.
Diante da ausência de conhecimento sobre os riscos dos
nanomateriais ao meio ambiente e à saúde humana, e tendo-se em vista a
não existência de um marco normativo especifico para destinação final
desses materiais, pretende-se analisar o projeto de lei 6.743/2013, de
autoria do Deputado Federal Sarney Filho, para verificar se no projeto que
pretende criar a Política Nacional de Nanotecnologia há preocupações
quanto ao destino final dos resíduos da nanotecnologia e comparar tal
iniciativa com a lei 13.576/2009, da Cidade de São Paulo, que instituiu
normas e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação
final de lixo tecnológico, para, da comparação, apontar possíveis
contribuições da lei municipal para a construção de um marco normativo
federal que garanta níveis de segurança ambiental na área do
gerenciamento e da destinação final de resíduos da nanotecnologia.
Haverá a interlocução das duas leis com a Lei da Política Nacional
de Resíduos Sólidos, para, desta operação, determinar que parâmetros
gerais desta política podem ser aproveitados para a área de resíduos da
nanotecnologia.
Inicialmente será dado tratamento a aspectos da legislação aplicável
à gestão de resíduos da nanotecnologia em geral, para depois verificar se a
política de gestão de resíduos tecnológicos, implantada no Município de
São Paulo, pode oferecer contribuições para o preenchimento das lacunas
existentes, na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e no Projeto de
Lei que cria a Política Nacional de Nanotecnologia, no que se refere à
gestão e ao descarte de produtos contendo nanomateriais.
A presente análise se justifica na medida em que os nanomateriais
apresentam características físico-químicas diferentes das apresentadas
pelos mesmos materiais em escala normal. Por tal motivo, a análise da
legislação será precedida de uma exposição acerca dos resíduos da
nanotecnologia e de seus riscos ao meio ambiente e à saúde como um
todo.
Os residuos da nanotecnologia
A nanotecnologia é uma tecnologia aplicada à escala nanométrica.
Um nanômetro (nm) é um bilionésimo de metro. Ela tem como objetivo
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criar novos materiais e desenvolver novos produtos e processos baseados
na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular átomos
e moléculas.
Apesar da existência de congressos e debates para discutir,
identificar e aprofundar os resultados de pesquisas sobre resíduos sólidos
da nanotecnologia e seus impactos ambientais, pouco se sabe, ainda, sobre
os riscos decorrentes da introdução de matéria prima produzida a partir da
nanoescala em processos e produtos destinados ao consumo.
Um dos problemas relatados é a poluição 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.
Em grau mundial e principalmente no Brasil, há uma ausência de
parâmetros normativos e jurídicos para as pesquisas, orientação e
destinação final dos nanomateriais, nanopartículas, equipamentos e outras
substâncias contendo nanopartículas.
Tal fator acaba intensificando o grau de incerteza que paira sobre a
área, já que, de um lado, pouco se conhece sobre as consequências destes
materiais para a saúde humana e a qualidade do meio ambiente e, por
outro, não há regulação estabelecendo parâmetros de segurança para as
pesquisas e fabricação de produtos à base dessa nova tecnologia.
Para os nanomateriais serem produzidos, devem-se levar em conta
algumas análises de risco, passando por um processo de identificação e
caracterização 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).
Diante de tal quadro, deveríamos adequar as normas que já existem
para os produtos em escala nano e preencher as lacunas normativas com
legislação nanoespecífica adequada, não somente, à proteção de valores
econômicos envolvidos, mas, também, à manutenção da qualidade da vida
e do meio ambiente.
Nanomateriais estão sendo usados sem serem destacados nos
produtos que chegam ao consumidor. Ramos (2008, p. 267) explica que “se
o produto for colocado com líquidos reativos, com gases, por exemplo,
precisam ser feitos testes de vários tipos para ver quais reações podem
acontecer com esses produtos e [reforça no sentido que] (...) 90% dos
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artigos publicados afirmam que em escala nano as partículas têm
propriedades diferentes”.
A contaminação se dá através do contato direto com os resíduos,
pela inalação, até mesmo pela ingestão, nas embalagens que entram em
contato com os alimentos, e que se ingerido podem danificar o DNA,
penetrando nas células, tecidos e órgãos. As águas utilizadas na irrigação
das lavouras contaminam o solo, entrando em uma cadeia alimentar e
assim ameaçando o planeta e a saúde humana.
Os resíduos sólidos constituem-se me fonte de renda para muitas
pessoas – tanto o é que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos cria
uma série de mecanismos para fortalecer a atuação dos catadores – pois é
de lá que muitas famílias sobrevivem. Ocorre que, a exposição indevida aos
resíduos sólidos, pode contaminar os catadores e ocasionar diversas
doenças. Este quadro fere o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 que
garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado e tutela o próprio
direito à vida, com qualidade 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, “(...)
podem tornar-se um novo tipo de poluidor não biodegradável e esta talvez
seja uma das questões mais importante do ponto de vista específico
ambiental”.
A maioria da população que abandona a zona rural e migra para os
centros urbanos, o faz motivada pela esperança de uma vida melhor.
Todavia, em virtude de políticas públicas adequadas, boa parte desta
população acaba ocupando as periferias das cidades, ocasionando o
crescimento das favelas, da pobreza e da criminalidade.
Neste locais, concentram-se os catadores de lixo, que acabam
atuando como vetores de contaminação da população que lá habita. Este
cenário é agravado pela falta de estrutura básica de tratamento de resíduos
de todas as ordens e, em muitos casos, pela ausência de fornecimento de
água potável pelos órgãos responsáveis, em virtude de restrições impostas
pela legislação que proíbe a distribuição de água em áreas irregulares.
Cria-se assim, um cenário propício à contaminação por matérias e
energias de toda a natureza – o caso da contaminação e morte de várias
pessoas em Goiânia, em decorrência da exposição ao Césio 137 é
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emblemático, nesse sentido – expondo, ainda mais, uma população
vulnerável a riscos, contra os quais deveriam estar seguras.
Como se percebe, é necessária a adoção de um marco regulatório
para a nanotecnologia que leve em consideração não somente a vida útil
dos produtos, mas, principalmente, todo o ciclo de vida dos produtos feitos
a partir desta tecnologia e que considere a biotoxicidade e a ecotoxicidade
dos nanoprodutos durante toda a cadeia produtiva, o tempo de vida útil e
o ciclo de decomposição dos produtos com nanotecnologia empregada.
A partir de tal cenário, passa-se à analise das lacunas normativas da
legislação brasileira, com a intenção de verificar a necessidade da
construção de um marco regulatório específico.
Lacunas normativas na legislação brasileira
A Lei 6.938/81 em seu artigo 3°, III, define poluição como a
degradação 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
tecnológicos, vem introduzindo um novo tipo de poluição, o que tem
gerado a reação de setores da sociedade e tentativas de ordenamento por
parte do Poder Público.
A cidade de São Paulo, por exemplo, há anos convive com aumento
da poluição por lixo tecnológico, que acaba agredindo assim a saúde,
habitação, lazer, segurança, o meio ambiente natural, o solo, o ar e a água.
Naquela cidade foi aprovada em 2009, uma lei estabelecendo
critérios de gestão para o lixo tecnológico, os quais, guardadas as devidas
proporções podem ser aplicados aos nanomateriais.
Além da iniciativa da cidade de São Paulo, merece destaque o
Projeto de Lei nº 5.076/2005 que dispunha sobre a pesquisa e o uso de
nanotecnologia, criava a Comissão Técnica Nacional de Nanossegurança
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(CTNano) e instituía o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia
(FDNano).
Tal Projeto, de grande relevância do ponto de vista jurídico e
ambiental, vislumbrava a adoção de práticas que regulamentassem o uso
da nanotecnologia, por meio do cadastro e acompanhamento de projetos
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, bem como a realização de
estudos de impacto ambiental e social e de segurança alimentar, cosmética
e fitossanitária, farmacêutica de nanoprocessos e nanoprodutos (artigo 3º
do Projeto de Lei nº 5.076/2005).
Além disso, o Projeto definia as atribuições da CTNano e definia as
estratégias de monitoramento, de notificação de acidentes, da aplicação de
recursos públicos, da rotulagem, do patenteamento e das
responsabilidades, dentre outras matérias. Neste sentido, a relevância da
referida lei é indiscutível.
No entanto, em 2008, após a análise da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, o
Projeto de Lei em análise foi arquivado. Conforme o entendimento da
relatora, tal legislação é desnecessária, pois o ordenamento jurídico
brasileiro possui normas consideradas suficientes para a proteção desta
matéria. Neste contexto, destaca-se a Lei de Biossegurança (Lei nº
11.105/2005) (ALMEIDA, 2009, p. 56).
O arquivamento do referido Projeto de Lei se constituiu em um
retrocesso, na medida em que uma breve análise da Lei de Biossegurança
nos possibilita perceber que a nanotecnologia não se constitui em objeto
da referida lei. Desta forma, a nanotecnologia continua sendo
desconsiderada no ordenamento jurídico brasileiro.
Principios
No ordenamento jurídico brasileiro não existe normas jurídicas
específicas que diferenciem a nanotecnologia e imponham limites à sua
utilização, vamos analisar o princípio da precaução enquanto fundamento
para a tomada de decisões diante das incertezas e, também, refletir sobre
as sua aplicação pelo sistema jurídico.
Embora nas últimas décadas perceba-se a emergência do princípio
da precaução para as situações de incerteza científica quanto aos riscos de
uma atividade ou produto, no caso das novas tecnologias, o sistema
jurídico e político têm se demonstrado conservador na tomada de decisões.
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Na maioria dos ordenamentos jurídicos nacionais e no Direito
Internacional não existe menção explícita a proteção da sociedade e do
meio ambiente contra os riscos da nanotecnologia. Todavia, existem
diversas normas jurídicas nacionais e internacionais que podem ser
utilizadas como no caso dos agrotóxicos e outros produtos químicos, da
biotecnologia, de alimentos, remédios, com base no Direito Ambiental, no
Direito do Consumidor e no Direito do Trabalho, mas em nenhum caso as
normas dão o tratamento diferenciado que merecem os riscos e as
peculiaridades da nanotecnologia.
Também merecem destaque as normas relativas os Direitos de
Propriedade Intelectual que da mesma forma não estabelecem tratamento
específico para as “invenções nanotecnológicos”, mas são de grande
importância para o desenvolvimento tecnológico dos países, para comércio
internacional e para o estabelecimento de vínculos e limites à apropriação
imaterial de produtos e processos da biotecnologia.
Diante do desafio do estabelecimento de limites éticos e Jurídicos da
Nanotecnologia frente aos riscos para a saúde humana, meio ambiente e
economia percebe-se que existem “páginas em branco” e diversos
caminhos para a escolha das normas, enquanto os riscos aumentam na
proporção que as tecnologias avançam.
Um grande número de autores não distingue o princípio da
prevenção do princípio e o da precaução, por vezes, referindo-se aos dois
com o mesmo significado, por outras colocando o princípio da precaução
como uma forma de expressão do princípio da prevenção, que o
englobaria.
Parte da doutrina entende que aplicação do princípio da prevenção
implica na adoção de medidas antes da ocorrência do dano concreto, cuja
origem e a possibilidade são conhecidas e previsíveis, a fim de evitar o
acontecimento de novos danos ou minorar seus efeitos (CANOTILHO
1998, p. 43). Já o princípio da precaução refere-se as situações onde não
existe um conhecimento dos riscos potenciais de danos de uma
determinada atividade ou de um determinado produto ou espécie viva a
ser produzido e lançado no meio ambiente. Os riscos são incertos ou não
são totalmente claros quando abalizados pela ciência.
O princípio da precaução assumiu uma abrangência global na
Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Segundo a declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992, em seu Princípio 15:
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De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas
necessidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou
irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser
utilizada como razão para postergar medidas eficazes e
economicamente viáveis par prevenir a degradação ambiental.
(Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de
1992)

Desde então, o princípio da precaução tem sido aplicado em
diversos tratados internacionais multilaterais.
Entende-se que o princípio da precaução traz consigo profunda
relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, de origem
constitucional por força do artigo 1º, III da Constituição Federal Brasileira
de 1988.
As análises dos impactos ambientais da nanotecnologia encontra-se
em uma incerteza, não se sabe e não existe conhecimento científico
suficiente para afirmar qual o risco, quais os impactos. Levando em conta o
aspecto da preocupação com os destinatários finais da pesquisa
nanotecnológica fica evidente que a liberação de produtos que ocasionem
possam ocasionar problemas à saúde humana deve ser analisada sob o
prisma do princípio da precaução como uma forma de proteção da
dignidade da pessoa humana enquanto princípio constitucional
fundamental.
Lei da politica nacional de residuos sólidos e nanotecnologicos
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes para
permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais
problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo
inadequado dos resíduos sólidos.
Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como
proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de
instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos
resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou
reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos
(aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).
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Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos:
dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e
titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos e urbanos na Logística
Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo.
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos
lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional,
estadual, microregional, intermunicipal e metropolitano e municipal; além
de impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
Também coloca o Brasil em patamar de igualdade com os principais
países desenvolvidos no que concerne ao marco legal e inova com a
inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis,
tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva.
Um dos instrumentos mais importantes da Política é o conceito de
Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O lixo
(resíduos sólidos) que produzimos é uma questão ambiental e, como tal,
não pode ser compartimentada a só uma entidade ou pessoa.
Assim, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o
Estado, o cidadão e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos são todos responsáveis pela minimização do
volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes
do ciclo de vida dos produtos.
Os resíduos das atividades relacionadas à nanotecnologia poderão
ser regulamentados com base nos princípios e nos instrumentos da Lei da
Política Nacional de Resíduos sólidos, desde que, é claro, sejam
consideradas as peculiaridades dos resíduos desta nova tecnologia.
O Projeto de Lei 6.741/2013
O Projeto de Lei 6.741/2013, em análise na Câmara dos Deputados,
proposto pelo Deputado Federal Sarney Filho (PV-MA), institui a Política
Nacional de Nanotecnologia e determina que o poder público controle os
riscos e impactos relacionados ao setor.
Pela proposta, o governo instituirá um cadastro nacional para
controle e acompanhamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento
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tecnológico, geração, comercialização e inserção no mercado de
nanoprodutos.
O banco de dados deverá conter a relação detalhada de substâncias
no estado de nanopartículas produzidas, distribuídas, importadas ou
exportadas pelo Brasil.
Para a constituição do cadastro, pessoas físicas e jurídicas que lidam
com nanotecnologia deverão informar ao poder público sobre suas
práticas, no prazo máximo de 30 dias, a contar do início das atividades.
Todas as atividades de pesquisa, produção e comercialização de
nanoprodutos ou derivados de processos nanotecnológicos, relacionados à
saúde humana, animal e ambiental dependerão de autorização do poder
público. Para o desenvolvimento dos trabalhos serão exigidos estudos de
impacto ambiental.
Ainda, conforme o texto, o poder público deverá financiar estudos e
pesquisas sobre os efeitos de nanoprodutos sobre a saúde humana e animal
e sobre o meio ambiente.
O projeto também prevê a instituição de uma taxa de fiscalização de
até R$ 10 mil, a ser cobrada uma única vez na solicitação do registro.
Ao definir o valor a ser pago, o órgão responsável deverá considerar
a condição socioeconômica do requerente. As taxas terão seus valores
fixados em regulamentação posterior. A proposta autoriza o poder público
a exigir planos de monitoramento específicos para processos e produtos
nanotecnológicos ou de seus derivados. Os resultados obtidos deverão ser
divulgados, resguardado o sigilo industrial.
Com base nos relatórios de monitoramento, caberá aos órgãos de
registro e fiscalização decidir sobre a manutenção ou a cassação do
registro. Em caso de cassação, é assegurado o direito ao recurso, a que o
órgão responsável deverá responder no prazo de 90 dias.
Acidentes envolvendo nanoprodutos devem ser notificados em 48
horas ao poder público, que estabelecerá sistema de informações e
monitoramento de desastres em nanotecnologia a ser integrado aos
sistemas de defesa civis existentes.
Inconvenientes e danos causados por atividades derivadas da
nanotecnologia sujeitarão os transgressores a multa simples ou diária,
proporcional à gravidade da infração, variável entre R$ 5 mil e R$ 1,5
milhão. Em caso de reincidência, o valor será dobrado.
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O infrator poderá ainda perder os incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo poder público, além de perder a participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, ou mesmo ter sua
atividade suspensa.
Independentemente da aplicação das penas, o responsável será
sempre obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros afetados.
Quem realizar atividades relacionadas à nanotecnologia sem
autorização também ficará sujeito à pena de reclusão de um a cinco anos,
prevista para os crimes ambientais.
Apesar dos avanços, o Projeto de Lei 6.741/2013 não trata
especificamente dos resíduos da nanotecnologia. Com isso, o legislador
perdeu a oportunidade de adequar a Lei da Política Nacional dos Resíduos
Sólidos à nanotecnologia, caso o Projeto venha a ser aprovado na forma
como se encontra.
A lei do gerenciamento e destinação final de resíduo tecnológico da cidade
de São Paulo
A Lei nº 13.576, de 06 de julho de 2009, instituiu normas e
procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo
tecnológico, na cidade de São Paulo.
Segundo seu art.1°, os produtos e os componentes eletrônicos
considerados 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,
comercializem ou importem produtos e componentes eletroeletrônicos.
A lei nº 6. 938/81, em seu artigo 4º, VII, impõe ao poluidor e ao
predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
independentemente de ter agido com culpa ou não.
Segundo a Lei nº 6.938/81 o gerenciamento dos resíduos sólidos deve
ser aplicado aos estados sólidos ou semissólidos, pois é inviável seu
lançamento na rede de esgotos e corpos de água.

Reginaldo Pereira, Silvana Winckler e Marcelo Markus Teixeira (Orgs.) –

155

Para que isso não ocorra, é necessário ter um bom saneamento
ambiental 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, coletados, reciclados, para um melhor reaproveitamento,
para que o destino final 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.
Os resíduos sólidos podem ser classificados, levando-se em
consideração suas propriedades físicas, químicas e infectocontagiosas em
classes: perigosos (dependendo de sua quantidade, concentração,
características, podem contribuir para a mortalidade e doenças,
ocasionando perigo imediato a saúde e ao meio ambiente, quando
armazenados e tratados de forma inadequada), não perigosos, não inertes
(biodegradabilidade, 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
conteúdo podem ser classificados em hospitalares, radioativos ou
nucleares, químicos e comuns.
Os resíduos hospitalares, derivados de estabelecimentos da área da
saúde, são os que mais dão problemas á população. Segundo a ABNT
(Associação 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
radioativos estejam em depósitos adequados.
Os resíduos químicos apresentam alto teor de nocividade e riscos à
saúde e ao meio ambiente identificando como químicos materiais
farmacêuticos, medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou
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não utilizados, 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
assim a presunção de constituírem atividade que modifica o meio
ambiente, com isso o tratamento só poderá ser feito se houver a sua
disposição, eliminando as características de periculosidade sendo assim
possível à preservação dos recursos naturais, atendendo aos padrões de
qualidade ambiental e saúde pública, conforme art. 10 da resolução
Conama nº05/93.
Segundo Paulo Affonso Leme Machado
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 sanitários. (MACHADO, 2012, 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
empregado 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
vida 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.
Conclusão
A nanotecnologia esta avançando ganhando espaço entre os
produtos, e cada vez mais buscando ganhar a confiança dos consumidores,
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grandes empresas apostam nesta tecnologia do futuro, prometendo novas
fontes 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.
O cenário revelado pela sociedade nos proporciona duas escolhas:
da evolução ou da extinção. Cabe aos seres humanos, fazer com que
possamos evoluir, mas com uso responsável destas descobertas
tecnológicas, respeitando a natureza e o meio ambiente.
Sabemos que a legislação atual é falha, e não se adapta a
nanotecnologia, muito menos que se é avaliado ou submetido a exames
para saber os riscos que acarretam o uso e o descarte. A criação de normas
jurídicas especificas que regulamentem isto e fundamental e a auto
regulação precisa ser vista como complementar.
No entanto, a regulamentação não deve ficar entre cientistas e
especialistas, os demais integrantes da sociedade devem ter plena
consciência dos acontecimentos participando das decisões, assegurando o
acesso à informação.
A lei nº 13.576/2009 e a proposta de lei 6.741/2013, trazem normas e
procedimentos para a reciclagem do lixo a uma sociedade que já estava
descrita nas mãos dos juristas como não mais existente de soluções, para
um aumento crescente de população e de seu lixo, obtendo então um
problema para quem vive na cidade de São Paulo.
O sistema legislativo brasileiro, até o momento, não possui
nenhuma lei especifica que trate sobre a nanotecnologia, a proposta de lei
n° 6.741/2013 é um avanço e uma grande evolução para pesquisadores e
cientistas.
Obviamente, não se faz apologia à negação do progresso, mas
defende-se um progresso responsável, voltado à consolidação de políticas
que visem o desenvolvimento sustentável. De fato, não se sabe se a
nanotecnologia efetivamente trará riscos à saúde das pessoas e ao próprio
meio ambiente. No entanto, acredita-se que, frente à ausência de estudos
capazes de garantir a sua segurança ou malevolência, há necessidade de
cautela, especialmente a cautela jurídica.
É a partir destas leis que começamos a identificar a mudança que
nós pesquisadores esperamos e através da mesma que vamos evoluir em
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nossas pesquisas, e acreditar que mais leis possam ser criadas para
modificar o sistema negligente em que vivemos.
É preciso buscar parâmetros regulatórios que protejam interesses
sociais e sistemas ecológicos dos possíveis danos decorrentes da
nanotecnologia, em especial, para os fins do presente trabalho, de seus
resíduos.
Fazem-se necessárias, ainda, investigações e estudos científicos mais
aprofundados para a destinação correta dos resíduos de nanomateriais, que
por serem partículas imperceptíveis a microscópios comuns e ao olho nu,
demandam equipamentos específicos, sofisticados e caros para tais
pesquisas.
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A NANOTECNOLOGIA EM RELAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRAS
ANTIDEMOCRÁTICAS E OS PROCESSOS DECISÓRIOS AMBIENTAIS DE
POSICIONAMENTO POPULAR
*

Guilherme Augusto De Toni
**
Alisson Guilherme Zeferino

Introdução
É perceptível o avanço da nanotecnologia nas mais diversas áreas,
sendo questão que muitas vezes passa imperceptível aos olhos da
população em geral, aplicando e utilizando diariamente produtos que
empregam tal gênero de tecnologia. Porém, muitas vezes não há certeza
quanto aos seus benefícios e malefícios à saúde do homem e do meio
ambiente em que está inserido.
Deve-se considerar que os territórios não são, hoje, apenas
aglomerados de terra e pessoas isoladas e que não se relacionam. Assim, é
válido discutir qualquer ação relacionada à tecnologia e meio ambiente,
pois seus efeitos, tanto positivos quanto negativos, estarão de algum modo,
inter-relacionados em escala global.
Considerando o caráter democrático e participativo em que grande
maioria das nações estão inseridas, torna-se necessário ponderar o ponto
de vista daqueles diretamente atingidos pelas tecnologias, que enfrentam
alguns desafios e têm seu poder de decisão deixado em segundo plano
diante do poder da técnica e do conhecimento especializado.

*

Mestrando do PPGD da UNOCHAPECÓ. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Direito,
Democracia e Participação Cidadã. Bolsista CAPES/PROSUP.
**

Graduando em Direito pela UNOCHAPECÓ. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Direito,
Democracia e Participação Cidadã. Bolsista Art. 171 da Constituição do Estado de Santa
Catarina.

Diante desse panorama, é justo analisar a participação popular,
fenômeno presente nas democracias modernas, que promove o direito de
ouvir e ser ouvido de forma igualitária em prol de um interesse comum nos
processos decisórios. Nesse caso, as questões relativas à nanotecnologia
precisam superar algumas barreiras impostas à participação dos cidadãos,
enquanto alvo do mercado de consumo, com desdobramentos em questões
globais com efeitos sobre o meio ambiente.
A nanotecnologia
A constante busca do ser humano por adequação, adaptação e
transformação do meio em que vive, de acordo com suas necessidades e
anseios, levou os métodos e técnicas conhecidos ao aprimoramento,
produzindo conhecimento e, consequentemente, tecnologia.
O demonstrado interesse em facilitar processos através da
experimentação de novas técnicas e tecnologias criou, no mercado,
inovação e competitividade. A alteração nas formas de produção refletiu
diretamente na maneira de ofertar produtos no mercado de consumo e,
tanto direta quanto indiretamente, no meio ambiente como um todo, visto
que a comercialização de produtos, a princípio, não enfrenta grandes
limites e ocorre em nível global, e que, para tanto, a indústria faz uso de
matéria-prima e gera efluentes, e essa e os consumidores, em conjunto,
geram resíduos.
Modernamente, tecnologias com bases científicas sólidas e
inovadoras alcançaram posição de destaque, gerando impactos
econômicos, ambientais e sociais, como a nanociência; a biotecnologia, a
biomedicina, a engenharia genética; a ciência e a tecnologia da informação,
a tecnologia de comunicações, abarcando a computação; e as tecnologias
cognitivas, como a neurociência (SÁENZ e SOUZA-PAULA, 2008).
Verdadeiramente cotada como uma revolução da matéria como a
conhecemos, a nanotecnologia – o desenvolvimento de pesquisa e
tecnologia a nível atômico, molecular ou macromolecular na escala de 1 a
100 nanômetros, compreendendo o nanômetro como a bilionésima parte
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1

do metro – tem atraído olhares críticos e fornecido subsídios para
pertinentes questionamentos acerca de seus benefícios na disrupção de
tecnologias e processos, sempre ligados a riscos ainda incertos.
As nanotecnologias não se tratam apenas de estudos em
miniaturização. Ao estudar partículas de elementos conhecidos no estado
macro, reconhece-se as propriedades que lhes são particulares. Logo, o que
gera vislumbre nas técnicas da nanotecnologia é a possibilidade de
encontrar propriedades completamente novas para os elementos
conhecidos, e também criar materiais inovadores e promissores, como o
2
grafeno .
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial reconhece:
“Hoje, está claro que as nanotecnologias têm, como uma de suas
características, a de cruzar as fronteiras da química, física, ciências
biológicas, engenharias e tecnologias.” (2011, p. 11).
A imprevisibilidade, ou ainda, a ampla possibilidade da
nanotecnologia, torna justificável a pesquisa e o interesse industrial em
investimentos no setor. A ABDI entende que o desenvolvimento de
pesquisa visando o mercado de produtos é capaz de conectar centros de
pesquisa, universidades e empresas (2011). A criação de verdadeiras redes
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), em alguns casos mais
pontuais, pode incluir e, ao mesmo tempo, depender de governos centrais
em matéria de permissividade para atividades, financiamentos e
incentivos.

1

A National Science Foundation informa que a verificação de transformações nas
propriedades dos elementos químicos pode ocorrer tanto abaixo quanto um pouco acima da
escala de um a cem nanômetros.
2

O grafeno, uma forma de camada de carbono que é um único átomo em espessura, tem
propriedades extraordinárias. É um material novo, com grande potencial, é flexível e
apropriado para usar em telefones celulares, apresenta alta condutividade, portanto também
apropriado para telas sensíveis ao toque, de acordo com Adrienne Sieps, coordenadora de
pesquisas em riscos da nanotecnologia do Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio
Ambiente da Holanda, RIVM. O The New Yorker informa a possibilidade do material ser
usado para dessalinizar água do mar e revolucionar satélites, aviões e automóveis pela
diminuição de massa.
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Assim, poder público, poder privado e instituições de pesquisa têm
3
investido em nanotecnologia .
O Woodrow Wilson International Center for Scholars e o Project on
Emerging Nanotechnologies criaram, em 2005, o Nanotechnology
Consumer Products Inventory, um inventário da quantidade de produtos
contendo nanomateriais no mercado de consumo, bem como a quantidade
de empresas envolvidas no seu desenvolvimento. Em 2005, a
disponibilização dos resultados era de forma estática, a saber, um
documento era gerado no qual figuravam os resultados das pesquisas.
Diferentemente da mais recente configuração da base de dados, que utiliza
o crowdsourcing para manter atualizada a relação de empresas e produtos
4
atrelada às nanotecnologias .
As estimativas para 2015, no mercado global, foram de investimentos
em nanotecnologia acima de um trilhão de dólares. Para a Abdi (2010, p.
29), “são poucos os negócios no mundo que apresentam números tão
elevados. É difícil não se convencer de que a nanotecnologia é – além de
uma grande plataforma tecnológica – uma interessante oportunidade para
5
as empresas” .
A movimentação mercantil é certamente interessante para a
economia e para o desenvolvimento tecnológico, o que se depreende de
uma análise focada somente em benefícios pontuais da aplicação das
nanotecnologias. Contudo, verifica-se que esses investimentos financeiros
em pesquisa e desenvolvimento estão massiva e diretamente focados na
produção de bens, na tentativa de curar doenças, recuperar áreas
degradadas, resolver questões como a fome e a água no planeta.
O ciclo de produção das nanotecnologias não tem dado à toxicologia
das nanopartículas, à análise do risco e à segurança dos envolvidos na

3

Um evento realizado em 2007, por colaboração da ABDI e da ANVISA, promoveu o encontro
de pesquisadores, governo e indústria para discutir a toxicidade das nanomateriais. A
Universidade de Brasília tem histórico de pesquisa em toxicidade de nanopartículas desde a
década de 90, envolvendo células sadias e tumorais.
4

Em 2005, o Nanotechnology Consumer Products Inventory visualizou 54 produtos no
mercado global, enquanto que em 2015, o número saltou para 1814.
5

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN, informa que os produtos da
nanotecnologia originalmente produzidos no Brasil chegaram à ordem de R$ 115 milhões em
2010.
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cadeia produtiva a devida importância. Segundo Gould (2015), figura, de
um lado, a ciência de produção, focada no resultado econômico da criação
e da oferta de produtos ao mercado, e de outro, a ciência de impacto, que
objetiva compreender os riscos que as nanotecnologias podem oferecer ao
meio ambiente e à saúde pública. A ênfase dos investimentos tem sido na
ciência de produção, ultrapassando a ciência de impacto em mais de um
bilhão e seiscentos milhões de dólares somente em agências
estadunidenses.
Não são poucos os estudos de possível impacto ambiental e sanitário
que se apropriam do princípio da precaução, com o intuito de frear o
desenvolvimento industrial e tecnológico, frente ao desconhecimento de
potencialidades negativas. A nanotecnologia, como se verifica, não fica
alheia a tal princípio. O desconhecimento dos riscos não pode ser óbice à
6
aplicação de medidas de segurança pelo poder público .
Reginaldo Pereira (2013, p. 350), ao tratar da nanotecnologia, levanta
um ponto de grande valor: “(…) a ausência de conhecimento sobre os
efeitos da nanotecnologia eleva a precaução a princípio basilar para a
construção de qualquer marco regulatório que pretenda proteger de
maneira satisfatória a saúde humana e o meio ambiente”. Para ele, a
incerteza, à luz da precaução, é que deve mover os corpos legislativos para
a criação de um marco regulatório específico para essa tecnologia.
Adentrando cada vez mais questões legais, resta imprescindível
discutir a forma de governo pela qual optaram os representantes da
população brasileira e, a partir dela, analisar a participação popular nos
processos decisórios sobre tecnologia e meio ambiente.
A democracia
O sistema de governo de um país determina, dentre outros fatores, a
participação popular na política. No caso da democracia, a participação por
representação do Brasil decorre da impossibilidade de dar a devida atenção
a todo e cada cidadão, sendo necessário que um determinado número de

6

Sustein alerta para o número de documentos internacionais que fazem referência ao
princípio da precaução, e de forma diferente. Assim, estabelece uma versão fraca e outra forte
do princípio. Àquela, ninguém poderia se opor, enquanto a versão forte carece de uma parcela
maior de juízo valorativo.
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pessoas seja representado por um concidadão na maioria das decisões
políticas, eleito pelo voto popular, secreto e universal, sem prejuízo dos
direitos políticos e garantias fundamentais inerentes a cada brasileiro na
sua individualidade.
Fatores como o tamanho do território nacional e o interesse da
população são determinantes para a tomada de decisões do governo, como
a criação de políticas públicas e a edição das leis.
Neste sentido, faz-se observar premissa básica para abordagem do
tema, o qual refere-se a compreensão do termo democracia, este de origem
grega, composto pelas palavras demos e kratos. A palavra demos se traduz
como pessoa, a qual se restringia ao homem nativo adulto residente na
polis, enquanto que kratos refere-se ao poder, tendo assim democracia o
significado de “o poder das pessoas” (OBER, 2007).
Sua origem provém da Grécia, a partir de meados do século V a.C,
ocorrendo tal experiência, segundo Funari, na cidade de Atenas da
seguinte forma:
(...) todos os cidadãos podiam participar da assembleia do povo
(Eclésia), que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos, em
praça pública. Entretanto, é bom deixar bem claro que o regime
democrático ateniense tinha os seus limites. Em Atenas, eram
considerados cidadãos apenas os homens adultos (com mais de 18
anos de idade) nascidos de pai e mãe atenienses. Apenas pessoas
com esses atributos podiam participar do governo democrático
ateniense, o regime político do “povo soberano”. Os cidadãos tinham
três direitos essenciais: liberdade individual, igualdade com relação
aos outros cidadãos perante a lei e direito a falar na assembleia.
(FUNARI, 2013, p. 35-36)

Em período semelhante ao da introdução do governo popular na
Grécia, este fato também ocorre na península italiana na cidade de Roma,
sendo chamado pelos romanos seu sistema de República (do latim, res
significando coisa ou negócios – “coisa pública” ou “os negócios do povo”).
Na República Romana o direito de participação inicialmente
restringia-se aos patrícios, os aristocratas. Posteriormente através da
evolução democrática por meio de muito luta, o povo (a plebe), também
obtém esse direito, porém como já ocorria em Atenas, este direito
restringia-se somente aos homens, fato o qual aconteceu em todas as
democracias que surgiram até o século XX (DAHL, 2001, p. 23).
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Contextualizando superficialmente com a realidade que os países
democráticos atualmente apresentam, costuma-se tão somente se vincular
a questão democrática da participação do povo ao binômio da
possibilidade de escolher seus governantes, bem como de poder ser
votado, fazendo-a ser interpretada a democracia como tão somente o
exercício de um direito, e não a todo um sistema de poder, de
governabilidade, uma vez que há sistemas democráticos em que não há o
sufrágio universal.
Ampliando esta interpretação de democracia, Dahl (2001, p. 50-58),
relata que a democracia proporciona aos membros de uma sociedade a
participação efetiva, igualdade de voto, aquisição de entendimento
esclarecido, exercer o controle efetivo do planejamento e a inclusão de
adultos. Diante destes aspectos, a democracia acaba por proporcionar as
seguintes desejáveis consequências: evita a tirana, garante direitos
essenciais, a liberdade geral, autodeterminação de um povo, a autonomia
moral, o desenvolvimento humano, proteção dos interesses pessoais
essenciais e igualdade política. Já nas sociedades modernas, apresenta-se
também a busca pela paz e pela prosperidade.
A respeito da democracia moderna, Lefort teoriza:
(...) a democracia institui-se e se mantém pela dissolução dos marcos
de referência da certeza. A democracia inaugura uma história na
qual os homens estão à prova de uma indeterminação última quanto
ao fundamento do Poder, da Lei e do Saber, e quanto ao fundamento
da relação de um com o outro, sob todos os registros da vida social.
(LEFORT, 1991, p. 34)

Baseado em referida teoria, Welrle diz:
Segundo a clássica formulação de Claude Lefort, a democracia
moderna nasce da incerteza. Uma vez perdidas as garantias sagradas
e tradicionais acerca do que a ordem legítima foi e será, as
sociedades democráticas modernas se abrem continuamente a
historicidade de suas regras, objetivos comuns, estilos de vida
pessoais e formas de vidas culturais, e se defrontam constantemente
com a breve pergunta: o que é possível e legítimo? (WELRLE, 2004,
p. 131)

Nesta percepção de democracia legitima-se a necessidade desta não
restar estagnada a questões definitivas, a pilares imaginários de uma
certeza que não pode ser mudada. Deve o homem na natureza da
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incerteza, traçando elementos que questionem o universo em que está
inserido, e que obtenha as respostas para perpetuação da condição
democrática, todavia estes elementos não serão construídos, ou mesmo
desconstruídos, quando não se permitir aos semelhantes em pé de
igualdade, o direito de falar, se manifestar em favor de um interesse
comum.
Diante deste panorama, construiu-se uma Administração Pública
regida por uma série de princípios, dentre os quais o da supremacia do
interesse popular, atualmente diminuído por circunstâncias geradas pela
própria Administração em suas limitações, bem como pelo próprio
indivíduo enquanto ser político estando menos envolvido nas questões de
interesse coletivo.
Nesse sentido, cabe analisar a questão da democracia na busca de
soluções para tais barreiras ao exercício da cidadania e poder político
popular concernentes a questões em discussão entre especialistas,
iniciativa privada e Poder Público, como as nanotecnologias.
Barreiras à democracia nos processos decisórios sobre meio ambiente
Apesar de ser direito de todos e dever do Estado a proteção do meio
ambiente, de forma que é incumbido ao Poder Público o controle da
produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e do
meio ambiente, como se depreende do art. 225, V, da Constituição Federal,
há controvérsia entre o comando legal e seu cumprimento.
O disposto na Constituição, do que todos, indistintamente, são
destinatários, depende também de normas regulamentares específicas,
editadas pelos órgãos nacionais competentes. Diante da falta de legislação
especial para determinar valores teto de exposição para cada tipo de
nanopartícula – seja para o ser humano ou para o ambiente – uma das
saídas é a aplicação do princípio da precaução.
A aplicação do princípio deve ser sobrestada tão logo o
conhecimento técnico e científico acerca da segurança das nanotecnologias
seja amplo e capaz de proteger a saúde dos seres humanos e do meio
ambiente em contato com nanomateriais e nanoprodutos.
Gould (2015) é incisivo quando afirma que a coleta de dados de
impactos negativos para a saúde e o meio ambiente, que advém da
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expansão econômica, não é do interesse primário dos Estados, a menos que
democraticamente demandados a dar atenção a eles.
O fato é que o mercado de nanotecnologias tem se desenvolvido
sem o devido controle por parte dos Estados, e que os estudos
ecotoxicológicos ainda não conseguem responder uniformemente à
questão dos riscos, a saber, atestando seu potencial benéfico ou maléfico
(ABDI, 2011).
Dahl e Lindblom (1963) afirmam que o uso de métodos científicos
na política ainda encontra problemas. Corpos legislativos se tornam
incapazes – por relutância ou falta de habilidade – de fazer uso do
conhecimento especializado ou das agências governamentais à sua
disposição. Para eles, contratar experts, somente, não basta. Existe um
problema de comunicação entre leigo e expert, em que as partes precisam
de um intermediador para traduzir as preferências do leigo em termos
apropriados ao expert, e fazer o mesmo no sentido de informar o leigo, em
termos compreensíveis, das descobertas e técnicas do expert.
No mesmo sentido, Gould (2015) afirma que no caso
nanotecnologia, a falta de interesse do público, e também
conhecimento, aliada à competitividade internacional pelo domínio
desenvolvimento do setor, suprime o interesse no financiamento
ciência de impacto.

da
de
do
da

Em notório desajuste com o interesse público, o desenvolvimento
econômico supressor da opinião pública – por falta de conhecimento
especializado e, certamente, pela diminuição do interesse pela política – se
aproveita da falta de entendimento esclarecido da população acerca da
nanotecnologia, o que, pela teoria de Dahl (2001), é considerado inerente
ao exercício da democracia.
Visualiza-se também uma falta de racionalidade ao permitir um
desenvolvimento desregulado das nanotecnologias quando deixa de
valorar princípios democráticos e de participação. Para Dreitzel (1975, p.
14), a racionalidade “exige que o ator tenha um conhecimento claro sobre
os objetivos, os meios e os efeitos secundários da ação.”
A liberalidade visualizada no caso da nanotecnologia confronta
diretamente a ação racional no que concerne os efeitos secundários, que
permanecem destituídos de informação técnica precisa e concludente, e é
contrário até mesmo ao princípio da precaução. Em decorrência disso,
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ainda há dificuldade em aliar população, corpos legislativos e experts para
a criação de uma regulação específica para o setor no Brasil.
Dreitzel (1975, p. 18) ainda concorda com a posição de que é cada
vez mais claro que a suposição de um homem puramente voltado para o
benefício econômico não é suficiente nem para as considerações
econômicas. Assim, informa:
Crenças e valorações, afeições e modos potenciais de reação,
posições tradicionais, mecanismos de defesa e pressão ao
conformismo das diversas modas: tudo isso determina a orientação
comportamental e os motivos para a ação, tão fortemente quanto a
busca pelo benefício material. (DREITZEL, 1975, p. 18)

Simon, por sua vez, aduz: “A intenção do bem comum
materialmente considerado é tema de razão e de vontade públicas” (1955,
p. 54). É nesse sentido que tem sido discutida a fundamentação das
decisões políticas e os reais interesses com a nanotecnologia, dado que o
retorno financeiro e a posição de destaque na disputa pelo domínio das
técnicas mais avançadas em nanotecnologia não são os únicos fatores que
determinam a orientação comportamental e, em suma, porque o exercício
da cidadania e da democracia, como previamente abordado, também
perpassa o que Dahl coloca como exercício do controle definitivo do
planejamento.
Assim, passa-se à análise das possibilidades de vencer as
dificuldades ao exercício democrático nos ambientes decisórios da
nanotecnologia.
A transposição de barreiras antidemocráticas
Apostos alguns desafios à democracia nos processos decisórios das
nanotecnologias, como o distanciamento do que é disposto na Carta Maior
com o que se visualiza na praxis; o desinteresse estatal no investimento na
ciência de impacto; o desenvolvimento do mercado sem o devido controle;
a incapacidade dos corpos legislativos; a falta de conhecimento e interesse
por parte da população; e a ação irracional de permitir que o mercado
internacional se sobreponha ao interesse público nas decisões, é
importante observar os processos capazes de sanar tais desafios através do
cálculo racional, aplicado à política.
Dahl e Lindblom (1963, p. 59) relacionam três grupos de processos
que apresentam respostas para o cálculo racional: Processos de informação
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e comunicação; processos para reduzir o número e a complexidade das
variáveis; e os processos compreensivos.
Como um processo de informação e comunicação, citam os autores
a discussão, técnica muito antiga utilizada para chegar a um consenso
sobre preferências. Permite uma disposição rápida de propostas
alternativas, em que as respostas das pessoas são exibidas e examinadas.
Dahl e Lindblom alertam:
A discussão geralmente precede a votação, assim indicando que sua
utilidade como um remédio para o cálculo racional foi amplamente
reconhecida. Por outro lado, quando líderes não desejam realmente
obter uma indicação precisa da preferência dos eleitores, mas
precisam do ritual de votação como um auxílio à propaganda ou para
ajudá-los a estabelecer legitimidade, como nos plebiscitos e eleições
de países totalitários, eles se esforçam para limitar ou eliminar a
discussão. (…) E a discussão por si só não consegue gerar respostas
para questões factuais complexas se os participantes não possuem o
conhecimento factual. (DAHL; LINDBLOM, 1963, p. 66)

No caso das nanotecnologias, a discussão tem acontecido, embora
essa tome lugar na academia, nos centros de pesquisa e agências
governamentais de regulação, o que demonstra uma dificuldade em
conscientizar o grande público de suas potencialidades.
Um dos processos para reduzir o número e a complexidade das
variáveis diante de uma decisão é a delegação. Por delegação, a tarefa pode
ser passada tanto para líderes quanto para experts. Enquanto os líderes são
experientes em fazer escolhas representando outras pessoas, a delegação a
experts se tornou uma técnica indispensável para o cálculo racional na vida
moderna, já que eles têm habilidades ou conhecimento especializado
(DAHL; LINDBLOM, 1963, p. 73).
O que se busca evitar, entretanto, é a tecnocracia, a supremacia da
opinião do expert com relação à vontade política e popular. Há questões de
difícil solução, e nem sempre o conhecimento especializado é capaz de
auxiliar o especialista “em condições da vida real” (DAHL; LINDBLOM,
1963, p. 75).
Ellul (1968, p. 215) preleciona: “A técnica é exatamente o limite da
democracia. (...) A razão técnica é, em nosso tempo, a razão suprema”.
Justamente o oposto do que foi dito anteriormente, também existem
questões em que o exercício democrático simplesmente não é adequado
para determinados fins. Ellul exemplifica com a escolha de generais e
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juízes, por voto, na França e na Rússia, experiências notadamente
fracassadas porque tais carreiras dependem mais da técnica e do preparo
do que do desejo de representação pela população.
Segundo Ellul (1968, p. 218), “em todos os países, é ainda a maioria
que dispõe de uma escolha. Suprimi-la, é consagrar a antidemocracia. (...).
Onde não há mais escolha, o que há é ditadura”.
É desejável, portanto, que os cidadãos tenham entendimento
esclarecido, informação, participem de diálogos e entendam as implicações
das delegações para, então, compreenderem o importante papel da
população nos espaços decisórios da nanotecnologia.
Ellul (1968, p. 218) relembra: “Não era o público que desejava o carro
aerodinâmico ou a televisão. O progresso técnico criou esses tipos que
foram difundidos e em seguida impostos ao público”. Pela aplicação dos
nanomateriais em setores importantes da indústria, como o
automobilístico, de iluminação, de energias, cosméticos, fármacos,
sementes e insumos agrícolas, embalagens e alimentos, a nanotecnologia já
desponta como ciência capaz de, através do progresso técnico, criar e
impor produtos no mercado e, pela estandartização, o consumidor não
mais deterá poder de escolha, restando, de certa forma, coagido ao
consumo direcionado.
Nesse sentido, Gould propõe uma redução da velocidade do que
chama de “esteira da produção” das nanotecnologias, justificada pela falta
de informações adequadas aos indivíduos diretamente envolvidos na
produção de nanomateriais e nanoprodutos, pelo óbice ao posicionamento
e à liberdade de escolha, com segurança, pelos consumidores, e também
pela falta de informações de toxicidade das nanopartículas no meio
ambiente (2015).
Para Gould (2015, p. 144), “o desafio para o desenvolvimento
sustentável é colocar os sistemas sociais e ecossistemas num
relacionamento dinâmico de suporte mútuo que preserve a integridade
ecológica, responda às necessidades econômicas humanas, e que seja
consistente com a justiça social”.
Nos nossos dias, com a complexidade crescente das necessidades
sociais e com a necessidade de lhes responder com ações, também
cada vez mais tecnicizadas, do Estado, este conflito estaria a
desequilibrar-se no sentido do direito “técnico instrumental”. Ou
seja, a vida pública seria dominada não por uma regulação que fosse
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produto da autorreflexão gerada pelo diálogo justo e equilibrado,
mas pela imposição de soluções geradas pela premência das
necessidades e veiculadas por um discurso tecnocrático,
incompreensível para os destinatários e, logo, autoritário; que, para
além disto, se procura legitimar artificialmente com recurso ao
caráter democrático dos Estados contemporâneos (HESPANHA,
1945, p. 184).

Hespanha sabiamente resume o que já se tem verificado no mercado
mundial, a saber, a imposição de respostas às necessidades sociais com
ações racionais e tecnicizadas que não são, de modo algum, resultado de
diálogo justo, equilibrado e aberto aos interessados e sobre os quais a ação
terá resultados. O uso da democracia se faz, nesses casos, como mera
ferramenta para legitimar as ações dos representantes, ou delegados, que
nem sempre estão agindo em benefício daqueles que lhes outorgaram
poderes.
Certamente, nas questões em que as escolhas não dependem de um
juízo de valor, a tecnicidade é válida – não significa que também não possa
ser discutida – mas é superior à mera vontade de que fosse de outra forma.
A escolha de líderes e experts tem base nas habilidades técnicas. As
decisões dos líderes e experts, entretanto, precisam ter certo grau de
correspondência com o interesse geral.
Logo, os desafios ao exercício democrático nas questões envolvendo
as nanotecnologias terão possíveis soluções na determinação da toxicidade
das nanopartículas tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente,
da informação dos administrados sobre os riscos, a abertura para diálogos,
a racionalidade das escolhas dos delegados e a correspondência com
interesses da população, e não do mercado.
A toxicidade deve se sobrepor aos benefícios prometidos por
produtos mais eficientes, através de maior financiamento da ciência de
impacto. Os trabalhadores e consumidores precisam ser informados da
composição dos materiais com os quais entram em contato e que, posterior
e possivelmente serão objeto de descarte.
Os desafios do relacionamento entre corpos legislativos e experts
precisa ser ajustado, mesmo por intermediadores, para que as decisões
tenham fundo técnico e racional. Os legisladores, por sua vez, devem
proporcionar a discussão no que for pertinente e de interesse geral diante
de variáveis que, no caso das nanotecnologias, algumas podem ser o
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massivo benefício da indústria, ou o desenvolvimento sustentável,
equilibrado e sadio para as populações.
Conclusão
A atual realidade em que o mundo se encontra não mais permite
viver de modo isolado, indiferente com os rumos da humanidade e às
questões no tocante das novas tecnologias, assim o ser humano não se
pode sujeitar-se a ser um mero observador, sua participação se faz
necessária para a busca de um desenvolvimento consciente, benéfico e
sustentável.
Neste aspecto a questão dos avanços das pesquisas e criação de
produtos que empregam as nanotecnologias necessitam ser destacadas,
levadas a discussão do grande público, pois não pode-se concluir de forma
concreta quanto aos seu efeitos, benéficos ou maléficos, tanto aos seres
humanos que as produzem, como aos que as empregarão em seu cotidiano,
considerando-se igualmente a todo meio ambiente no qual encontram-se
inseridos.
Deste modo, torna-se necessária a promoção da discussão desta
questão, relevando a importância de ações de modo democráticas, tendo
como ferramenta basilar o ato de se manifestar, deixar de ser mero
observador para sujeito ativo, buscando o melhor para si e seus
semelhantes.
Todavia a questão do emprego das nanotecnologias, considerando a
complexidade de seus estudos, tem quando de suas discussões, debates
democráticos, não podem se limitar a determinadas pessoas
compreendidas como tão somente aquelas envolvidas, atingidas por estas
tecnologias, fazendo-se necessário a abertura de diálogos com líderes e
experts na área, regulando-se pela produção de propostas não
substanciadas por ideais individuais e questões políticas, mas pela intenção
da busca de esclarecimentos e compressão a população em geral, bem
como por melhorias do desenvolvimento desta temática de forma
sustentável.
A falta de um marco legal regulatório coloca em cheque muitas das
pretensões democráticas de discussão da nanotecnologia, as quais pela
dinamicidade do tema e constante evolução das pesquisas, são deixadas
em segundo plano, causando a transposição de barreiras e limites da
participação democrática, não permitindo que a população obtenha
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conhecimentos e esclarecimentos das questões inerentes a estas
tecnologias.
Assim, é sensato compreender que o avanço das nanotecnologias é
questão que não retroagirá, ou mesmo cessará, porém que se faz necessário
por parte dos legisladores, juntamente com a grande sociedade, a produção
de documentos legais que norteiem a promoção, o desenvolvimento e a
compreensão das nanotecnologias, de modo a respeitar as questões
relacionadas às pessoas e meio ambiente, bem como o aspecto
democrático da expressão pelas pessoas de seus anseios e decisões
relacionadas às nanotecnologias.
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A RESPONSABILIDADE E A PRECAUÇÃO APLICADAS A UM MARCO
REGULATÓRIO PARA A NANOTECNOLOGIA NA SOCIEDADE DE RISCO
*

Giani Burtet
**
Gabriela Mesa Casa

Introdução
O consumo e manuseio cada vez mais frequente de produtos nanoengenheirados é preocupante, pois a população não tem as devidas
informações sobre os verdadeiros riscos e benefícios para a saúde. Essa
nova tecnologia é apontada como uma oportunidade ímpar para o
desenvolvimento econômico, colocando a sociedade diante da incerteza
quanto aos riscos para o meio ambiente e à saúde humana (ENGELMANN
& FILHO, 2010, p. 51).
Dessa forma, os avanços da nanotecnologia necessitam de iniciativas
de precaução para o seu uso e manuseio, pois de acordo com o princípio
estudado no presente trabalho, os benefícios e riscos que essa tecnologia
nos apresenta precisam de estudos aprofundados, para trazer segurança
aos seres humanos e ao meio ambiente.
O objetivo do presente estudo é analisar a ética da responsabilidade
e o princípio da precaução como fundamentos (princípios) na criação de
um marco regulatório para nanotecnologia na atual sociedade de risco.
Para tanto, no primeiro momento apresentamos o conceito de
sociedade de risco, enfatizando resumidamente a principal ideia de Urich
Beck, pois, para a elaboração desse estudo partimos da ideia que o
constante desenvolvimento tecnológico, sem cuidado e pesquisas sobre a
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sua abrangência e consequências deixa o futuro do planeta em uma
situação de risco.
Em seguida, discutimos a importância de refletirmos sobre o futuro
do planeta na perspectiva do princípio da responsabilidade para o filósofo
Hans Jonas. Com o desenvolvimento da tecnologia, o homem conquistou
poderes, porém, esse excesso de poder coloca em risco a continuação das
espécies, os acontecimentos da atualidade nos mostram que ao usarmos a
tecnologia sem responsabilidade poderemos provocar consequências
irremediáveis. Jonas está ciente dos perigos intrínsecos da tecnologia,
principalmente nas consequências das ameaças em longo prazo. O filósofo
considera que a essência do seu domínio é utiliza-la para o bem. Mas,
considerando que nenhuma ética ocupou deste objeto, o princípio da
responsabilidade assume esta tarefa.
E no último momento, tratamos do Princípio da Precaução e o
manuseio da nanotecnologia. O Princípio da Precaução tem como intuito
orientar sobre os riscos que ainda não podem ser detectados, portanto,
quando não se sabe quais os verdadeiros riscos que a nanotecnologia
apresenta, deve-se levar em consideração a precaução.
Contudo, é imprescindível que sejam criados marcos regulatórios
que tenham um controle eficaz para o uso e manuseio de produtos que
utilizem a nanotecnologia, para poder garantir segurança para o meio
ambiente e consequentemente, para o planeta, assim esta tecnologia pode
se desenvolver sem colocar em risco o futuro das próximas gerações e do
planeta.
A sociedade de risco e o princípio da responsabilidade
Nas últimas décadas, conforme ocorrem avanços tecnológicos
(decorrentes da ciência pós-industrial), surgem novos riscos e perigos.
Esses produtos, “decorrentes de uma ciência pós-industrial, apresentam-se
como elementos de uma explosão evolutiva da ciência que, no entanto, não
foi acompanhada por uma compreensão segura das consequências de sua
utilização massificada.” (CARVALHO, 2008, p. 65).
Desta forma, as incertezas científicas sobre as consequências desses
avanços científicos na sociedade contemporânea, deixam o futuro do
planeta em risco.
A formação da sociedade de risco pós-industrial estabelece a
produção e a distribuição de novos riscos, diferentes dos riscos industriais,
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que por sua vez se limitam em determinados grupo sociais. Contudo,
conforme pontuado por Beck (1998), a sociedade de risco tem como
característica o fato da distribuição do risco ser capaz de atingir todas as
classes sociais indiscriminadamente.
Portanto, na atual sociedade, podemos detectar dois tipos de riscos:
os riscos concretos (natureza industrial) e os riscos abstratos (ligados à
sociedade de risco). Os riscos concretos são consequências de uma
determinada atividade, a qual o conjunto de causalidades é calculável pelo
conhecimento científico (CARVALHO, 2008, p. 66).
No que refere-se aos riscos abstratos, estes são marcados por três
características a invisibilidade, a globalidade e a transtemporalidade.
A invisibilidade é uma característica da sociedade de risco, pelo fato
dos seres humanos não conseguirem ter a percepção, através dos seus
sentidos, das dimensões dos riscos. Já a globalidade trata do fato dos riscos
não apresentam limites territoriais, ou seja, todos, de alguma forma,
podem ser atingidos pelos riscos. E a transtemporalidade é a relação dos
riscos com a descrição do futuro (CARVALHO, 2008, p. 67-69).
O princípio da responsabilidade para Hans Jonas
O progresso da ciência e das inovações tecnológicas, características
estas da modernidade, causam na história da humanidade uma situação
paradoxal. Este constante desenvolvimento tecnológico, por um lado,
beneficia o aperfeiçoamento de condições de matérias, mas, por outro,
acabou tornando-se um problema, consequência esta da sua má utilização.
Este paradoxo resume-se no fato de que o homem controla a natureza com
uma técnica que ele não tem domínio, ou seja, o homem “mal” utiliza a
técnica.
Muito embora, não seria mais possível imaginar a sociedade viver
sem os benefícios do desenvolvimento tecnológico, principalmente,
referente ao desenvolvimento da medicina. Diante de todos os impactos
que os avanços causam, modificando o agir, é necessário pensarmos uma
ética nova, que faça a todos repensarem os valores e terem uma diferente
compreensão da natureza e do homem.
As novas faculdades que tenho em mente são, evidentemente, as da
técnica moderna. Portanto, minha primeira questão é a respeito do
modo como essa técnica afeta a natureza do nosso agir, até que
ponto ela torna o agir sob seu domínio algo diferente do que existiu
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ao longo dos tempos. Durante esses períodos, é claro, o homem
nunca esteve desprovido de técnica. Minha questão visa à diferença
humana entre a técnica moderna e a dos tempos anteriores (JONAS,
2006, p. 29).

Percebe-se, que é sobre este paradoxo que o filósofo Hans Jonas
expõe sua teoria, buscando compreender as características do agir da
civilização moderna e “os jogos éticos oriundos das novas formas de ação
produzidas pela tecnologia” (ZANCANARO, 1998, p. 38).
Se a preocupação da ética tradicional é com o “agir próximo”, com a
felicidade de cada um, ou melhor, sua preocupação é voltadas para o agir
imediato, Hans Jonas irá contrapô-la, fazendo indagações acerca do futuro
da humanidade, refletindo, assim, sobre as consequências do futuro,
propondo uma ética que preocupa-se com a responsabilidade com o
futuro.
A ideia de futuro refere-se ao mesmo tempo, a possibilidade de
duração contínua da humanidade e o espaço dos efeitos possíveis e
distantes das ações humanas. E a partir de tais limitações que Jonas propõe
uma nova ética para sociedade moderna. Esta nova ética deve ter como
projeção o futuro desconhecido, no qual está incluído o direito daqueles
que ainda não existem, mas não somente pensando no homem e sim na
totalidade de tudo que há vida (SANTOS, 2010, p. 276).
Para Jonas o que deve ser considerado é a ideia de que as vida da
humanidade e de todas as outras formas de vida continuem sendo
possíveis no planeta Terra. Assim, o filósofo propõe a sua própria versão do
novo imperativo, vejamos agora nas próprias palavras de Jonas, o caráter
do novo imperativo:
O novo imperativo clama por outra coerência: não a do ato consigo
mesmo, mas a dos seus efeitos finais para a continuidade da
atividade humana no futuro. E a “universalização” que ele visualiza
não é hipotética, isto é, a transferência meramente lógica do “eu”
individual para um “todos” imaginário, sem conexão causal com ele
(“se cada um fizesse assim”): ao contrário, as ações subordinadas ao
novo imperativo, ou seja, as ações do todo coletivo, assumem a
característica da universalidade na medida real de sua eficácia. Elas
“totalizam” a si próprias na progressão de seu impulso,
desembocando forçosamente na configuração universal do estado de
coisas. Isso acresce ao cálculo moral o horizonte temporal que falta
na operação lógica e instantânea do imperativo kantiano: se este
último se estende sobre uma ordem sempre atual de compatibilidade
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abstrata, nosso imperativo se estende em direção a um previsível
futuro concreto, que constitui a dimensão inacabada de nossa
responsabilidade. (JONAS, 2006, p. 49)

Se observarmos sobre perspectiva dos efeitos finais no futuro, a ética
da responsabilidade poderia, de certo modo, ser compreendida como uma
ética utilitarista, pois as consequências das ações julgam se essas são boas
ou más, no âmbito moral. Muito embora, apensar de Jonas salientar neste
trecho à previsão de um futuro, sua proposta de ética distancia-se do
utilitarismo clássico, na ideia de que não se baseia somente em calcular os
efeitos finais das ações, pois Jonas se refere aos efeitos incalculáveis, o que
descarta a possibilidade de antecipação (SANTOS, 2010, p. 278).
Contudo, a ética de Jonas pode ser considerada herdeira da ética
kantiana. Isto porque a ética jonasiana fundamenta-se na ideia de “dever”,
e este está relacionado diretamente com as futuras gerações. Porém, há
uma diferença significativa. Para Jonas “a responsabilidade seria centrada
numa relação assimétrica e não recíproca de cuida” (SANTOS, 2010, p.
278), ou seja, a ideia de que fizemos o bem sem reclamar retribuição. Para
Kant, “não se trata de semelhante relação e sim de uma relação de iguais e,
portanto, de justiça e responsabilidade recíprocas entre os sujeitos”
(SANTOS, 2010, p. 278).
Logo, a ética kantiana não pode ser considerada suficiente para a
nossa sociedade, pois “são exatamente as limitações no tratamento das
questões oriundas da técnica moderna que Jonas questiona”
(ZANCANARO, 1998, p. 66).
O imperativo de Jonas baseia-se na ideia de que “eu” tenho o direito
de arriscar a minha vida, mas não a da humanidade. Tenho o direito de
fazer escolhas sobre minha vida, como preferir uma vida curta a uma vida
longa, mas não posso escolher o futuro das próximas gerações. E
considerando que o futuro concreto é (im)previsível, e a ideia de que
haverá um futuro tanto para o imperativo, quanto para os efeitos das ações
humanas, e também, por não conhecermos as consequências destas, é que
precisamos de uma maior preocupação.
O princípio da precaução e o manuseio da nanotecnologia
Nas mais variadas pesquisas sobre a regulação da nanotecnologia
pode-se perceber que o Princípio da Precaução serve como base na criação
de um marco regulatório eficaz para o uso e manuseio das
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nanotecnologias. O Princípio da Precaução tem como objetivo o dever de
cautela diante de situações que não tenham um fundamento científico,
dessa forma busca-se a adoção de medidas que visem evitar os danos
ambientais que não são conhecidos pela ciência.
Para Antunes (2010, p. 32), o postulado da precaução é usado
quando se pretende um risco mínimo ao meio ambiente e
consequentemente aos seres humanos, conquanto haja incerteza científica
acerca de determinada controvérsia, ou seja, busca-se evitar a avaria do
amanhã, em prol de uma qualidade de vida aliada à sustentabilidade.
É a sociedade de risco, assim denominada por Ulrich Beck, como
visto acima, que necessita de medidas de precaução com os riscos que os
nano-materiais engenheirados apresentam a ela, é a sociedade que está
insegura quanto a possibilidade de malefícios dessa tecnologia em escala
nano.
Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que fora
realizada no Rio de Janeiro em 1992, o princípio da precaução foi definido
no art. 15 com o objetivo de proteger o meio ambiente, e tal princípio
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para
o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a
degradação ambiental.
No Brasil, o princípio da precaução está em harmonia com a
Constituição Federal de 1988, vejamos o texto dos artigos 196 e 225, inciso
V da Carta Magna:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação. (...). Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. V – controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. (Constituição
Federal de 1988, artigos 196 e 225, inciso V)
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Dessa forma, a Constituição Federal ao reconhecer o princípio da
precaução, estabelece a necessidade de se ter provas científicas quanto aos
diversos riscos ao ser humano e ao meio ambiente. Contudo, é nesse
momento de incertezas de quais e quantos os verdadeiros riscos da
nanotecnologia que deveria ser aplicado o Princípio da Responsabilidade
de Hans Jonas, e ser criado marcos regulatórios que protejam a vida
humana e o meio ambiente para que o futuro das próximas gerações não
estejam comprometidos.
Perez (2010, p. 33) argumenta quanto a adesão do princípio da
precaução. A defesa da aplicação do princípio da precaução às
nanotecnologias tem como base três suposições: a) há suporte científico
plausível para afirmar que existem aplicações da nanotecnologia que
comportam novos ricos; b) é clara a lacuna entre o ritmo de expansão no
qual novos produtos que contêm nanomateriais estão sendo desenvolvidos
e a geração de dados ambientais, de saúde e de segurança aplicáveis, e que
os métodos atuais de avaliação de risco não são necessariamente
apropriados para a avaliação de nanomateriais; c) ocorrem várias lacunas
no quadro regulamentar que deve se aplicar a nanoprodutos.
O princípio da precaução objetiva que quando há a introdução
dessas novas tecnologias deve existir um estudo anterior dos possíveis
riscos e danos desta para com o meio ambiente. Para Milaré (2013), o
princípio da precaução define-se como instrumento de medida
antecipatória de efeitos danosos ao meio ambiente e, por reflexo, ao
homem, quando presente uma situação em que não há a certeza científica.
Para Engelmann e Machado (2013), o princípio da precaução
apresenta diversas possibilidades de aplicação, vai de formas mais brandas
ou leves em direção a perspectivas mais radicais, determinando a
interrupção das investigações e a paralisação de todos os setores
envolvidos até que se tenha conhecimentos mais detalhado acerca dos
riscos.
Entretanto, há também quem seja contra a utilização do Princípio
da Precaução, este é o posicionamento alguns autores, como por exemplo,
Sustein (2005), que afirma ser tal princípio paralisador do desenvolvimento
econômico, que se as decisões forem tomadas com base no princípio da
precaução estas podem ser negligentes já que não se sabe qual o verdadeiro
risco.
Mas para finalizar a discussão sobre o princípio da precaução devese ter atenção no que ensina Alexandra Aragão (2008, p. 15):
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A autora defende que o princípio da precaução ao contrário do que
afirmam seus críticos:
a) Não é um princípio de medo ou de irracionalidade, mas é, pelo
contrário, um princípio racional e cientificamente fundado de
responsabilidade pelo futuro.
b) Não é um motivo de estagnação ou bloqueio do desenvolvimento
científico, mas, pelo contrário, uma fonte de progresso científico, isso
porque o princípio da precaução não é um princípio de inação, mas um
princípio de ação, não consiste em erigir como máxima, na dúvida,
abstém-te, mas antes, na dúvida, põe em prática tudo o que te permita agir
melhor.
c) Não cria insegurança jurídica na gestão do risco. Antes pelo
contrário, atenua-a.
Assim, a partir desta análise do princípio da precaução inserido nas
novas tecnologias, afirma-se que é necessário a adesão de tal princípios na
criação de marcos regulatórios, pois a nanotecnologia apresenta diversas
incertezas sobre quais os possíveis riscos e reais benefícios para o meio
ambiente e a saúde humana.
Conclusão
Vivemos em uma sociedade de risco, a qual com o avanço constante
da técnica e da ciência sofrem inúmeras transformações, e isto,
consequentemente, modifica o agir do homem. Os princípios da ética
tradicional, mesmo que válidos, são insuficientes para abranger as
modificações do agir do homem. Para tanto, Hans Jonas propõe uma nova
ética, baseada no princípio da responsabilidade. A ética da
responsabilidade tem por objeto garantir que o futuro das próximas
gerações continue existindo, e por este futuro de tudo e todos, somos nós
os responsáveis.
Já o Princípio da Precaução tem como objetivo o dever de cautela
diante de situações que não tenham um fundamento científico, dessa
forma busca-se a adoção de medidas que visem evitar os danos ambientais
que não são conhecidos pela ciência.
Assim, os avanços da nanotecnologia necessitam de iniciativas que
regulamentam seu uso e manuseio, de forma ética e responsável, pois os
benefícios dessa tecnologia são acompanhados de riscos que precisam de
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estudos aprofundados, para que sejam garantidos padrões adequados de
segurança ambiental e que a vida e a incolumidade física não sejam
expostas a possíveis efeitos de difícil detecção e percepção, em função das
alterações de ordens física e química que a matéria sofre, ao ser
manipulada em nível nanométrico.
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A EFETIVIDADE DO PROGRAMA PROTETOR AMBIENTAL PROMOVIDO
ATRAVÉS DA

5ª CIA DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE CHAPECÓ
NO QUE

TANGE À EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Aline Oliveira Mendes de Medeiros
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Introdução
O problema a ser enfrentado por este artigo consiste no desvalor
que a sociedade tem dado ao meio ambiente, atuando em um consumismo
desregrado absorvendo de maneira descomedida estes bens que são finitos,
pondo em risco a sobrevivência humana, porquanto existem bens que são
indispensáveis à vida do ser humano que não são possíveis de recompor,
cita-se como exemplo, um terreno árido não tem possibilidade de voltar a
ser fértil, ou seja, consiste em um bem que o homem destruiu de maneira
irreversível.
E, desta forma, o ser humano tem extinguido espécies de animais e
plantas, destruídos terrenos férteis, causando enchentes que destroem
moradias, tem originado a escassez da água, poluído o próprio ar,
destruindo a camada de ozônio e atuando no próprio movimento da Terra,
desnivelando as estações do ano e causando inúmeras consequências
negativas a todos os seres vivos. Como objetivo geral tenciona-se
evidenciar esta problemática e encontrar um método de enraizar na
cultura da sociedade o sentido protetivo ao meio ambiente, descortinandoa sobre a fundamentalidade deste bem que age em extensão ao direito à
vida.
Ademais se cita o art. 1, inc. III da CF/88 que retrata a dignidade
humana como pedra basilar na construção de um Estado Democrático de
Direito e por dignidade compreende-se a necessidade de um mínimo
existencial de direitos e garantias para a sobrevivência humana, posto que,
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não basta usufruir somente de um mínimo vital para gozar de uma vida
digna, pelos preceitos da Carta Magna é necessário mais, uma vez que é
preciso viver com dignidade e para tanto, desfrutar de água potável, ar
puro, de uma moradia digna e demais utilidades imprescindíveis é o
mínimo que a atual forma estatal impõe ao cidadão e ao próprio ente
federado.
Como objetivo específico será abordado à educação como meio para
alcançar esta conscientização por parte da sociedade e do próprio Estado,
transcorrendo acerca do poder público como promotor da educação
ambiental à luz da lei federal 9.795/99, discorrendo sobre o
posicionamento da Polícia Militar Ambiental atinente a este aspecto,
fundando-se na educação como prevenção, e materializando este ideal
através do programa Protetor Ambiental de nível estadual, com foco na
ação da 5ª Cia de Polícia Militar Ambiental de Chapecó/SC.
É justificável a escrita do artigo em comento devido à importância
impar que este bem possui com relação à vida humana, visto que denota
interesse à sociedade como um todo, porque como um bem difuso, ele
compreende tanto um direito individual como social, constituindo um
direito fundamental, inerente ao ser humano. O método utilizado foi o
qualitativo, porquanto atuam em valores sociais, crenças locais, hábitos,
atitudes e opiniões da comunidade em geral, sendo um texto indutivo e
descritivo, na medida em que serão desenvolvidos conceitos, idéias e
entendimentos a partir do padrão atuante do programa Protetor
Ambiental.
A transferência do conhecimento científico envolveu canais formais,
através de pesquisas bibliográficas, canais semi-formais, por meio de
manuscritos, entrevistas e visitas à 5ª Cia de PMA de Chapecó/SC, assim
como por canais não formais, desenvolvidas através de discussões pessoais,
chamadas telefônicas, correspondência privada e visitas. Utilizou-se para a
coleta de dados de entrevistas e formulários, s pesquisas bibliográficas e
documentais, e a observação participante. O campo de atuação
compreendeu uma ampla análise quanto à atividade do programa Protetor
Ambiental, instante em que a autora desenvolveu uma entrevista com os
agentes que atuam no programa e com o Capitão Sadiomar Antonio
Dezordi.
Como resultado, evidencia-se que o programa possui uma forte base
teórica e prática, apesar de recente, tem formado adolescentes com um
pensamento focado no desenvolvimento sustentável e na aproximação
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entre a sociedade e a Polícia Militar, de maneira a apresentar a esta, as
peculiaridades da comunidade, para que possam agir focalizada, dando
maior efetividade as suas premissas. Assim, tanto a sociedade, quanto a
polícia tendem a andarem juntas construindo um novo prisma social,
atuando preventivamente, enraizando uma cultura pró-ativa de pessoas
conscientes.
O poder público como promotor da educação ambiental à luz da lei da
política nacional de educação ambiental
Ocorre que a educação ambiental é um assunto de suma relevância
jurídica sendo a mesma firmada através da Carta Magna e disciplinada na
Lei de 9.795/99, ou seja, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental,
além de ser apregoada por inúmeros outros dispositivos tanto nacionais
quanto internacionais. Por defluência discorre o art. 225, §1°, IV da Epístola
Maior que para que para dar o efetivo equilíbrio ao meio ambiente que tal
artigo enseja no seu caput requer ao Poder Público a promoção da
educação ambiental, que de acordo com Capena (2011, p. 742) “em todos os
níveis de ensino para que assim se crie uma conscientização pública para a
preservação do meio ambiente.” Neste sentido, Martins comenta que o
mesmo consiste em ir além de um direito, visto que:
(...) determina o constituinte que levar a sociedade a valorizar a
preservação do meio ambiente é política de que os governos não
podem abrir mão, para, através da educação, de um lado, e da
conscientização, de outro, conseguir criar ‘ambiente cultural’ de
perenização do ‘ambiente natural’, em face da própria fiscalização
que a sociedade exercerá. (MARTINS apud CAPENA, 2011, p. 742)

Ocorre que a visão antropocêntrica do homem como centro do
universo, ou seja ‘homo mensura’, encontra-se tecnicamente superada, a
partir do instante em que o ser humano percebera-se em uma situação de
crise com o meio ambiente insustentável, onde que a degradação a este
bem passara a ameaçar o próprio bem estar e qualidade de vida social, ou
mesmo, da própria sobrevivência, desencadeando em um processo que se
denomina ‘consciência ambientalista’. Assim perceptível se faz que a:
(...) Constituição Federal brasileira de 1988 pode-se, teoricamente,
encontrar uma efetiva garantia para a preservação e recuperação da
natureza, por meio dos dispositivos constitucionais ali
sistematizados. Entretanto, isso não basta. Porque tal efetividade é
resultante do direcionamento de diversos fatores, tais como as
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políticas públicas, o sistema econômico, a tecnologia de produção, os
sistemas jurídicos e institucionais e, por fim a herança cultural.
Todos esses fatores, aliados à construção de uma nova mentalidade
que será alcançada por meio da implementação da educação como
um todo e, completamente, com a educação ambiental, devem estar
focalizados em uma única e primordial finalidade: dotar o indivíduo
de sólidos conhecimentos e argumentos teóricos que possibilitem
uma maior compreensão das questões ambientais, e também dos
desafios políticos, sociais, econômicos, culturais e ecológicos em que
estamos envolvidos. O alcance de tal desiderato encontra alicerce e
fundamentação num movimento nacional e internacional por uma
sociedade local e global mais justa e ecologicamente sustentável.
(CAPENA, 2011, p. 742-743)

Destaca-se que a educação ambiental é definida pelo art. 1° da Lei
9.795/99 como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente.”
Por decorrência interpreta-se do artigo um posicionamento de
reconciliação entre o homem e a natureza, de forma em que o mesmo
tome consciência do valor e necessidade deste bem para a possibilidade de
vida para o mesmo, de maneira a focar em uma abordagem
socioambiental, voltando-se a preservação e regeneração da natureza.
Neste seguimento, o art. 2° destaca que “a educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não formal,” isto é, o mesmo
responsabiliza a toda a sociedade por sua promoção. Já no artigo 3° vem
expressa o direito comum de todos a terem acesso à educação ambiental,
sendo esta incumbida por meio do: “I – Poder Público, nos termos dos arts.
205 e 225, da CF/1988, definir políticas públicas que incorporem a
dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente.”
Nos artigos que se seguem o dispositivo menciona a
responsabilidade das instituições educativas do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, “dos meios de comunicação de massa, das empresas, entidades
de classe, entidades públicas e privadas e da sociedade como um todo na
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação
individual e coletiva”, objetivada na prevenção, diagnóstico e solução da
problemática ambiental. A partir deste seguimento, entende-se a educação
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ambiental como um direito fundamental do cidadão em função de seu
mérito ao bem estar do ser humano. No decorrer dos seus 21 artigos a
referida lei buscara dirimir as dúvidas pedagógicas acerca da educação
ambiental inter-relacionando a educação geral com a escolar.
Assim, sendo, encontra-se no capítulo II, Seção II, os critérios e
normas para esta modalidade no ensino formal, em continuidade trás a
Seção III, a expressão da educação informal, compreendendo as “ações e
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as
questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da
qualidade do meio ambiente,” conforme define Milaré (2011, p. 632). A
educação ambiental consiste em um instrumento destinado a formar e
aguçar a consciência ecológica com vistas no exercício da cidadania. Em
decorrência, verifica-se no art. 4°, inc. II da lei em comento que a educação
ambiental tem como pilar o entendimento do meio ambiente em sua total
abrangência e interdependência entre “o meio natural, o socioeconômico e
o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.”
No que concerne a este, por seu aspecto formal define a necessidade
da readaptação e adequação do tema pelo professor de forma a inseri-lo de
forma interdisciplinar, sem que necessite estar inserindo uma nova
disciplina, mas apenas inserindo seus conteúdos nos currículos escolares,
em conformidade com o art. 10 da Lei
Os conteúdos são organizados em três blocos: a) ciclos da natureza:
objetiva ampliar e aprofundar o conhecimento da dinâmica das
interações ocorridas na natureza, para que consigam avaliar as
alterações na realidade local e a gravidade dessa alteração
irreversível de ecossistemas; b) sociedade e meio ambiente: as
relações entre o ser humano e o meio ambiente, e a busca de
alternativas de relação entre sociedade e natureza; c) meio ambiente
e conservação ambiental: analisa as interferências positivas e
negativas dos seres humanos no meio ambiente, buscando discutir
as formas adequadas de intervenção humana para equacionar
melhor os seus impactos. (Grifos do original). (CAPENA, 2011, p. 742)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°
9.394/1996), deixa facultado para cada escola propor e justapor seu
currículo, levando em consideração suas peculiaridades e características de
ensino.
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Neste enfoque, passa-se a definir a educação não formal, aspecto
este, onde entra a ação da Polícia Militar Ambiental, como protetora e
promovedora, item este definido a seguir.
Das atuações da polícia militar ambiental na proposição da educação
ambiental à luz da Lei 9.795/99
Considerada sob o aspecto informal, a Educação Ambiental alude
sobre os processos e ações de educação exteriores ao ambiente escolar, o
que se denomina educação permanente, cuja qual segundo Milaré (2011, p.
632) contribui “para aperfeiçoar a consciência dos problemas ambientais e
para buscar soluções práticas para eles a partir de reflexões e debates
dentro da própria comunidade em que o cidadão está inserido.” A
necessidade por uma educação que satisfaça aos objetivos e necessidades
culturais arrasta-a para uma constante atualização e renovação, de maneira
a expandir seu campo de ação, pois que, o dever de educar não diz respeito
apenas à família e a escola, indo além, pois que, compete a toda sociedade,
representada por múltiplos seguimentos/órgãos, como no caso da Polícia
Ambiental Militar.
Sua principal tarefa é aproximar o cidadão do meio ambiente em
uma visão holística, ou seja, analisando o meio ambiente de forma
interdependente da sadia qualidade de vida da pessoa humana,
revolucionando a atual concepção para um olhar protetivo e promotor, a
partir da inserção da pessoa neste âmbito de reconhecimento da natureza
e sua fundamentalidade para a vida humana, pois que a mesma “se faz para
a comunidade e com a comunidade”, como define Milaré (2011, p. 635).
Não se trata, neste instante, de impor padrões de ações, mas sim de
verificar a partir da participação de cada cidadão em todas as ações que lhe
dizem respeito, realizando-se em conjunto da comunidade.
Propõe-se uma compreensão integrada do meio ambiente e das
múltiplas e complexas relações. A teia da realidade viva não se reduz
aos elementos naturais do meio físico, mas estende-se a todas as
formas de organização do espaço sobre o planeta Terra que se
relacionem com a presença e com a ação do ser humano. (MILARÉ,
2011, p. 636)

O poder de polícia atua em diversos setores da atividade humana,
dentre estes se enfatiza a “polícia de caça, polícia florestal, polícia de
tráfego e de trânsito, polícia de divertimentos públicos, polícia sanitária
etc., advertindo, porém, que tal relação é ‘simples enumeração, sem
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nenhum propósito de classificar ou sistematizar os campos de incidência
da Polícia Administrativa”, como denota Dawalli (2011, p. 132).
Ocorre que “o Poder Estatal é uno e indivisível. Por outro lado, o
Poder de Polícia nem mesmo é um Poder, mas sim uma expressão do
Poder, uma atribuição. A expressão Poder de Polícia Ambiental, por tanto,
deve ser entendida como abreviação da expressão Poder de Polícia em
Meio Ambiente ou Poder de Polícia em Matéria Ambiental”, de acordo
com o respectivo autor (2011, p. 132). Assim:
Nessas expressões, podem ser abrigados os diversos setores de
incidência do Poder de Polícia relacionados à preservação do meio
ambiente e da sadia qualidade de vida: polícia das águas (voltada
para coibir o despejo de efluentes sem tratamentos de corpos
d’água), polícia da atmosfera (para evitar o lançamento de poluentes
na atmosfera), polícia de caça (para proteção da fauna terrestre),
polícia de pesca, polícia florestal (para a proteção da vegetação),
polícia de ruídos (cuja atividade volta-se à repressão da emissão
abusiva de sons), polícia de construções (no que tange à repressão a
parcelamentos de solos clandestinos – fontes de poluição – e a
construções em áreas de proteção ambiental ou de preservação
permanente não edificáveis) etc. (DAWALLI, 2011, p. 132)

Seu fundamento basilar consiste na supremacia do interesse
público, conforme destaca o art. 225 da CF/88, pois como um direito
difuso, o meio ambiente possui relação direta com o ser humano tanto sob
o prisma social, quanto individual. Nada obstante, a Polícia Militar
Ambiental originou-se em Santa Catarina em 1990, por meio da Lei 8.039
em 23 de julho, sendo denominada na época como Companhia de Polícia
Florestal, tendo como sede o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, no
município de Palhoça/SC, instalado no ano de 1992, no mês de maio, mês o
qual definiu a mudança da nomenclatura para Polícia Florestal definido
através do Decreto n° 1.783/92 em vistas de sua tarefa constitucional que
abrange a Proteção do Meio Ambiente de forma mais completa, através da:
(...) proteção da flora, fauna, solo, ar e recursos hídricos, aspectos
culturais e intelectuais especialmente ligados a preservação da
natureza e combates às poluições. Em 1993 passou a denominar-se
Companhia de Polícia de Proteção Ambiental “Dr. Fritz Müller”, Pai
da Ecologia Catarinense, justa homenagem ao “Príncipe dos
Observadores”. (Extraído do Sítio Protetor Ambiental)
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Por consequência, na região Oeste, inaugurou-se o 3º Grupo de
Polícia de Proteção Ambiental, na data de 16 de Setembro de 1996, “com
sede nas dependências do antigo 2º Batalhão de Polícia Militar, Rua John
Kennedy, no Município de Chapecó, contando com um efetivo de 19
Policiais entre Oficiais, Sargentos, Cabos e Soldados, e possuindo 118
Municípios sob sua responsabilidade nas questões ambientais.” Assim
desde a fiscalização ambiental, passando por encaminhamentos judiciais,
até os procedimentos administrativos compreendem ferramentas da
mesma em proteção e recuperação dos recursos naturais, indispensáveis
para uma vida digna, garantida através da sadia qualidade de vida
proporcionada por meio do meio ambiente a sociedade.
A Polícia Militar Ambiental atua no presente preparando o futuro
garantindo a paz e harmonia entre a sociedade e a natureza devido à
interconexão existente entre as mesmas, pois que, uma complementa a
existência da outra. Ocorre que os atos do poder de polícia se somam aos
do Poder Público de forma a harmonizar-se, de maneira a efetivar a
proteção ao meio ambiente. Por decorrência, depreende-se que mesmo
antes da promulgação da Carta Magna, já havia a lei 6.938/81, a qual previa
uma Política Nacional do Meio Ambiente, objetivando a “preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana”, de acordo com o art. 2° do dispositivo em comento.
As ações do poder da polícia consistem em instrumentos da
efetividade da Política Nacional do Meio Ambiente. Destarte, conforme
exposto, não se encerram nesta lei os atos incumbidos à Polícia Militar
Ambiental, pois que, como sua função, também, encontra-se a educação
informal, em conformidade com a Lei 9.795/99. Ocorre que:
Todo processo educacional, em tese, deve preparar o indivíduo para
viver em sociedade, ou melhor, dizendo, para participar da vida da
sociedade, contribuindo para que este alcance os seus objetivos
maiores. Não há como ignorar o papel da Educação Ambiental nesse
contexto, eis que ela está voltada para a preservação e o incremento
de um bem per se de natureza social. (MILARÉ, p. 639)

Neste sentido tem-se no art. 1°, inc. III da Carta Magna a proteção da
dignidade da pessoa humana, acerca da qual se pode dizer que:
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De qualquer modo, o que importa, nesta quadra, é que se tenha
presente à circunstância, oportunamente destacada por Gonçalves
Loureiro, de que a dignidade da pessoa humana – no âmbito de sua
perspectiva intersubjetiva – implica uma obrigação geral de respeito
pela pessoa (pelo seu valor intrínseco como pessoa), traduzida num
feixe de deveres e direitos correlativos, de natureza não meramente
instrumental, mas sim relativos a um conjunto de bens
indispensáveis ao “florescimento humano”. (SARLET, 2011, p. 54)

Assim, não há o que se falar em viver se não for para viver
dignamente, e para tal, somente se mostra possível por meio de um meio
ambiente sadio e equilibrado, em consistência e robustecimento desta vida
digna que o ser humano almeja em um Estado Democrático de Direito.
Nada obstante:
(...) sempre haverá como sustentar a dignidade da própria vida de
um modo geral, ainda mais numa época em que o reconhecimento
da proteção do meio ambiente como valor fundamental indica que
não mais esta em causa a vida humana, mas a preservação de todos
os recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no
planeta, ainda que se possa argumentar que tal proteção de vida em
geral constitua, em ultima analise, exigência da vida humana e de
uma vida com dignidade. (SARLET, 2011, p. 35)

Ou seja, há quem ampare a possibilidade da dignidade para além do
ser humano, abrangendo também a vida em geral, situação esta que não
entra em discussão no artigo em pauta, mas enrobustece a necessidade da
aplicabilidade da educação ambiental como meio de afirmar o valor que o
meio ambiente possui na atualidade, valor este, ao qual a Polícia Militar
Ambiental associa-se e efetiva por meio de suas ações, dentre as quais se
destaca o Programa Protetor Ambiental, ponto este que será minutado no
item 5, após discutir-se acerca da necessidade desta efetividade.
Educação e prevenção ambiental
Ocorre que a educação está intimamente atrelada à juridicidade,
visto que constitui um método de formação do cidadão para amoldar-se à
sociedade, e o direito como mecanismo de ação estatal não fica inerte a
este sentido, construindo uma gama de entendimento e regramentos para
garantir ao homem o direito à educação, em conformidade com
Goldschmidt:
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Inegavelmente, a educação possui estreita relação com o fenômeno
jurídico, uma vez que constitui uma condição de ascensão do
homem na sua projeção pessoal e social. E o direito, como
mecanismo de relação humana e social, não fica alheio a essa
realidade, fazendo integrar em seu sistema uma série de normas e
princípios que garantem ao homem o acesso à educação.
(GOLDSCHMIDT, 2003, p. 47)

Conforme o art. 205 da Norma maior, a educação versa em um
direito fundamental de todos, consistindo em dever do Estado e da família
a sua promoção, sendo inclusive uma imposição por consequência do art.
208, inc. I, da CF/88. De outro lado, na concepção de um direito social a
mesma possui uma gama de garantias constitucionais em sua proteção
com vistas a efetivar sua prestação direta ou indiretamente através do
Estado.
Dentre
as
inúmeras
garantias
constitucionais
ou
infraconstitucionais destaca-se a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, n° 9.394/96), cuja qual disciplina os aspectos, fins,
princípios, organização, níveis, modalidades e demais diretrizes acerca da
questão.
Conjuntamente a esta caminha o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n° 8.069/90), cujo qual disciplinou um capítulo próprio
(Capítulo IV) respectivo ao direito a educação, de maneira que esta venha a
contribuir com seu pleno desenvolvimento, bem como preparar para o
exercício e equidade de qualidades de acesso e permanência na escola.
Depreende-se a necessidade e importância da educação em vistas dos
princípios que lhe regem, pois que a mesma é:
(...) universal por constituir um direito de todos, sem distinção,
devendo ser assegurada e mantida, em igualdade de condições, a
todos os cidadãos; deve desenvolver o máximo da potencialidade,
tendo em vista o mais perfeito aprimoramento do homem na sua
condição pessoal e social; constitui um direito público subjetivo,
sendo obrigatório o ensino fundamental, com progressiva extensão
ao médio e ao superior, razão pela qual constitui garantia
irrenunciável; é irreversível, porquanto, uma vez absorvido o
conhecimento, este não pode ser anulado ou apagado, ou seja, o
homem não pode voltar ao status quo ante. Por fim, a educação é
personalíssima uma vez que deve considerar as condições pessoais
do educado, suas necessidades e potencialidades. (GOLDSCHMIDT,
2003, p. 61)
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No que tange aos princípios lógicos, isto é, os que efetivam tal
direito, “podem-se enumerar os seguintes: a) princípio da liberdade
acadêmica; b) princípio da igualdade de oportunidades; c) princípio da
educação compulsória; d) princípio da educação gratuita”, como denota
Goldschmidt (2003, p. 61). Por meio do princípio da liberdade acadêmica
verifica-se a liberdade do cidadão em aprender e educar, bem como a
pluralidade de idéias e concepções pedagógicas, como base de efetivar uma
educação completa. No que se refere à igualdade de oportunidades, buscase assegurar a toda sociedade, em equilíbrio de condições, formal e
material o acesso à educação, como denotas o respectivo autor (2003, p.
61), de forma a respeitar as diferenças igualando a todos conforme suas
desigualdades.
No que se refere ao princípio da educação compulsória compreende
uma medida em garantia ao direito a educação, posto que a negação de tal
direito importasse no “esvaziamento dos objetivos sociais visados pela
mesma, que são justamente os de preservar o desenvolvimento do homem,
a sua cidadania e sua qualificação profissional”, em conformidade com
Goldschmidt (2003, p. 61). Por conseguinte a gratuidade da educação
compreende um meio de acesso a todos de forma a garantir os interesses
do constituinte originário em efetivar a igualdade de condições, ocorre,
porém, que inúmeros outros princípios podem ser utilizados como forma
de sustentar e promover o direito educacional, “visto que os princípios não
são estanques e o direito é uno, portanto, dotado de ordem e unidade
interna”, nas palavras do referido autor (2003, p. 63).
Por decorrência, em conformidade com o art. 6° da Expressão Maior
a educação compreende um direito social, no entanto, o Estado não
reservara apenas para si tal encargo, compartilhando tal dever de prestação
também com a família e com a sociedade, da qual aguarda o incentivo e
auxilio em sua prestação, bem como um dever precípuo. Por corolário, a
CF/88 disciplinou o art. 209 disciplinando a livre iniciativa privada, de
forma a atender a demanda social, disciplinando tal princípio desde o art.
1°, inciso IV, onde define a livre iniciativa, transpondo para as cláusulas
pétreas, art. 5°, inc. XVIII, dando liberdade de associação, passando então
para o art. 170 da norma em comento, garantindo que no que diz respeito à
ordem econômica, sua finalidade consiste em valorizar o trabalho humano
e a livre iniciativa, de forma a assegurar a todos uma existência digna.
Nada obstante, já dizia Platão (apud SANTOS, 1949, p. 17) que “a
principal função do Estado é a Educadora,” bem como, V. Hugo (apud
SANTOS, 1949, p. 17) enfatizava que “abrir escolas é fechar cadeias” (1949,
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p. 17). No mesmo enfoque destaca Dewey, (apud SANTOS, 1949, p. 17),
para o qual, “a educação é o progresso contínuo de reconstrução da
experiência, destinado a dotar a vida do indivíduo dum conteúdo sempre
mais vivo e mais largo e, ao mesmo tempo, a dar a este indivíduo um poder
de controle sempre maior sobre o próprio processo educativo”. Neste
sentido, Bagley (apud SANTOS, p. 17), define a educação como sendo “um
processo pelo qual o indivíduo adquire experiência que lhe tornará mais
eficiente a ação futura.” Ademais enfatiza Thornidike:
(...) é ao mesmo tempo ciência e arte, compreende a interpretação, o
controle e a realização de mudanças promotoras de bem estar geral.
Como ciência, ela se acha interessada na descoberta de ajustamentos
satisfatórios do indivíduo ao meio; como arte, ela formula os
processos de mudanças necessárias a semelhantes ajustamentos, na
própria natureza humana. (THORNIDIKE apud SANTOS, 1949, p. 17)

De outra forma é a educação que prepara o ser humano, física,
intelectual, psíquica e moralmente para viver em sociedade, portanto,
emerge a necessidade de uma educação que atue desde a infância de forma
a preparar um cidadão para o mundo, ou seja, educá-lo e condicioná-lo em
conformidade com a lei e aos parâmetros sociais de maneira a inseri-lo em
igualdade de condições ao meio social, prepará-lo para os anseios e
expectativas da comunidade, pois que, quanto melhor e mais digna a
educação que receba mais forte será a expectativa de formar nesta criança
um cidadão consciente sobre as necessidades sociais, como por exemplo,
respeitar o meio ambiente e evitar a criminalidade, como define Santos
(1949, p. 26).
Ocorre que, como patrimônio de uso coletivo o meio ambiente
precisa ser assegurado e protegido, recuperando o que fora degradado e
garantindo o que existe, por meio de ações conjugadas, pois que, efetivar
uma não exclui a outra. Atualmente o movimento ambientalista tomara
bastante espaço, pois que, nega-se a visão antropocêntrica do homem,
admitindo uma ideologia ecocêntrica, descortinando a sociedade para uma
reflexão acerca do destino da Terra, posicionando a ética ambiental na
comunidade terrestre, contando com fortes adeptos de diferentes ramos
acadêmicos e profissionais, denotando uma evolução no homem em
acompanhamento dos avanços que o Planeta exige, como forma de
coexistência com o homem. Tal teoria baseia-se na reflexão acerca do
sentido e valor que possui a vida, pois que:
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Sendo a vida considerada o valor mais expressivo do ecossistema
planetário (já que não se conhecem outras possíveis e eventuais
formas de vida em outros astros, nos moldes em que a concebemos),
concentrou-se grande ênfase no seu valor. Por isso, nas duas últimas
décadas a Bioética estruturou-se para responder a questões práticas,
ligadas a valores, principalmente em face das questões suscitadas
pela Biotecnologia. (MILARÉ, 2011, p. 116-117)

Assim, o valor da vida passara a ter grande significado sempre que o
homem venha a intervir no mundo natural, com base no Biocentrismo, de
forma a ampliar a racionalidade da humanidade acerca da crise ambiental
que se instala e toma grandes proporções verificadas por meio da
globalização, promovendo a ética acerca das questões ambientais.
Ponderando o homem a agir de forma que suas atitudes não venham a ser
maléficas contra o Planeta, pois que este compreende sua casa, atuando de
maneira a excluir as atitudes predatórias e perversas do ser humano “que
erode o Planeta e subtrai a sustentação dos sistemas vivos e das redes que
conectam os componentes do ecossistema planetário”, de acordo com o
referido autor (MILARÉ, 2011, p. 116).
Por defluência subtraindo e ceifando a vida da natureza
automaticamente a sociedade destrói sua própria capacidade de viver, pois
que sua sobrevivência depende do meio natural para existir, assim, uma
forma é dependente da outra, por decorrência nenhuma é mais importante
que a outra, pois que estão conectadas e neste sentido é que devem ser
vistas, garantidas, protegidas e recuperadas.
Programa protetor ambiental
Fortificado acerca da importância da educação para a sociedade,
bem como, não menos importante, esclarecido sobre a questão do meio
ambiente e sua necessidade de proteção e promoção para a garantia de
sobrevivência terrestre é que a Polícia Militar criara o Programa Protetor
Ambiental, desenvolvido pela 5ª Companhia de Polícia Militar Ambiental
de Chapecó/SC, voltado à sociedade visando apregoar a preservação e
recuperação da natureza. Sua faixa de atuação aborda os adolescentes, de
maneira a trazê-los para junto da Polícia Militar Ambiental, aproximandoos da mesma e extraindo-os da criminalidade e da ociosidade
desenvolvendo atividades teóricas e praticas no que reporta ao meio
ambiente, conscientizando-os sobre a necessidade de defender o meio
ambiente, e difundindo a educação ambiental, modificando o
comportamento social, resgatando e exercendo a cidadania de tais jovens
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em sua plenitude, garantindo aprendizado aos alunos, os capacitando para
agirem em prol do meio ambiente em sua comunidade.
Findando em ampliar e aprimorar o intelecto dos mesmos nesta
área, descortinando-os acerca de uma visão pautada na dignidade e
respeito ao meio ambiente em ações sociais, resgatando valores e
fortalecendo o espírito de cooperação e integração entre os integrantes, o
programa visa atender jovens entre 12 e 14 anos, difundindo a educação
ambiental entre estes jovens pensantes, transmitindo-lhes conhecimento
como meio de mudar o comportamento consumista e desregrado que paira
na sociedade, bem como habilitar os mesmos a agirem com consciência em
seus atos, cientes de que a natureza é finita e como tal é a vida em si,
motivo este que autoriza a necessidade de ações protetivas. Até o
momento foram formados 250 protetores.
Conclusão
A partir da problemática do consumismo desregrado e da falta de
consciência da sociedade frente ao meio ambiente, desenvolveu-se a
necessidade de agir na cultura social, ou seja, formar seres pensantes e com
capacidade para atuar na comunidade transformando sua cultura, guiando
para um novo entendimento acerca de seu redor, e assim, um novo agir
sócio-ambiental. Por consequência deste novo agir, pretende-se ainda
aproximar a Polícia Militar da comunidade, de forma que esta possa se
inserir em seu núcleo e tornar-se conhecedora de suas peculiaridades e
falhas, de modo que possa agir focada, ou seja, em conformidade com as
necessidades de cada área, tornando então sua ação preventiva mais eficaz.
Assim, entende-se que a sociedade em todos os seus aspectos urge
por mudanças, e não há política pública melhor que atuar na educação,
visto que é o pensar que mede o modo de agir, assim, o programa Protetor
Ambiental mostra-se uma excelente solução à longo prazo para tornar
eficaz inúmeras mudanças que são necessárias.
Ademais, o programa é desenvolvido por atividades benéficas que
extraem o adolescente da rua e o leva para o abrigo da Polícia Militar, além
de proteger o mesmo da criminalidade, encerra por proporcionar-lhe uma
educação adequada que muitas vezes os pais não possuem capacidade para
dar-lhe. Moldando o adolescente e efetuando atividades em família, para
que esta também se aproxime da PM trazendo suas peculiaridades e
contribuições no desenvolvimento do programa. Por corolário, salienta-se
que a educação é um dever tanto do Estado quanto da família, e a PM
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como órgão estatal, finda por inserir-se neste âmago e auxiliar no
progresso da sociedade de forma conjunta e tencionada no suprimento das
necessidades existentes, formando pessoas capazes e conscientes.
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