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RESUMO: O presente artigo delimita-se ao estudo sobre os direitos humanos como 

instrumento de efetivação do direito ambiental e a sustentabilidade como desenvolvimento. 

Sendo o meio ambiente como direito essencial da pessoa humana a proteção ao meio 

ambiente como resultado de uma opção pela vida humana no cenário atual de globalização 

neoliberal. Apontando também a importância do Direito Ambiental para a consolidação de 

práticas sustentáveis e para a construção de sociedades sustentáveis. 
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ABSTRACT: This article was delimited to the study of human rights as an instrument for 

effecting environmental law and sustainability as development. With the environment as an 

essential human right to protection of the environment as a result of an option for human life 

in the present scenario of neoliberal globalization. Also emphasizing the importance of 

environmental law for the consolidation of sustainable practices and the construction of 

sustainable societies. 
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A integração do homem com o meio ambiente é fator imprescindível à saúde, à 

segurança e ao desenvolvimento de todos, pois meio e ambiente possuem um significado de 

lugar, espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a vida dos animais e vegetais e 

tem sido compreendido como o conjunto, em um dado momento, dos fatores sociais 
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susceptíveis aos agentes físicos, químicos, biológicos, e de terem efeito imediato ou a termo, 

direto ou indireto, sobre as atividades humanas os seres vivos. 

O ambiente físico-natural e suas sucessivas transformações artificiais, assim como 

todos os fatores em seu desdobramento espacial que atuam sobre um indivíduo, uma 

população ou uma comunidade ditam as condições externas e influências que afetam a vida, o 

desenvolvimento, em última análise, sustentam a soma da sobrevivência de um organismo
3
. 

Assim, por essa razão, o inciso I do artigo 3º da Lei n. 6.938/814, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente como “um conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e regem a vida em todas as suas 

formas” essa interação de elementos naturais, artificiais, culturais, bem como, o trabalho é que 

propiciem o desenvolvimento equilibrado de todas as formas, sem exceções. 

Para FIORILLO
4
 não haverá um ambiente sadio quando não se elevar, ao mais alto 

grau de excelência, a qualidade da integração e independentemente dos seus aspectos e das 

suas classificações, a proteção jurídica ao meio ambiente é uma só e tem sempre o único 

objetivo de proteger a vida e a qualidade de vida.  

Colocar a proteção ao meio ambiente como resultado de uma opção pela vida humana, 

ou seja, ter o meio ambiente como essencial à continuidade e à dignidade da espécie humana 

enquanto animal cultural, já que ele resguarda tanto a existência física dos seres humanos 

quanto à qualidade dessa existência física tornando a vida plena em todos os aspetos
5
.  

Contudo, dizer que a evolução e o crescimento da produção em grande escala, o uso 

contínuo de máquinas, emprego de novas e modernas técnicas, elementos químicos e a 

presença de agentes nocivos à saúde são, atualmente, apenas alguns dos fatores que 

influenciam e alteram o hábitat no mundo moderno. 

LEITE
6
 equipara o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao direito à 

vida, ao direito à igualdade e ao direito à liberdade. Dessa maneira, entende-se que o Direito 
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Ambiental é um direito fundamental, visto que cuida não só da proteção do meio ambiente em 

prol de uma melhor qualidade de vida da sociedade atual. 

A doutrina brasileira faz divisões em relação ao Direito Ambiental a esse respeito 

destaca-se ao tema o meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural 

e meio ambiente do trabalho
7
. 

 O meio ambiente natural ou físico é constituído pelos recursos naturais, como o solo, 

a água, o ar, a flora e a fauna, e pela correlação recíproca de cada um destes elementos com os 

demais. O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, sendo 

constituído pelos edifícios urbanos, que são os espaços públicos fechados, e pelos 

equipamentos comunitários, que são os espaços públicos abertos, como as ruas, as praças e as 

áreas verdes. O meio ambiente cultural é os patrimônios históricos, artísticos, paisagísticos, 

ecológicos, científicos e turísticos, e constitui-se tanto de bens de natureza material, a 

exemplo dos lugares, objetos e documentos de importância para a cultura, quanto imaterial, a 

exemplo dos idiomas, das danças, dos cultos religiosos e dos costumes de uma maneira geral. 

O meio ambiente do trabalho, considerado também uma extensão do conceito de meio 

ambiente artificial, é o conjunto de fatores que se relacionam às condições do ambiente de 

trabalho, como o local de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os agentes químicos, físicos e 

biológicos, as operações, os processos, a relação entre trabalhador e meio físico. O cerne 

desse conceito está baseado na promoção da salubridade e da incolumidade física e 

psicológica do trabalhador, independente da atividade, do lugar ou da pessoa que a exerça
8
. 

O papel de defender e preservar o meio ambiente são deveres de toda a sociedade. 

Essa é a razão por que todas as políticas públicas sejam na fase de discussão, de 

planejamento, de execução ou de avaliação, devem necessariamente levar em conta a variável 

ambiental, visto que o que está em jogo é a qualidade e a continuidade da vida
9
. 

Assim, os direitos humanos e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

estão interligados, pois a luta pela proteção do meio ambiente acaba se identificando em 
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grande parte com a luta pela proteção dos direitos humanos, quando se tem em mente a 

melhoria das condições de vida
10

. 

Consequentemente evidencia-se que sempre que existir violação ao meio ambiente 

existirá violação aos direitos humanos. Assim sendo, a qualidade do ambiente influi 

consideravelmente na qualidade de vida, a qualidade do meio ambiente passa a ser um bem ou 

patrimônio que deve ser preservado e recuperado. Neste contexto, nenhum cidadão deveria 

estar estranhos ao tema dos direitos humanos e do meio ambiente, principalmente os que estão 

no Brasil, detentor dos maiores disparidades sociais do mundo, levando à triste e irresistível 

convivência, em seu dia-a-dia, com a apatia e disparate das classes dominantes, a injustiça 

institucionalizada e perpetuada, e a continuada dificuldade do meio social em identificar com 

discernimento e compreender os temas verdadeiramente primordiais que lhe dizem respeito e 

requerem uma ação com seriedade. Por isso, torna-se imprescindível uma reflexão acerca da 

promoção de uma consciência de sustentabilidade, a fim de frear-se o descaso com o entorno 

social
11

. 

A percepção de que questões ligadas à proteção do meio ambiente não se limitam à 

poluição causada pela industrialização, mas engloba um universo muito amplo e complexo, 

que envolve toda a terra e podem colocar em risco a saúde mundial, o que foi decisivo para a 

inserção do tema “meio ambiente” na esfera de proteção do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos
12

. 

A proteção do meio ambiente não é matéria reservada ao domínio exclusivo da 

legislação doméstica dos Estados, mas dever de toda a sociedade internacional. As proteções 

ambientais, abrangendo a preservação da natureza em todos os seus aspectos relativos à vida 

humana, têm por finalidade tutelar o meio ambiente em decorrência do direito à sadia 
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qualidade de vida, em todos os seus desdobramentos, sendo considerada uma das vertentes 

dos direitos fundamentais da pessoa humana.  

O direito fundamental ao meio ambiente foi reconhecido, no plano internacional, pela 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, adotada pela Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, cujos 26 

princípios têm a mesma relevância para os Estados que teve a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução 217 da 

Assembleia Geral da ONU, servindo de paradigma e referencial ético para toda as sociedades 

internacionais, no que tange à proteção internacional do meio ambiente como um direito 

humano fundamental de todos
13

. 

A Declaração de Estocolmo de 1972, como expressa SILVA
14

, abriu caminho para que 

as Constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como um direito humano fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua 

característica de direitos a ser realizado e direito a não serem perturbados. Por ter 

materializado os ideais comuns da sociedade internacional, no que toca à proteção 

internacional do meio ambiente, sendo a linguagem (cognição) do direito formado por normas 

jurídicas que, no sistema legal, representam o texto escrito ideal e referencial a serem 

aplicadas aos fatos da vida real, essas normas exercem uma grande influência no meio social, 

pois a sua força coercitiva e a sua legitimação política lhe conferem uma função reguladora da 

realidade de cada sociedade
15

.  

Assim, a norma jurídica desponta como solução para o conflito de interesses, atuando 

em seu papel coercitivo, ou como uma diretriz encorajando a conduta geral em caso de 

consenso
16

. Com base nessa definição, adota-se a compreensão de que o ordenamento jurídico 

é um conjunto de princípios e regras presentes na Constituição e demais normas e 
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regulamentos infraconstitucionais a serem analisados de forma sistemática, que ora atua com 

força coercitiva, ora como modo de ser da conduta social a ser realizada
17

.  

Desse modo, o ordenamento jurídico sistematizado se reveste de um arcabouço de 

normas jurídicas construídas pelo Poder Legislativo, cuja estrutura segue uma hierarquização, 

caracterizadas por seu grau de importância e validade de conteúdos formais e materiais. 

Assim, as hierarquias identificam as normas superiores e normas jurídicas inferiores, 

submetidas às diretrizes das primeiras, de modo que nessa estrutura sistêmica as várias 

espécies de norma se interrelacionem para que dentro de uma coerência principiológica 

consigam realizar concretamente o direito, direcionando-o a decisão dos conflitos
18

. 

 

1. Consideração Do Desenvolvimento Sustentável no Âmbito Internacional 

 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano que demanda para seu exercício o 

reconhecimento dos deveres dos Estados para com a comunidade internacional. Refletindo no 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

Logo após a adoção pela assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração sobre 

Direito ao Desenvolvimento, que afirma que o direito ao desenvolvimento é um direito 

humano inalienável e que a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento, a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e desenvolvimento, em março de 1987, voltou-se à 

análise da relação entre desenvolvimento e meio ambiente, introduzindo o conceito de 

desenvolvimento sustentável com relatório Nosso futuro comum, ao qual atribui-se a seguinte 

definição: desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que satisfaz às 

necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de satisfazer a 

suas próprias necessidades
19

.  
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A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, no § 11 da Parte I, estabelece que 

o direito ao desenvolvimento deve ser realizado de forma a satisfazer equitativamente às 

necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Nesse 

panorama ressalta-se que o desenvolvimento sustentável está relacionado a inúmeras questões 

de cunho internacional, tais como: necessidade de uma atmosfera internacional de paz, 

segurança e cooperação, livre da presença e ameaça de guerras; desequilíbrio das condições 

econômicas mundiais; a pobreza considerada presentes na raiz da degradação ambiental; 

consideração dos impactos ambientais na elaboração de políticas e práticas de 

desenvolvimento; participação das partes envolvidas na tomada de decisão; disseminação da 

informação, educação e treinamento; e flexibilidade das estratégias para acomodar novos 

desafios e novas tecnologias. 

Nesse contexto a sociedade internacional trabalharia com as seguintes metas: 

conquista de equilíbrio entre vários setores institucionais, sociais, econômicos e ambientais, 

assim como melhoria nos níveis de vida em todos os países por meio de desenvolvimento e 

estabelecimento de um sistema equitativo de relações econômicas internacionais, de forma a 

estimular o desenvolvimento sustentável, especialmente nos países em desenvolvimento
20

.  

A declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, ao colocar o ser humano como 

sujeito central do desenvolvimento, alterou a razão das obrigações internacionais dos Estados 

e da comunidade internacionais relativas à promoção do desenvolvimento, basendo-se no 

respeito, na proteção e na promoção dos direitos humanos. Ela também identificou elementos 

que alargaram o conceito de desenvolvimento; igualdade de oportunidades para todos nos 

recursos básicos, educação, saúde, alimentos, moradia, emprego, justa distribuição de renda, 

garantia de papel ativo da mulher no processo de desenvolvimento, adoção de reformas 

sociais e econômicas para remover as injustiças sociais, encorajamento da participação 

popular em todas as esferas. 

A necessidade de uma nova estrutura para promover o desenvolvimento global está 

implícita e o conceito de desenvolvimento sustentável é colocado como objetivo global, que 

                                                 
20

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11º Ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
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se traduz em um processo contínuo e dinâmico, a ser assegurado pela aceitação universal de 

princípios e regras
21

.  

O desenvolvimento sustentável deixa de ser considerado apenas conceito para ganhar 

status de conjunto de princípios de direito internacional contemporâneo, reforçando que o 

meio ambiente e desenvolvimento caminham juntos. 

 

2. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento teve como objetivo 

estabelecer uma aliança mundial nova e equitativa, mediante a criação de novos níveis de 

cooperação entre os Estados, os setores chaves das sociedades e os indivíduos, de forma a 

alcançar acordos internacionais nos quais se respeitam os interesses de todos e proteja-se a 

integridade do sistema ambiental e o desenvolvimento mundial. 

O acesso dos seres humanos à natureza supõe a aceitação do Princípio 1º da 

Declaração do Rio de Janeiro/92
22

, que diz: "Os seres humanos constituem o centro das 

preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direitos a uma vida 

saudável e produtiva em harmonia com a natureza".O homem não é a única preocupação do 

desenvolvimento sustentável. A preocupação com a natureza deve também integrar o 

desenvolvimento sustentável. Nem sempre o homem há de ocupar o centro da política 

ambiental, ainda que comumente ele busque um lugar prioritário. Haverá casos em que para 

se conservar a vida humana ou para colocar em prática a "harmonia com a natureza" será 

preciso conservar a vida dos animais e das plantas em áreas declaradas inacessíveis ao próprio 

homem. Parece paradoxal chegar-se a essa solução do impedimento do acesso humano, que, a 

final de contas, deve ser decidida pelo próprio homem. 

A Declaração de Estocolmo/72
23

 tratou também da matéria em seu Princípio 5º: "Os 

recursos não renováveis do Globo devem ser explorados de tal modo que não haja risco de 
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 MOISÉS, Cláudia Perrone; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direito Internacional dos Direitos Humanos: 

Instrumentos Básicos, 2º ed, São Paulo Editora Atlas, 2007. 
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 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
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serem exauridos e que as vantagens extraídas de sua utilização sejam partilhadas a toda a 

humanidade". "A querela concernente às finalidades antropocêntricas ou egocêntricas da 

proteção do meio ambiente obscureceram um pouco a evolução para conceitos globais e de 

longo termo, os quais deveriam necessariamente conduzir ao reconhecimento das 

convergências com a proteção da saúde humana”.
24

 

A equidade no acesso aos recursos naturais e as futuras gerações à reserva dos bens 

ambientais, com a sua não utilização atual, passariam a ser equitativas se fosse demonstrado 

que ela estaria sendo feita para evitar o esgotamento dos recursos, com a guarda desses bens 

para as gerações futuras. A equidade no acesso aos recursos ambientais deve ser enfocada não 

só com relação à localização espacial dos usuários atuais, como em relação aos usuários 

potenciais das gerações vindouras
25

. Um posicionamento equânime não é fácil de ser 

encontrado, exigindo considerações de ordem ética, científica e econômica das gerações 

atuais e uma avaliação prospectiva das necessidades futuras, nem sempre possíveis de serem 

conhecidas e medidas no presente
26

.  

 

3. O Meio Ambiente e a Sustentabilidade 

 

Nunca se deu tanta ênfase ao debate sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Pelas 

graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água devido à falta de chuva e da 

destruição dos mananciais e a constatação clara e cristalina de que, se não for feito nada para 

mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida como a conhecemos deixará de 

existir
27

. 

Assegurar o desenvolvimento sustentável com a lógica recente de desenvolvimento 

não só identificado com a variável econômica, mas também com as preocupações ambientais, 

sociais, e levando-se em conta as presentes e futuras gerações. O direito ambiental passa a 

definir como limite daquilo que é permitido, a obrigatoriedade da busca pela sustentabilidade 
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limpa.  Disponível em:<http://www.teclim.ufba.br/site/material_online/dissertacoes/dis_cristina_seixas.pdf>. 

Acesso em: 15/11/2013. 
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para toda e qualquer ação ou técnica que acarrete impactos ao meio ambiente. Encontrar um 

ponto de equilíbrio que desacelere a destruição nos dias atuais e a adoção de práticas que 

garantam a sustentabilidade de todos os seus atos e ações para proteção e prática 

imprescindível para medidas simples que estabeleçam a cultura da sustentabilidade em cada 

indivíduo.  

As políticas que almejem a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade por 

meio de projetos econômicos de qualquer natureza devem sempre ser a ideia principal e a 

meta a ser alcançada para qualquer governante. Concomitantemente com as ações 

governamentais que estimulem estudos, o desenvolvimento de cursos, palestras e que 

informem e orientem todos os indivíduos para a importância na participação e no engajamento 

de projetos e de soluções com o objetivo de fomentar a sustentabilidade e a conservação do 

meio ambiente são medidas bem interessantes para garantir a preservação e conservação do 

meio ambiente.  

O educar é mais importante de tudo fazendo com que o indivíduo entenda que tudo o 

que ele faz ou fará; gerará um impacto no meio ambiente que o cerca. E que só com práticas e 

ações que visem à sustentabilidade dessas práticas garantir-se-á uma vida melhor e mais 

satisfatória, para ele mesmo, e para as gerações futuras. 

A preocupação de como o homem tem lidado com a natureza surge quando é 

percebido que se está minando a qualidade, bem como a possibilidade de vida (existência 

humana) no planeta. O porquê da conservação da natureza está no homem e só dele pode sair, 

posto que é sobre seus atos, ligados a sua existência, que se questiona. Esta intrínseca relação 

entre homem e natureza e a impossibilidade de se obter um verdadeiro bem-estar a custa da 

destruição do meio natural é o que comprovam suas novas patologias somáticas e psíquicas, 

individuais e coletivas
28

. 

Passando a ser banal remarcar que o poder técnico exercido sobre as coisas,  chegou-

se a degradar em grande escala e talvez irreversivelmente o meio natural, não diminuiu em 

nada a impotência dos homens face aos problemas de sua organização coletiva, o 

esfacelamento da sociedade nacional e mundial, a miséria física dos dois terços da 

humanidade e psíquica do terço restante, fato que a "perda da humanidade" no pensamento 
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teórico traduz uma constante desumanização do ambiente social do homem na moderna 

sociedade industrial aponta para a necessidade de um questionamento substantivo-humano, 

capaz de colocar como ponto de partida o ser humano e o conteúdo material de suas 

necessidades. 

Necessidades estas que possam ser diferenciadas daquelas que diariamente estão sendo 

criadas para incentivo ao consumo. Para ele, o bem-estar dos homens está cada vez mais 

dependente de fatores e valores externos a economia. Apenas com observância concomitante 

dos condicionantes do bem-estar exteriores a aquisição de bens materiais poderia se recuperar 

a perda em humanidade e vinculado ao conhecimento científico com o agir prático, capaz de 

preencher as exigências do futuro. E a coordenação dos componentes que formam as bases de 

existência humana neste planeta que deve ser procurada
29

.  

Numa economia que privilegia a concorrência para produção de valor, em que a 

permanente pressa pela modernização e consequente eficiência tecnológica requerem não só 

melhor como a maior apropriação de natureza e energia, exige-se uma adequação a 

finalidades mais abrangentes, abraçada pela expressão qualidade de vida e bem-estar, 

produzindo uma mudança social de valores assentada num outro consenso ético sobre os 

objetivos da economia. A continuação da existência humana compõe o que e óbvio, embora 

frequentemente renegado um objetivo fundamental da economia.  

Nessa linha, os elementos básicos responsáveis pela efetivação do desenvolvimento 

que se propõe sustentável e determinado como a realização de um sistema coerente com o 

aumento da produtividade, distribuição equitativa da renda social, modos de utilização 

sustentáveis dos recursos e gerenciamento inteligente dos riscos. Sem duvida, a observação 

deste complexo de elementos nos conceitos das modernas políticas de desenvolvimento e uma 

expressão de avanço teórico e de realismo político o tratamento da questão ecológica na 

economia consiste principalmente na melhor condução de situações de incerteza e de conflito, 

por uma abordagem que visualize as interligadas estruturas socioeconômicas 
30

.  

Uma teoria ecológica deve banir dos efeitos da produção sobre os homens (agentes) e 

sobre a natureza, e preparar políticas a serem estabelecidas, procurando instituir bases de ação 
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que garantam a permanência da razão da produção e a existência humana e a manutenção de 

suas bases de reprodução. Se não se consegue esclarecer a dinâmica da direção predominante 

do desenvolvimento da economia de mercado, existem poucas chances de se implantarem 

modificações no sentido de durabilidade e sustentabilidade dos recursos naturais.  

 

4. Desenvolvimento e proteção 

 

Desenvolvimento econômico, regra geral, assume um caráter dimensional, ou seja, é 

um progresso em todas as direções, implicando benefícios para toda a sociedade de um modo 

geral (educação, saúde etc.). Por outro lado, no crescimento econômico há um aumento na 

produção, nos investimentos e nos consumos acarretando uma maior concentração de renda 

nas mãos de determinadas elites, apesar de as preocupações com o desenvolvimento 

transcenderem aquelas voltadas para o crescimento quantitativamente considerado e para as 

correções do mercado. Preocupa-se também com os indicadores sociais e com qualidade de 

vida, de forma que o tema deixa de ser exclusivamente matéria a cargo dos economistas
31

. 

Nesse enfoque, uma questão fundamental diz questão ao problema ecológico. Trata-se 

de uma mudança de paradigma, e nossa análise volta-se então para o problema da 

sobrevivência do planeta e consequentemente do Homem. Por se tratar de uma reflexão 

voltada para o surgimento de novos instrumentos dos quais devemos lançar mão para proteção 

ambiental, o Direito, com suas múltiplas disciplinas e através da interdisciplinaridade, deve 

ser instrumento de ação para mitigar os efeitos ambientais. 

Para discorrer sobre o problema ambiental, vale ressaltar alguns fatores responsáveis 

sobre essa questão, principalmente sobre a Revolução Industrial que deve ser mencionada 

como causadora de danos ambientais, como também a explosão demográfica, a geradora uma 

demanda cada vez maior por alimentos, bem como na agricultura e pecuária em franca 

expansão tomando o lugar de florestas, esses fatores acentuados pela competitividade do 

capitalismo, são causas de danos ao meio ambiente, gravemente verificados na atualidade por 

todos. E as mudanças climáticas, efeitos da ação humana, que têm provocado desastres 
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ecológicos com certa frequência. Exigindo que as tentativas de desenvolver mecanismos, 

nacionais e internacionais, que combatam tais danos ao meio ambiente propiciem um 

desenvolvimento sustentável, prevalecendo à proteção ao meio ambiente sem que se estanque 

o desenvolvimento necessário à humanidade
32

.  

Estabelecer condições para que a equação meio ambiente versus desenvolvimento/ 

comércio nacional e internacional baseada em princípios jurídicos no âmbito interno e 

externo, tem sido tarefa árdua e de extrema dificuldade aos agentes do direito. Entretanto, tal 

engajamento é indispensável à vida, do Homem e do planeta. Na questão de indução de 

comportamentos, a tributação ambiental leva os agentes a ações que visem à redução da 

poluição e à racional utilização dos recursos naturais. Nesse sentido, a tributação ecológica 

leva o agente a realizar sua atividade buscando maior eficiência na proteção ao meio ambiente 

como também maximiza seus lucros, recolhendo uma carga menor de tributos
33

.  

Consoante a esses fatos, a utilização de agentes químicos menos nocivos ao meio 

ambiente, incrementos tecnológicos e de instalações, novos métodos de produção, também 

são mecanismos que podem levar a uma menor carga tributária e maior proteção ambiental, 

consequentemente, a tributação ecológica levará grande vantagem na proteção ao meio 

ambiente em relação aos instrumentos normativos. Podendo dessa forma, utilizar diversos 

instrumentos, dentre eles a tributação, na preservação e ação ecológica. 

O início dessa conscientização por parte de líderes de todo o mundo foi evidenciado na 

Declaração de Estocolmo, nos idos de 1972, quando se reconheceu como direito humano 

fundamental à vida em ambiente sadio e não degradado, e como incumbência do homem a 

solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, 

mediante cuidadoso planejamento ambiental e adequada administração, planificação do 

desenvolvimento econômico compatível com a importância da conservação da natureza, 
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incluídas a flora e a fauna silvestre. Com essa postura a Declaração de Estocolmo acabou por 

perpetuar o conceito de desenvolvimento sustentável ou eco desenvolvimento
34

. 

Para ANTUNES
35

, o desenvolvimento econômico no Brasil sempre se fez de forma 

degradadora e poluidora, pois calcado na exportação de produtos primários, que eram 

extraídos sem qualquer preocupação com a sustentabilidade dos recursos e, mesmo após o 

início da industrialização, não se teve qualquer cuidado com a preservação dos recursos 

ambientais nesse aspecto, não foi muito diferente do desenvolvimento econômico verificado 

na imensa maioria dos países. 

Atualmente percebe-se a existência de vínculos bastante concretos entre a preservação 

ambiental e a atividade industrial. Essa mudança de concepção, contudo, não é linear e, sem 

dúvida, podemos encontrar diversas contradições e dificuldades na implementação de 

políticas industriais que levem em conta o fator ambiental e que, mais do que isto estejam 

preocupadas em assegurar a sustentabilidade da utilização de recursos ambientais. 

Preservar o meio ambiente e ainda garantir o desenvolvimento, este é o objetivo de 

todas as ações que garantam a sustentabilidade ambiental. Consiste na manutenção das 

funções e componentes do ecossistema, de modo sustentável, buscando a aquisição de 

medidas que sejam realistas para os setores das atividades humanas. A ideia é conseguir o 

desenvolvimento em todos os campos, sem que, para isso, seja necessário agredir o meio 

ambiente. 

Ações inteligentes para utilizar os recursos naturais, garantindo que eles tenham 

longevidade, ou seja, mantenham-se para o futuro são a base da sustentabilidade ambiental, 

ou seja, é a capacidade de manter o ambiente natural viável à manutenção das condições de 

vida para as pessoas e para as outras espécies. Isso garante, ainda, a qualidade de vida para o 

homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e sua função como fonte de 

energias renováveis
36

.  
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A adoção das medidas que deem sustentação ambiental garantindo, em médio e longo 

prazo, um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, 

inclusive a humana, e a manutenção dos recursos naturais tais como as florestas, matas, rios, 

lagos, oceanos, necessários para a qualidade de vida das próximas gerações. 

Exemplos de ações de sustentabilidade recaem sobre o campo das energias renováveis, 

que é a procura de um substituto ecologicamente aceitável ao petróleo, que além de altamente 

poluente, tende a esgotar-se ainda mais rápido por conta do aumento do consumo ao longo 

dos próximos. No Brasil, vêm-se intensificando pesquisas na busca de alternativa através do 

chamado biocombustível
37

.  

Outra boa alternativa de sustentabilidade ambiental é a agricultura orgânica, termo 

usado para designar a produção de alimentos e outros produtos vegetais que não faz uso de 

produtos químicos sintéticos ou organismos geneticamente modificados, que agridem a 

natureza e são prejudiciais à saúde. A agricultura orgânica ganha caráter sustentável, pois 

persegue três objetivos principais: a conservação do meio ambiente, a formação de unidades 

agrícolas lucrativas e a criação de comunidades agrícolas prósperas
38

. 

Nessa linha temos ainda a: exploração dos recursos vegetais de florestas e matas, 

garantindo o replantio; preservação de áreas verdes não destinadas à exploração econômica; 

uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica); reciclagem dos 

resíduos sólidos e exploração do gás liberado em aterros sanitários como fonte de energia; e 

consumo controlado da água, visando evitar o desperdício, além da assunção de medidas que 

visem a não poluição dos recursos hídricos; entre outras. 

Sustentabilidade ambiental é uma característica que assume toda pessoa ou instituição 

que se importa com a continuidade da vida no planeta
39

. 
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5. Desenvolvimento sustentável. 

 

Definir desenvolvimento sustentável é discutir sustentabilidade que para 

CAVALCANTI
40

 significa a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou 

superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema, essa 

discussão sobre o significado do termo desenvolvimento sustentável mostram que se está 

aceitando a ideia de colocar um limite para o progresso material e para o consumo, antes visto 

como ilimitado, criticando a ideia de crescimento constante sem preocupação com o futuro. 

SACHS
41

 divide em cinco classificações, para melhor compreensão, o conceito de 

sustentabilidade são elas: 

 Sustentabilidade ecológica – refere-se à base física do processo de crescimento e tem 

como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados as 

atividades produtivas.  

 Sustentabilidade ambiental – refere-se à manutenção da capacidade de sustentação dos 

ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e recomposição dos 

ecossistemas em face das agressões antrópicas. 

 Sustentabilidade social – refere-se ao desenvolvimento e tem por objetivo a melhoria 

da qualidade de vida da população. Para o caso de países com problemas de 

desigualdade e de inclusão social, implica a adoção de políticas distributivas e a 

universalização de atendimento a questões como saúde, educação, habitação e 

seguridade social. 

 Sustentabilidade política – refere-se ao processo de construção da cidadania para 

garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento. 

 Sustentabilidade econômica – refere-se a uma gestão eficiente dos recursos em geral e 

caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado. Implica a 

avaliação da eficiência por processos macro social. 
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O desenvolvimento sustentável
42

 não deve ser apresentado como um slogan político. 

As condições ambientais já estão bastante prejudicadas pelo padrão de desenvolvimento e 

consumo atual, desse modo, o desenvolvimento sustentável pode ser uma resposta aos anseios 

da sociedade.  

A sustentabilidade consiste em descobrir meios de produção, distribuição e consumo 

dos recursos existentes de maneira mais coesiva, economicamente eficaz e ecologicamente 

viável. E o desafio da sustentabilidade ambiental é a conscientização por um processo em 

evolução, ou seja, priorizar o desenvolvimento social e humano com capacidade de suporte 

ambiental, gerando sociedades sustentáveis como uma forma de valorização do espaço 

incorporando os elementos naturais e sociais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Cingido de considerável complexidade na sua definição e nos instrumentos de 

defesa
43

, o direito ambiental é um ramo do Direito que estuda as relações jurídicas ambientais, 

estruturados em diversos princípios. Assim, pode-se concluir que o direito ao meio ambiente é 

um dos maiores direitos humanos do século XXI, na medida em que a humanidade se vê 

ameaçada no mais fundamental dos seus direitos: o direito da própria existência
44

. 

Esforços têm sido empreendidos tanto no contexto mundial como no nacional 

buscando alternativas e condições viáveis com objetivo de proteger as presentes e futuras 

gerações, embora as desigualdades econômicas, sociais e culturais prejudiquem toda a 

humanidade, e o desejo primordial de criar estratégias e desenvolver ações exequíveis, 

capazes de sustentar o fomento ao desenvolvimento, pauta-se em atenuar o esgotamento dos 

recursos naturais do planeta bem como mitigar impasses internos e externos entre os povos. 
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Assumir uma postura racional em defesa de um novo paradigma que se sustente e 

proteja o meio ambiente será o mesmo que proteger Direitos Fundamentais em todos os 

níveis. E o direito ao desenvolvimento no âmbito conceitual dos Direitos Humanos 

compreende-se como destaque no plano internacional do direito pós-moderno, a concretização 

na manutenção dos direitos humanos, principalmente quanto ao aspecto da Sustentabilidade, 

sendo os cidadãos os titulares proativos no dever de preservar e defender o meio ambiente 

assumindo uma posição coerente na salva guarda do meio ambiente. 
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