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INTRODUÇÃO

Atualmente, a preocupação com a proteção ao meio ambiente ocupa lugar de

destaque entre aquelas de maior importância para toda a sociedade. As atenções

estão  se  voltando  para  a  inviabilidade  da  exploração  dos  bens  naturais.  Essa

percepção  advém  de  que  o  desenvolvimento  indiscriminado  afeta  o  equilíbrio

ecológico, a qualidade de vida e a própria vida.

Nesse sentido, novas idéias e estratégias de ação visando à preservação e

conservação  dos  recursos  naturais  surge  e  dentro  de  um quadro  de  amplos  e

variados pensamentos, que se focam no chamado bem estar social.

Por  isso  que,  todo  e  qualquer  sacrifício  no  sentido  de  preservar  o  meio

ambiente, em nome da qualidade de vida que a Lei Maior deseja aos administrados,

será pouco, diante das dificuldades existentes e, que Sá, as que ainda hão de vir.

1 MEIO AMBIENTE CONCEITO E LEGISLAÇÃO

O  direito  ambiental  é  um  ramo  autônomo  e  essa  independência  lhe  é

garantida porque o direito ambiental  possui  os seus próprios princípios diretores,

presentes no art. 225 da Constituição Federal de 1988 que consagraram de forma

nova e importante a existência de um bem que não possui características de bem

público e, muitos menos, privado, voltado à realidade do século XXI, das sociedades

de  massa,  caracterizada  por  um  crescimento  desordenado  e  brutal  avanço

tecnológico: os chamados direitos difusos. Isso foi realizado por conta do Art. 225

do, do Capítulo VI ‘Do Meio Ambiente’ na Constituição Federal Brasileira,  o qual

disciplina:

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
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coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.

O  referido  texto  constitucional  forneceu  os  fundamentos  básicos  para  a

compreensão do instituto, e que é dividido em quatro partes, onde se constata que:

a)  todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado;
b)  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado diz respeito à existência de um bem
de  uso  comum do  povo  e  essencial  à  sadia
qualidade  de  vida,  criando  em  nosso
ordenamento o bem ambiental;
c)  compete  ao  Poder  Público  como  à
coletividade  o  dever  de  defender  o  bem
ambiental, assim como o dever de preservá-lo;
d) a defesa e a preservação do bem ambiental
estão  vinculadas  não  só  às  presentes  como
também às futuras gerações.

A preservação do meio ambiente é imprescindível não só a pessoa humana,

mas a toda forma de vida existente na Terra, uma vez que, é sabido que é no meio

ambiente que se encontram todos os substratos necessários para a manutenção e

perpetuação da vida.

Apesar  do  direito  ao  meio  ambiente  ser  voltado  para  a  satisfação  das

necessidades humanas, isso nada impede de que ele proteja a vida em todas as

suas formas, conforme determina o inciso I do Art. 3º da Lei no 6.938/81 (Política

Nacional do Meio Ambiente), cujo conceito de meio ambiente é:

Art.  3º  Para  os  fins  previstos  nessa  Lei,
entende-se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, lei,
influências  e  interações  de  ordem  física,
química e biológica, que permite, abriga e rege
a vida em todas as suas formas;

Em sendo a proteção a vida em todas as suas formas, inquestionável é que

não só o homem é possuidor de vida, portanto todos que a detém são tutelados e

protegidos pelo direito ambiental, sendo certo que um bem, ainda que não seja vivo,
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pode ser ambiental, na medida em que possa ser essencial à sadia qualidade de

vida, conforme resta estabelecido na referida Lei que a proteção ambiental estende-

se aos bens ‘materiais e imateriais’, de acordo com o Art. 216, CF/88, que disciplina:

Art.  216.  Constituem  patrimônio  cultural  é
composto  pelos  bens  de  natureza  material  e
imaterial,  tomados  individualmente  ou  em
conjunto, portadores de referência à identidade,
à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III  –  as  criações  artísticas,  científicas  e
tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações
e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;

É  evidente  que  ao  buscar  a  preservação  das  espécies  vivas,

inquestionavelmente,  o  homem incluiu  sua própria  espécie  nesse rol,  ou seja,  a

humana, conforme é ressaltado no Princípio no 1 da Declaração do Rio de Janeiro

sobre Meio  Ambiente  e Desenvolvimento de 1992:  ‘Os seres humanos estão no

centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável.  Têm direito a uma

vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza’.

Dessa forma, a vida que não seja humana só poderá ser tutelada pelo direito

ambiental na medida em que sua existência implique garantia da sadia qualidade de

vida do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é o destinatário de

toda e qualquer norma.

Constata-se tal intenção no momento em que surgem conflitos entre o direito

constitucional do animal de não ser submetido a práticas cruéis e o de manifestação

da  cultura  do  povo,  onde,  a  opção  que,  esmagadoramente,  prevalecem  às

atividades culturais.
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Fundadas estas no argumento da identidade de um povo, representando a

personificação  da  sua  dignidade  como  parte  integrante  de  determinada  região,

ressalvados os casos que do animal ser uma espécie ameaçada de extinção. Nesse

caso, estaria comprometida a própria perpetuação do costume em tela, e, vedando-

se a prática, o animal teria um mínimo de chance de sobreviver na cadeia ecológica,

de  forma  a  se  reclamar,  na  hipótese,  a  sua  preservação,  porém  trata-se  esse

posicionamento de uma visão antropocêntrica.

Contrariamente,  há  aqueles  que  compartilham  da  visão  que  o  direito

ambiental tem por objeto a tutela de toda e qualquer vida, embora contrária à visão

antropocêntrica do direito ambiental brasileiro. Nessa linha está Diogo de Freitas do

Amaral, o qual preceitua que:

Já não é mais possível considerar a proteção
da natureza como um objetivo decretado pelo
homem  em  beneficio  exclusivo  do  próprio
homem.  A  natureza  tem  que  ser  protegida
também em função  dela  mesma,  como  valor
em si,  e não apenas como um objeto útil  ao
homem.  (...)  A  natureza  carece  de  uma
proteção pelos valores que ela representa em
si mesma, proteção que, muitas vezes, terá de
ser dirigida contra o próprio homem.

O aludido pensamento é oriundo de uma interpretação literal, pois estariam os

animais assumindo um papel de destaque em face da proteção ambiental, enquanto

destinatários diretos do direito ambiental brasileiro, todavia, não parece razoável tal

idéia do animal, da fauna, da vida em geral dissociada da relação com o homem.

Assim, entende-se que a proteção do meio ambiente existe, antes de tudo, para

favorecer o próprio homem.

Aliás, mister se faz ressaltar que a proteção do meio ambiente é uma dos

alicerces dos direitos humanos, devendo ele ser levado em consideração toda vez

que qualquer atividade (política, legislativa, econômica, entre outras), tiver que ser

criada e desenvolvida, pois é tutela cardeal constitucional a vida e a sua qualidade,

portanto, tudo que se pretende fazer, criar ou desenvolver deve antes passar por

uma consulta ambiental.
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Ao levantar a sua bandeira em defesa do meio ambiente, o direito ambiental

busca ‘a qualidade de vida’, ou seja, ‘a boa qualidade de vida’, objetivo este que é

alcançado através da preservação do meio ambiente.

Neste sentido, não há como negar que a proteção do meio ambiente trata-se

de um direito fundamental, cujas primeiras declarações surgiram nos  forais  e nas

cartas de franquia  da Idade Média,  que continham uma enumeração de direitos.

Com Revolução Francesa as declarações de direitos individuais limitando o poder do

Estado, iniciando assim os traços do Constitucionalismo.

A base inspiradora dos direitos naturais e intangíveis em favor do indivíduo é

de  ordem  filosófico-religiosa,  uma  vez  que,  sendo  cada  pessoa  à  imagem  e

semelhança  de  Deus;  portanto,  a  igualdade  fundamental  natural  entre  todos  os

homens.

            Ocorre  que com as mudanças nos séculos XIX e XX,  novas  ameaças e

novos desafios surgiram levando assim a uma transformação que não findou com o

caráter absoluto, mas que dimensionou novas necessidades ao direito como sendo

princípios constitucionais.

Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos de grupos

sociais também passaram a ser reconhecidos, o que não só limitou o individualismo

extremo, mas criou ordens de direitos individuais os quais Celso Ribeiro Bastos1

explica:

Logo  no  início,  são  proclamados  os  direitos
pessoais  do  indivíduo:  direito  à  vida,  à
liberdade e à segurança. Num segundo grupo
encontram-se expostos os direitos do indivíduo
em  face  das  coletividades:  direito  à
nacionalidade, direito de asilo para todo aquele
perseguido (salvo os casos de crime de direito
comum),  direito  de  livre  circulação  e  de
residência, tanto no interior como no exterior e,
finalmente,  direito  de  propriedade.  Num outro

1 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 166.
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grupo são tratadas as liberdades públicas e os
direitos públicos: liberdade de pensamento, de
consciência  e  religião,  de  opinião  e  de
expressão,  de  reunião  e  de  associação,
princípio  na  direção  dos  negócios  públicos.
Num  quarto  grupo  figuram  os  direitos
econômicos  e  sociais:  direito  ao  trabalho,  à
sindicalização, ao repouso e à educação.

            A Declaração Universal,  na visão de Norberto Bobbio2 ele alerta que ‘sem

direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia,

não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos’.

            Necessário  se  faz lembrar  que  os  direitos  fundamentais  cumprem o  que

Canotilho chama de as funções dos direitos fundamentais, quais sejam: ‘função de

defesa ou de liberdade, função de prestação social,  função de proteção perante

terceiros e função de não discriminação’.

Apesar  de  desejáveis,  a  maior  dificuldade  desses  Direitos  está  na  sua

proteção,  pois  eles  são  constantemente  desrespeitados  e  não  totalmente

reconhecidos, até porque o conceito individual do que é justo é amplo e diverso.

            E  essa  nova  concepção  de  direitos  fundamentais,  leva  a  incorporar  à

Constituição  Brasileira  de 1988,  elenca os  princípios  fundamentais  da  República

Federativa do Brasil que por sua vez abrangente os “direitos e deveres individuais e

coletivos”, abrindo inclusive um capítulo sobre os “direitos sociais”, em seu Art. 5º

caput e seu inciso XLVII, na alínea a, ela reza:

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem
distinção de qualquer  natureza,  garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à
liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes:

XLVII – não haverá penas:

a)  de  morte,  salvo  em  caso  de  guerra
declarada, nos termos do Art. 84, XIX;

2 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 10 ed., Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 34.
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E ao se referir ao direito à vida, a Constituição proteger a vida, mas com ‘boa

qualidade’, o que está diretamente ligado a boas condições sociais, psicológicas,

físicas, culturais, profissionais, lazer, portanto, existe uma enorme preocupação com

o meio que o homem vive, com o ambiente que o cerca.

Diante  disto,  resta  claro  que  o  bem que  se  encontra  no  ápice  da  escala

hierárquica de bens a serem tutelados é o direito a vida, portanto tudo que influencia

a vida é uma preocupação a ser tutelada.

2 PROTEÇÃO AMBIENTAL COMO PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔM ICA

Para toda ação há uma reação, assim diz uma das leis da física orientadas

por ‘Isac Newton’, com o meio ambiente não é diferente até porque compõe ele o

mundo da física. A toda ação humana feita em face da natureza há uma resposta, o

maior problema é que por não serem essas respostas diretas, a grande maioria não

consegue associar sua conduta aos efeitos.

Contudo, mesmo sendo silenciosa ou indireta  a resposta  da natureza,  ela

existe e é diariamente dada, através do aquecimento global, das chuvas ácidas, das

enchentes, das estiagens, das desertificações, da destruição da camada de ozônio,

dos terremotos, das tsunamis, entre outros fenômenos naturais.

Os  efeitos  oriundos  da  ocorrência  dos  referidos  fenômenos  não  afetam

apenas as localidades onde estes ocorreram, mas toda a humanidade, afinal ao ser

vitima da longa estiagem de chuvas, as plantações brasileiras não conseguirão dar

suporte a demanda mundial o que faz os preços aumentarem, o poder de compra

diminuir, entre outros efeitos, isso representa danos que deverão e serão suportados

e reparados pelas economias.
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Assim,  diante  das  conseqüências  econômicas  a  Constituição  Pátria  é

impositiva no que tange a proteção ambiental, como adverte Derani3:

A  economia  ambiental  está  assentada  na
política, e através dela se realiza. Por isso, um
caminho a ser apresentado para conciliação da
economia com a natureza localiza-se longe da
monetarização do ambiente e é dependente da
modificação  vinculada  as  práticas  políticas.
Esta  dualidade  economia  e  ecologia
(transformação de valor  e de matéria)  resulta
num  sistema  de  reação  positiva  (maior  a
atividade econômica, maior a transformação da
natureza), que deve ser modificado de modo a
encontrar-se  uma  produção  humana  –
movimento  da e  para a  existência  humana.
Produção é o momento de encontro do meio
social com o meio natural, da natureza com a
cultura.  Nesse  movimento,  não  apenas  a
natureza  é  socializada  (civilizada),  mas  a
sociedade  é  naturalizada.  No  lugar  da
unidimensionalidade  da  lógica  da  reprodução
do  capital,  na  qual  a  dimensão  material  do
trabalho  –  sua  dimensão  social,  ecológica,
técnica  e  estrutural  –  só  pode  se  manifestar
num contexto  de  subordinação,  reclama-se  a
multidimensionalidade da produção humana.

Juridicamente,  a  ordem econômica  tem por  finalidade  a  concretização  da

existência digna e da justiça social, tudo que for contrário a esses princípios não é

permitido. 

Em face dos objetivos supracitados é que o principio da livre iniciativa não é

ferido, pois quando se fala em livre iniciativa, não está se falando fazer o que quiser,

como quiser e quando quiser, mas sim em desenvolver toda e qualquer atividade

segundo regras determinadas, cuja a tutela alcança a todos indistintamente.

2.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O MEIO AMBIENTE

3 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1996.
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Muitos acreditam que a quantidade de dinheiro está diretamente relacionada

com a qualidade de vida das pessoas, quanto mais se tem, melhor se vive, todavia,

tal pensamento encontra-se equivocado, uma vez que, apesar do grande poder de

aquisição que detém a moeda, esse pode não é pleno. 

Referido pensamento é característico dos ocidentais que crêem que a função

da tecnologia é substituir o que a natureza nos oferece, aliado a isso, há também o

expediente  de  buscar  o  desenvolvimento  a  qualquer  custo,  conforme  a  política

brasileira no período da ditadura militar.

A busca pelo desenvolvimento é e sempre foi uma meta a ser alcançada por

todos,  afinal,  é através dele que se poderá alcançar uma boa qualidade de vida

chegará, ao menos materialmente.

Quando a Constituição  Pátria,  no  Art.  170  caput expressa  que:  “A  ordem

econômica  deve  ser  fundada  em  valores  assegurem  a  todos  existência  digna,

conforme  a  justiça  social”  ela  não  está  impedindo  o  desenvolvimento,  mas  ela

determina  que  esse  desenvolvimento  ocorra  buscando  o  ‘bem  estar’  e  a  ‘boa

qualidade de vida’.

Entre os princípios que permitirão os referidos objetivos se conciliarem está à

proteção do meio ambiente, haja vista que, que, conforme explicações anteriores,

seu papel existencial na vida do ecossistema do Plante Terra.

Ao promover o desenvolvimento econômico primando pela proteção do meio

ambiente  evita-se  a  sua  degradação,  conseqüentemente  não  será  necessário

repará-lo  no  futuro,  mais  do  que  isso,  nada  e  nem  ninguém  será  vitima  das

conseqüências, a este desenvolvimento dá-se o nome de sustentável.

Sustentável é a sociedade que através de sua ordem econômica consegue

promover  a  distribuição eqüitativa  dos resultados do seu processo de produção,
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reduzindo  assim  as  disparidades  nos  padrões  de  vida  da  população,  a  fim  de

erradicar a pobreza.

2.2 A EMPRESA DIANTE DA ORDEM ECONÔMICA E DO MEIO A MBIENTE

O mercado  econômico  ou  a  ordem econômica  encontra-se  alicerçado  na

existência dos diferentes tipos de empresas, não se confundindo com a figura do

empresário que é o sujeito que exerce a atividade, nem com a figura dos seus bens

patrimoniais. Assim esclarece Waldirio Bulgarelli4 que ‘a empresa trata-se de uma

Atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o

mercado,  exercida  pelo  empresário,  em  caráter  profissional,  através  de  um

complexo de bens’.

Por  exercer  uma  atividade,  conclui-se  que  a  empresa  pertença  à  ordem

econômica e por isso deve obediência aos seus princípios orientadores, portanto, a

existência  de  uma empresa  está  diretamente  relacionada  à fomentação  de  uma

sociedade digna e justa socialmente.

Em  sendo  assim,  inquestionável  é  o  argumento  de  que  toda  e  qualquer

empresa  que  componha  a  ordem econômica  brasileira,  obrigatoriamente,  possui

caráter  ou  uma função  social,  todavia,  ressalta-se  que  a  função  social  de  uma

empresa não exclui a figura do lucro, este corresponde aos interesses internos e

aquele  corresponde  aos  interesses  externos,  como  bem  ilustra  Modesto

Carvalhosa5:

Tem a empresa uma óbvia função social, nela
sendo  interessados  os  empregados,  os
fornecedores, a comunidade em que atua e o
próprio  Estado,  que  dela  retira  contribuições
fiscais  e  parafiscais.  Considerando-se
principalmente  três  as  modernas  funções

4 BULGARELI,  Waldirio.  Estudos  e  pareceres  de  direito  empresarial.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 1980.  p.29.
5 CARVALHOSA, Modesto.  Comentários à lei  de sociedade anônimas: vol.  3. São Paulo: Saraiva,
1977. p. 237.
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sociais  da  empresa.  A  primeira  refere-se  às
condições de trabalho e as relações com seus
empregados. A segunda voltasse ao interesse
dos  consumidores...  a  terceira  volta-se  ao
interesse dos concorrentes. E ainda mais atual
é  a  preocupação  com  os  interesses  de
preservação ecológica urbano e ambiental  da
comunidade em que a empresa atua.

 Ao mesmo tempo em que a função social está para a empresa, ela também

se estende ao seu patrimônio como bem lembra Ivan Lira de Carvalho6: 

Quando  assegura  a  função  social  da
propriedade (art. 170, III), a Constituição federal
lança  balizas  para  a  fruição  equilibrada  do
direito material  de ter.  Dá força especifica as
garantias  incidentes  sobre  o  direito  de
propriedade inseridas no art. 5º, incisos XXII a
XXVI.  Assim,  é  óbvio  que  desatenderá  ao
comando  de  atuar  socialmente  o  proprietário
que,  fazendo  mau  uso  do  seu  patrimônio,
perpetra  atos  turbativos  da  natureza,
maculando o preceito de que todos têm direito
ao meio  ambiente  ecologicamente equilibrado
(CF, art. 225, caput).

O principio da preservação ambiental limita à atividade econômica, mediante

instrumentos como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impactos

ao  Meio  Ambiente,  que  concluirão  se  uma  determinada  atividade  ou

empreendimento é viável ou não. 

A viabilidade objetiva saber se as externalidades a serem produzidas serão

positivas ou negativas, ou seja, se o impacto será benéfico ou maléfico.

Através do conjunto de legislação existente no Brasil, vê-se que a política de

Estado pauta por um modelo de ordem econômica sustentável e não predatória, pois

ela busca a máxima eficiência econômica conciliada com a preservação ambiental e

com a justiça social. 

6 CARVALHO, Ivan Lira de.  A empresa e o meio ambiente. Revista de Direito Ambiental, v.4, n. 13, p.
35.
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A importância do desenvolvimento consciente, livre e sustentável é muito bem

externada pelo ilustre autor Lafayete Josué Petter7 que registrou que ‘o progresso

não  pode  ser  confundido  com  a  industrialização  a  qualquer  custo,  ou  com  a

edificação irrestrita de bens materiais. Deve antes, construir-se em valorização da

condição humana, isto é, em formas concretas que conduzam ao processo histórico

de libertação do homem de todos os modos de opressão existentes’.

3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A relação homem natureza, a cada dia, está se desenvolvendo de uma forma

desrespeitosa  e  agressiva  por  parte  do  homem,  e  essa  se  tornou  a  maior

preocupação  humana,  uma vez  que,  ao  colocar  em risco  a  existência  do  meio

ambiente, o homem coloca em risco a própria existência.

Visando conter e corrigir os males já causados, bem como evitar a ocorrência

de  novos  males,  a  sociedade  busca  alternativas  para  conciliar  a  preservação

ambiental com a busca do desenvolvimento social, educacional, político, econômico,

enfim, aquele que visa alcançar a melhoria na qualidade da vida humana.

Assim  surge  a  concepção  do  desenvolvimento  sustentável  que  é  o

planejamento racional da utilização dos recursos naturais por parte do homem, a fim

de que ele busque melhorar sua qualidade de vida sem degradar o meio ambiente,

para que assim, através de uma gestão racional sejam mantidos e conservados os

recursos naturais.

Aliás,  a  qualidade  de  vida  está  diretamente  ligada  à  qualidade  do  meio

ambiente, pois sendo os recursos finitos e esgotáveis, toda e qualquer atividade a

ser  desenvolvida  pelo  homem  deve  considerar  este  fato,  principalmente  as

atividades econômicas que apesar de ser fundada na livre iniciativa deve regrar-se

7 PETTER, Lafayete Josué. Princípios Constitucionais da Ordem Econômica: O significado e alcance
do Art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
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pelos ditames da valorização do trabalho humano, da justiça social e da defesa do

meio ambiente, contido, no inciso VI, Art. 170, CF/88:

Art.  170.  A  ordem  econômica  fundada  na
valorização  do  trabalho  humano  e  na  livre
iniciativa,  tem  por  fim  assegurar  a  todos
existência  digna,  conforme  os  ditames  da
justiça  social,  observando  os  seguintes
princípios:

VI  – defesa do meio ambiente,  inclusive com
tratamento  diferenciado  conforme  o  impacto
ambiental  dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação;

Portanto, toda e qualquer atividade de cunho econômico tem por Obrigação

Constitucional a preservação do meio ambiente, não cabendo assim que a simples

alegação de onerosidade permita a abstenção de seu cumprimento, até porque se

trata  a  preservação  ambiental  de  um  interesse  difuso,  portanto,  indisponível  e

imprescritível.

3.1 VIDA SUSTENTÁVEL - PRODUÇÃO E CONSUMO 

O  ser  humano  é  detentor  de  inúmeras,  infinitas  e  ilimitadas  vontades  e

necessidades,  contudo, para a satisfação desses anseios faz-se necessário  toda

uma estrutura de produção a fim de suprir o consumo. A cada dia, surgem novas

tecnologias  objetivando  suprir  infinitas  vontades  e  necessidades,  entretanto,  os

recursos naturais que viabilizam são limitados e finitos.

Diante desta dicotomia é imprescindível a revisão e alteração dos processos

de produção para que ele deixe de pautar-se na quantidade e passe a primar pela

qualidade,  tornando-se  uma produção  sustentável.  Essa  mudança  é  complicada,

entretanto, o que se está a discutir é a sobrevivência humana, interesse este que se

sobrepõe aos da Economia.
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Não obstante, não há como promover a revisão e a alteração dos processos

de produção sem que haja uma mudança na forma de consumo atual, uma vez que,

um é conseqüência do outro, afinal a grande maioria dos problemas ambientais têm

sua origem na apropriação e no uso de bens, produtos e serviços.

A absurda quantidade de dióxido de carbono (CO2)  emissão na atmosfera

terrestre (veículos, indústrias, etc.), o consumo desmedido de água potável (doce) e

a astronômica produção de resíduos (lixo) compõem um pequeno rol de problemas

oriundos da produção e do consumo insustentável.

Uma  alternativa  para  viabilizar  essas  mudanças  está  no  entendimento  e

aplicação  das  normas  da  série  ambiental  elaboradas  pela  ‘International  for

Standartization Organization’, mais conhecida como ISO-14.000.

As  normas ISO 14000  –  Gestão  Ambiental  foram inicialmente  elaboradas

visando o ‘manejo ambiental’, que significa “o que a organização faz para minimizar

os efeitos nocivos ao ambiente causados pelas suas atividades”.

Essas normas visam prevenir  os processos de contaminações ambientais,

através  da  orientação  da  estrutura,  forma  de  operação  e  de  levantamento,

armazenamento, recuperação e disponibilização de dados e resultados que estejam

em conformidade as necessidades futuras e imediatas da legislação e do mercado.

A norma ISO 14001 estabelece o sistema de gestão ambiental da organização e,

assim: 

1. Avalia  as  conseqüências  ambientais  das
atividades,  produtos  e  serviços  da
organização;

2. Atende a demanda da sociedade;
3. Define  políticas  e  objetivos  baseados  em

indicadores  ambientais  definidos  pela
organização  que  podem  retratar
necessidades desde a redução de emissões
de  poluentes  até  a  utilização  racional  dos
recursos naturais;

4. Implicam  na  redução  de  custos,  na
prestação de serviços e em prevenção;
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5. É  aplicada  às  atividades  com potencial  de
efeito no meio ambiente;

6. É aplicável à organização como um todo.

Ressalta-se  que  as  normas  do  sistema  ISO correspondem a  padrões  de

produto,  cuja  aplicação  exige  requerimentos  de  direcionamento  desejado  pela

organização, portanto,  a natureza do trabalho desenvolvido na organização e as

suas  especificidades  em  termos  de  demandas  é  que  determinam  os  padrões

relevantes do produto ou do serviço.

3.2 CONSUMO DE ENERGIA LIMPA

Uma das maiores discussões, senão a maior, é a necessidade da utilização

de energia considerada não poluente, a chamada energia limpa, por isso a escolha

do  tema  ‘consumo  de  energia  limpa’,  uma  vez  que,  os  processos  atualmente

utilizados  na  obtenção  de  energia  são  altamente  dispendiosos  e  poluentes,

conseqüentemente degradantes.

Os combustíveis derivados do petróleo, carvão-mineral, entre outros possuem

um altíssimo grau de emissão de dióxido de carbono na atmosfera; as hidrelétricas

alagam várias dimensões de terras, tornando-as inutilizáveis;  as usinas nucleares

possuem enorme radioatividade.

O sol é fonte de energia renovável, por isso o aproveitamento de sua energia

como fonte de calor e de luz é uma das alternativas energéticas mais promissoras

para os desafios ambientais, haja vista que, a energia solar além de abundante é

permanente, renovável, não polui e nem prejudica o ecossistema. 

Uma das soluções para a falta de eletrização de áreas afastadas é o uso da

energia solar, especialmente num país como o Brasil onde os índices de insolação

durante o ano são considerados excelentes. 
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Anualmente, o Sol irradia o equivalente a 10.000 vezes a energia consumida

pela população mundial no mesmo período. Para medir a potência é usada uma

unidade chamada quilowatt. O Sol produz continuamente 390 sextrilhões (390x1021)

de  quilowatts  de  potência,  recebendo a  Terra  recebe mais  de 1.500 quatrilhões

(1,5x1018) de quilowatts-hora de potência por ano.

A energia solar é interessantíssima na preservação do meio ambiente, pois:

não polui,  não influencia  o efeito estufa, não usa turbinas ou geradores,  a  cada

metro  quadrado  de  coletor  solar  instalado  evita-se  a  inundação  de  56  metros

quadrados de terras férteis, na construção de novas usinas hidrelétricas. Uma parte

do milionésimo de energia solar que nosso país recebe durante o ano poderia nos

dar um suprimento de energia equivalente a:

• 54% do petróleo nacional;
• 2  vezes  a  energia  obtida  com  o  carvão

mineral;
• 4  vezes  a  energia  gerada  no  mesmo

período por uma usina hidrelétrica.

A utilização da energia solar pode-se dar das seguintes formas:

1. Energia Fototérmica – energia obtida
através da absorção do calor, usa utilização
implica na captação e armazenamento. Os
equipamentos que se utiliza desse processo
são conhecidos como coletores solares, que
são os aquecedores de fluídos (líquidos ou
gases).  Uma  vez  captado  e  aquecido,  o
fluido  é  mantido  em  reservatórios
termicamente isolados até  o  seu  uso final
(água aquecida para banho, ar quente para
secagem de grãos, gases para acionamento
de turbinas, etc.). 

2. Arquitetura Bioclimática – é o estudo
que  visa  harmonizar  as  construções  ao
clima e características locais, pensando no
homem  que  habitará  ou  trabalhará  nelas,
adotando  soluções  arquitetônicas  e
urbanísticas,  respeitando  às  condições
específicas (clima e hábitos de consumo) de
cada  lugar  (aquecedores  de  água,
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circulação  de  ar  e  de  água,  iluminação,
conservação de alimentos, etc.).

3. Energia  Fotovoltática  –  é  a  energia
obtida  através  da  conversão  direta  da  luz
em  eletricidade,  descoberto  por  Edmond
Becquerel  em  1839,  mediante  uma
estrutura  de  material  semicondutor  que
absorverá  o  calor  e  o  transformará  em
energia a ser armazenados em baterias.

Os altos custos nos investimentos para o seu aproveitamento da energia solar

poderiam ser considerados uma desvantagem para a sua aplicabilidade, no entanto

há projetos no Brasil que visam viabilizar a aplicação de tal sistema.

No Rio de Janeiro, a empresa Ligth está instalando gratuitamente, na baixada

fluminense,  2.750  sistemas de  aquecimento  solar  destinados  a  comunidades  de

baixa renda, por meio de um projeto de eficiência energética, aprovado pela ANEEL,

que  visa  melhorar  as  condições  de  fornecimento  de  energia  elétrica  para

comunidades de baixo poder aquisitivo. Este exemplo também está sendo seguido

por  outras  concessionárias  como  a  CELESC,  de  Santa  Catarina,  e  a  AES-

Eletropaulo que têm programas semelhantes.

Concomitantemente, instituições financeiras estão criando linhas de créditos

sócio-ambientais, bem como o BNDES está criando uma linha de crédito no mesmo

sentido,  não  obstante,  há  organizações  independentes  que  ajudam e  apóiam a

criação  de  empresas  nacionais  que  sejam  viáveis  e  que  utilizem energia  limpa

financiando-as mediante empréstimos com juros de cerca de 12% (doze por cento)

ao ano, com carência de até 24 (vinte e quatro) meses e com prazo de amortização

de até 7 (sete) anos ou 84 (oitenta e quatro) meses.

3.3  COLETORES  SOLARES  RESIDENCIAIS,  UMA  ALTERNATIVA  DE

PRODUÇÃO E CONSUMO

No Brasil, atualmente, existem cerca de 600 mil coletores solares instalados

objetivando aquecer  a  água do banho,  energia  esta  que é  limpa,  renovável.  As
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cidades brasileiras estão se mobilizando em prol  dos coletores solares. Câmaras

municipais  de cidades como Porto  Alegre,  Curitiba  e  Belo  Horizonte  discutem a

conveniência de criar  benefícios fiscais para quem instalar  o equipamento, já  no

município de São Paulo, a prefeitura deverá enviar ainda este ano à câmara dos

vereadores um projeto de lei sugerindo que todas as novas construções residenciais

com  mais  de  03  (três)  banheiros  sejam  obrigadas  a  instalar  coletores.  A

obrigatoriedade  vale  também  para  novos  hotéis,  clubes,  academias,  creches,

orfanatos e outros estabelecimentos comerciais. 

Tal iniciativa é importantíssima, uma vez que, o Brasil ainda não resolveu o

seu problema energético e a ameaça de ‘apagão’ é algo que assombra o país, prova

disto é que, o governo federal está satisfeito com os baixos índices de crescimento

econômico, posto que, caso os índices fosse altos o sistema energético brasileiro já

teria entrado em colapso.

Como  alternativa  de  preservação  ambiental  e  de  redução  do  consumo

energético pode-se optar pelo uso de coletores solares, onde nos dias de hoje, se

fosse  incentivada  a  substituição,  apenas,  dos  chuveiros  elétricos  residenciais

reduzir-se-ia em 7% (sete por cento) do consumo de toda energia nacional,  isso

equivale ao consumo de energia do estado do Rio Grande do Sul.

Notadamente,  o  alto  custo  do  equipamento,  cerca  de  10  (dez)  salários

mínimos, se torna um fator inibitório a efetiva implantação dos coletores solares,

contudo,  observada  a  economia  que  este  proporciona,  tal  investimento  é  muito

vantajoso.

Somente a substituição dos chuveiros elétricos representa uma redução de

40% (quarenta por cento) a 70% (setenta por cento) do consumo de energia de uma

residência, beneficio este que faz com que o investimento feito seja pago entre 02

(dois) a 03 (três) anos.  Ressalta-se que, excetuando os casos de força maior,  a

manutenção do equipamento se  dá a  cada 10  (dez)  anos,  porém a redução do

consumo de energia é pra sempre.
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Contudo,  mesmo  ainda  não  seja  possível  a  instalação  do  referido

equipamento, na cidade de Tubarão – SC foi desenvolvido pelo senhor José Alcino

Alano8 um coletor solar reciclável, onde utilizando canos de PVC, garrafas plásticas

brancas (pet),  caixas  de leite  ou suco (tetra  park)  e  isopor  (isolante  térmico)  se

constrói um coletor solar ao custo inferior a 01 (um) salário mínimo atual. 

O custo será apenas com o material e mão-de-obra, uma vez que, o sistema

está  disponibilizado  gratuitamente  na  rede  mundial  de  computadores  (internet)

através do endereço http://josealcinoalano.vilabol.uol.com.br/manual.htm ou através

da solicitação via e-mail josealcinoalano@ibest.com.br.

Proporcionalmente, poucas são as iniciativas que priorizam o bem-estar da

coletividade  em  detrimento  do  interesse  individual,  poucas  são  as  iniciativas

semelhantes ao do senhor José Alcino que enaltecem o ser e não o ter.

CONCLUSÃO

1 O homem é um ser que durante toda a sua existência sempre buscou a felicidade,

no entanto, apesar de ser social, o homem também é individualista quando trata de

seus interesses e essa característica foi enaltecida pelos valores consumistas que

priorizam o ter e desprestigiaram a figura do ser. 

2 Esse dualismo, o homem se vê forçado a escolher, todavia, nem sempre opta pela

melhor, pois, a cada dia, mais e mais pessoas passam a acreditar que a felicidade

está condicionada a capacidade de consumir, entretanto quanto mais se consome

maior é a  expectativa de continuar a consumir e diante disto à felicidade jamais se

completa.

3 Diante disto, o homem passou a ser o maior problema na preservação do meio

ambiente,  pois,  a  preservação  ambiental  está  diretamente  relacionada  com  a

questão dos valores e, portanto, não há como condenar uma única pessoa, uma

8 ALANO, José Alcimo. Manual Sobre a Construção e Instalação do Aquecedor Solar Composto de
Embalagens  Descartáveis:  Lixo  Vira  Água  Quente.  Disponível  em:
http://josealcinoalano.vilabol.uol.com.br/manual.htm. Acesso em 15out. 2006
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única classe, ou único seguimento ou um único país, afinal, poucos são os homens

conscientes, a imensa maioria está presa nas teias do individualismo consumerista.

4  Assim,  responsabilizar  exclusivamente  as  empresas  sejam  elas  privadas  ou

públicas é enfrentar parcialmente o problema, pois é lógico que um empreendimento

é o reflexo daquele que o comanda, no entanto, é certo que a humanidade está

carente de valores que visam à promoção da dignidade humana através do amor, do

respeito, da dedicação e da solidariedade ao próximo.
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