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RESUMO 

 

O presente guia é resultado de estudos aprofundados acerca das diversas facetas da ação humana 

sobre o meio ambiente. Seja por meio do despejo de substâncias tóxicas que desequilibram 

ecossistemas oceânicos ou na proteção organizada e desinstitucionalizada por ativistas em 

situações de risco, esta pesquisa científica parte de noções básicas e análise da temática a nível 

global. Dessa forma, baseou-se em um estudo multidisciplinar com metodologia hipotético-

dedutiva, desfrutando de revisões bibliográficas que abarcam grande diversidade de artigos 

científicos, teses, dissertações, bem como fontes da internet. As áreas de estudo em foco abarcam 

a biologia e se estendem até as ciências políticas, na compreensão de tratados e princípios do 

direito internacional, assim como no entendimento da natureza como um sujeito de direitos 

próprios e dignos de proteção. Por fim, o trabalho ressalta a importância da temática abordada, 

visando a disseminação de um conhecimento plural e agregador ao movimento de preservação 

e proteção à natureza. 

Palavras-chave: Oceanos. Substâncias Tóxicas. Proteção Ambiental. Ativismos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente guia de estudos tem por objetivo a análise dos temas “Despejo de 

substâncias tóxicas nos oceanos” e “A proteção internacional a ativistas ambientais em situações 

de risco”. Para tanto, leva em conta o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), por considerar que se trata de organismo internacional de competência ímpar para 

as temáticas abordadas, sendo o responsável global por monitorar o status do meio ambiente, 

detectando as possíveis ameaças ao equilíbrio ambiental. 

Nesse seguimento, o material propõe-se a elaborar uma pesquisa que forneça os 

alicerces necessários para a compreensão das temáticas supracitadas, as quais serão abordadas 

separadamente, mas conectadas pelos princípios internacionais de proteção ao meio ambiente 

equilibrado. Dessa forma, o estudo não se limita a constatar de forma superficial as 

consequências da ação humana nos oceanos, ou descrever as modalidades em que se dá o 

ativismo ambiental. Na verdade, ensejou-se, para ambos os temas, considerar os aspectos 

culturais e históricos da relação humana com a natureza, e em que medida a harmonia dessa 

relação é colocada em xeque com o modelo econômico atual. 

Para embasar o que foi supracitado, a análise terá seu início na avaliação concernente 

à estrutura e ao funcionamento do organismo simulado, seguida da abordagem da relação 

humana com os oceanos e conceituação de resíduos tóxicos; a temática dos ativismos ambientais 

será elucidada sob o ponto de vista da repressão estatal e das demais instituições sociais, dando 

especial atenção aos ativismos em meio virtual. Finalmente, para ambas as temáticas, o leitor 

será apresentado aos possíveis mecanismos internacionais de combate aos problemas em foco, 

bem como as possibilidades de serem incorporados globalmente. 
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2 SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

 

Imersos no contexto ambiental, cabe agora introduzir o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, sendo esta a agência do Sistema das Nações Unidas (ONU), que atua 

como autoridade global por meio da implementação de ações que vão de acordo ao 

desenvolvimento sustentável e a defesa do meio ambiente a nível universal.1  

Assim, esse tópico busca adentrar no âmbito dessa organização, perpassando pelos seus 

primórdios até o alcance da atual estrutura e funcionamento dessa instituição, a qual é referência 

em proteção ao meio ambiente equilibrado. 

 

2.1 SURGIMENTO DA PNUMA  

 

O fim da Segunda Guerra Mundial ocasionou diversas consequências, tais como: a 

morte de milhares de pessoas, a necessidade de reestruturação dos países desamparados e, junto 

a estas, também se enquadram as problemáticas concernentes ao contexto ambiental. Deste 

modo, a Carta das Nações Unidas entra em vigor em 1945 com seus propósitos esclarecidos 

sobre a cooperação internacional entre os membros, pautados na ética dos direitos humanos, e 

criando diversas agências especializadas, como mostra o artigo 57 da carta:2  

 

1. As várias agências especializadas, criadas por acordos intergovernamentais e com 

amplas responsabilidades internacionais, definidas em seus instrumentos básicos, nos 

campos 39 econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos, serão 

vinculadas às Nações Unidas [...]3  

 

No avançar dos anos, em 1968, é criado o Clube de Roma, um grupo pautado pelo viés 

ecológico que se propunha a investigar o que foi denominado de sistema global. Em meio a 

essas investigações, concluíram sobre o grande declínio da população e da capacidade industrial, 

caso a poluição, a redução dos recursos naturais, a industrialização e entre outros agravantes 

continuassem a seguir os mesmos rumos. Assim, houve uma reorientação proposta pelo Clube 

                                                
1 UN ENVIRIONMENT. Why does UN Environment Programme matter?. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/about-un-environment/why-does-un-environment-matter. Acesso em: 07 mar. 

2020.  
2  ONU. A carta das Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/. Acesso em: 08 mar. 2020. 
3  ONU. Carta das Nações Unidas. p. 39-40. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf. Acesso em: 08 mar. 2020.  

https://nacoesunidas.org/carta/
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de Roma, exigindo a participação e o consenso em âmbito internacional voltado a essas pautas, 

resultando na primeira versão da concepção de desenvolvimento sustentável.4  

Quatro anos após a criação do Clube anteriormente citado, um avanço ambiental dá 

mais um grande salto, agora com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, na cidade de Estocolmo. Se origina assim a Declaração de Estocolmo, responsável 

pela criação de uma conscientização ambiental avassaladora e, posteriormente, inúmeros 

encontros diplomáticos sustentados pela ONU a respeito da temática ambiental.5  

A Declaração de Estocolmo reúne uma série de princípios que acentuam a necessidade 

da proteção ambiental, tais como: o princípio da responsabilidade humana para com o ambiente, 

o fim à descarga de substâncias tóxicas, a educação ambiental, o apreço pela restauração de 

recursos vitais renováveis, a participação dos Estados e entre outros, sempre considerando o ser 

humano como o mais valioso na terra, capaz de promover o aprimoramento das tecnologias para 

esta causa.6 Essa assertiva pode ser encontrada nos seguintes parágrafos: 

 

[...]Para chegar à plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em 

harmonia com ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio 

ambiente melhor [...]7 As administrações locais e nacionais, e suas respectivas 

jurisdições são as responsáveis pela maior parte do estabelecimento de normas e 

aplicações de medidas em grande escala sobre o meio ambiente [...]8 

  

É então graças à Declaração de Estocolmo que cria-se, ainda em 1972, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, regido sob princípios, como alertar povos e nações sobre 

as problemáticas vigentes relacionadas ao meio ambiente e a recomendação de ações a serem 

tomadas que prezem pela qualidade de vida, sem haver o comprometimento dos recursos 

ambientais e das gerações que estão por vir.9 

 

2.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  

 

                                                
4 MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais: teoria e história. Disponível em: 

https://www.academia.edu/35590671/Demetrio_Magnoli_Relacoes_Internacionais. Acesso em: 08 mar. 2020.  
5 Ibidem.  
6 AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE. Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano. 

Disponível em: 

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf. Acesso 

em: 08 mar. 2020. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 ONU. PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/. Acesso em: 08 mar. 2020. 
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A PNUMA possui atualmente sua sede em Nairóbi, no Quênia, trabalhando por meio 

das divisões nacionais, regionais e sedes de ligação, além dos centros de excelência, dialogando 

com os Estados por meio de conferências, congressos e relatórios. Sua estrutura organizacional 

também conta com a presença da liderança da uma equipe de 12 gestores seniores, incluindo a 

diretora executiva adjunta, cientista chefe e diretores de divisões e escritórios regionais, tudo 

sob a chefia da Diretora Executiva Inger Anderson.10  

Sempre pautando o comprometimento com a sustentabilidade, o trabalho é ordenado 

em sete áreas temáticas: meio ambiente em estudo, eficiência de recursos, mudança climática, 

gestão de ecossistemas, químicos e resíduos, desastres e conflito e governança ambiental. Todo 

esse trabalho é financiado por parcerias, sendo cerca de 95% do orçamento a partir de 

cooperações voluntárias. Em ordem disso, há uma celebração anual para aqueles que 

desenvolvem e auxiliam no trabalho acerca do ambiente.11 O Programa também realiza a 

hospedagem de secretariados oriundos de diversos acordos ambientais multilaterais, além de 

órgãos de pesquisa.12 

Sabendo das divisões nacionais e regionais, em 2004 o PNUMA instaurou seu 

escritório em Brasília, desenvolvendo iniciativas para atender as particularidades nacionais e 

sub-regionais. O seu enfoque também é voltado a maior participação das instituições brasileiras 

e especialistas nos fóruns. Também conta com uma próxima colaboração com o Escritório 

Regional para a América Latina e Caribe.13 

O trabalho do PNUMA se guia por meio de diretrizes gerais, políticas e estratégias. Há 

estratégias de médio prazo estabelecidas, políticas de conduta, contando com regras e 

regulamentos para que se evite fraude e má conduta no ambiente da ONU, programas de 

trabalho, políticas operacionais e estratégias para difusão da educação ambiental.14 Entre estas 

podemos citar a Política de Acesso à Informação, implementada em 2014, que prevê a 

divulgação das informações ambientais, tanto para os Estados Membros quanto para o público 

em geral, sempre em foco do desenvolvimento sustentável. Embora se queira ampliar o 

                                                
10 UN ENVIRONMENT. Estrutura Organizacional. Disponível em: https://www.unenvironment.org/pt-

br/sobre-o-pnuma/por-que-o-pnuma-e-importante/estrutura-organizacional. Acesso em: 08 mar. 2020. 
11 UN ENVIRONMENT. Por que o PNUMA é importante?. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/pt-br/sobre-o-pnuma/por-que-o-pnuma-e-importante. Acesso em: 08 mar. 2020. 
12 UN ENVIRONMENT. Secretariados e convenções. Disponível em: https://www.unenvironment.org/pt-

br/sobre-o-pnuma/por-que-o-pnuma-e-importante/secretariados-e-convencoes. Acesso em: 08 mar. 2020. 
13 ONU. PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/. Acesso em: 08 mar. 2020. 
14 UN ENVIRONMENT. Políticas e estratégias. Disponível em: https://www.unenvironment.org/pt-br/sobre-o-
pnuma/politicas-e-estrategias. Acesso em: 08 mar. 2020. 

https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/
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conhecimento e torná-lo acessível, é imprescindível que a exposição seja dada de modo 

responsável, também havendo o resguardo das informações confidenciais.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 UN ENVIRONMENT. Acesso à informação. Disponível em: https://www.unenvironment.org/about-un-
environment/policies-and-strategies/access-information. Acesso em: 08 mar. 2020. 
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3 TÓPICO A: “DESPEJO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NOS OCEANOS”  

 

Nas últimas décadas, as águas dos oceanos passaram a receber uma grande quantidade 

de substâncias poluentes, as quais têm provocado prejuízos preocupantes à fauna e microfauna, 

e, consequentemente, ao homem. Proveniente, na maioria das vezes, de produtos químicos e 

tóxicos, esgotos e petróleo, a poluição oceânica pode ser percebida em grandes extensões, 

entretanto, seus reflexos são facilmente notados em áreas litorâneas.  

De acordo com Barreto (apud MARQUES JR. et al.), pesquisadora na área de 

oceanografia, os mares e oceanos tornaram-se depósitos de subprodutos gerados a partir do 

desenvolvimento das atividades humanas, passando a receber, de forma direta ou indireta, 

grande variedade de produtos de descarte urbano, agrícola e industrial. Isto se dá como 

consequência de a maioria dos grandes centros urbanos estarem localizadas em regiões costeiras, 

próximos a baías e a estuários, tornando o ambiente marinho mais vulnerável ao impacto da 

poluição.16 

Os diversos tipos de poluentes lançados nos oceanos diariamente têm provocado o 

desconhecimento de muitos dos seus impactos para o ambiente marinho. Assim, algumas das 

inúmeras consequências do despejo de substâncias de alta toxicidade nos oceanos, dentre outras, 

são o desequilíbrio ecológico, praias tornando-se impróprias para banhos, degradação de regiões 

de mangues, contaminação e morte de animais marinhos.17 

Em conformidade com Barreto (apud NETO et al.), o problema da poluição dos 

oceanos tornou-se mais polêmico e preocupante muitos anos depois dos efeitos antrópicos sobre 

o ambiente marinho terem se evidenciado com o início da Primeira Revolução Industrial. Desde 

aquele momento, a poluição oceânica tem assimilado características diferenciadas e concedidas 

à sintetização de compostos orgânicos, os quais possuem degradação muito lenta ou inexistente 

no ambiente aquático, usados na agricultura e na indústria, em proporção global.18 

                                                
16 BARRETO, Cecília Perdigão. Controle da poluição marinha para manutenção da qualidade dos oceanos. 

2013. 88 f. Tese (Doutorado) - Curso de Oceanografia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. 

Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/30820/1/2013_tcc_cpbarreto.pdf. Acesso em: 05 mar. 

2020. 
17 TERA. Poluição: lixo, esgoto e metais pesados ameaçam os rios do Brasil. Disponível em: 

https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/poluicao-lixo-esgoto-e-metais-pesados-

amea%C3%A7am-os-rios-do-brasil. Acesso em: 07 mar. 2020. 
18 BARRETO, Cecília Perdigão. Controle da poluição marinha para manutenção da qualidade dos oceanos. 

2013. 88 f. Tese (Doutorado) - Curso de Oceanografia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. 

Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/30820/1/2013_tcc_cpbarreto.pdf. Acesso em: 05 mar. 
2020. 
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Certos tipos de poluição são difíceis de serem controlados. A poluição ocasionada por 

atividades de navegação, por exemplo, na maioria das vezes necessita de intervenção 

internacional, isso porque as embarcações poluem o oceano de inúmeras formas durante todo o 

trajeto.19 Em razão disso, há preocupação global em estipular leis que regularizem a atividade e 

as normas internacionais para contenção desse tipo de contaminação, objetivando reduzir seus 

impactos sobre os mares e oceanos. 

A exemplo disso, em 2010, ocorreu o despejo de uma substância tóxica na região do 

Golfo do México. O derramamento de petróleo e de gás aconteceu próximo à costa da Louisiana, 

sul dos Estados Unidos, e causou, além de danos ambientais, complicações econômicas e 

políticas para o governo da época. Além do mais, todas as possíveis tentativas de controlar o 

vazamento fracassaram, fazendo com que a mancha de óleo se alastrasse por mais de um mês, 

piorando a situação.20  

As grandes cargas poluentes no ambiente marinho propiciam efeitos tóxicos nos seres 

vivos do local, podendo se acumular em seus organismos e influenciar, também, a rotina do ser 

humano ao causar doenças e, em casos mais graves, até morte.21 É possível afirmar que, quando 

há um número alarmante de mortes de uma espécie animal, estabelece-se uma instabilidade na 

cadeia. Por conseguinte, urge a necessidade de obter-se um conhecimento mais profundo a 

respeito dos tipos de poluição oceânica e seus meios de controle, com a finalidade de garantir a 

preservação do ecossistema aquático.  

 

 

 

 

 

                                                
19 BARRETO, Cecília Perdigão. Controle da poluição marinha para manutenção da qualidade dos oceanos. 

2013. 88 f. Tese (Doutorado) - Curso de Oceanografia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. 

Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/30820/1/2013_tcc_cpbarreto.pdf. Acesso em: 05 mar. 

2020. 
20 SALATIEL, José Renato. Desastre ambiental - Consequências do vazamento de petróleo no Golfo do 

México. Disponível em: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/desastre-ambiental-

consequencias-do-vazamento-de-petroleo-no-golfo-do-mexico.htm. Acesso em: 14 mar. 2020. 
21 TERA. Poluição: lixo, esgoto e metais pesados ameaçam os rios do Brasil. Disponível em: 

https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/poluicao-lixo-esgoto-e-metais-pesados-
amea%C3%A7am-os-rios-do-brasil. Acesso em: 07 mar. 2020. 

https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn4
https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn6
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4 EQUILÍBRIO DOS BIOMAS MARINHOS 

 

Por abrigar uma extensa parcela da biodiversidade e oferecer vários recursos naturais 

preciosos para a sobrevivência de comunidades costeiras, o bioma marinho é um dos mais 

significativos do mundo. Contudo, a exploração em excesso dos biomas marinhos e padrões 

produtivos altamente poluentes ameaçam altamente a saúde dos mares. Atualmente, considera-

se que em torno de 40% dos oceanos são considerados profundamente prejudicados por ações 

do homem.22 

A vida marinha por completo, das tartarugas aos corais, está ameaçada. A acidificação 

dos oceanos, a perda de habitats, espécies invasoras, poluição e sobrepesca são os fatores 

centrais causadores da redução da biodiversidade dos oceanos.23 Simultaneamente, é perceptível 

o saber contemporâneo de que a cada dia que passa a destruição do ambiente está aumentando 

de forma exponencial. Apesar de diversos estudos demonstrarem o defasado estado que o 

planeta se encontra no critério de preservação ambiental, campanhas e propagandas terminam 

por ser insuficientes para conscientização, necessitando, assim, de intervenções mais instigantes, 

motivadoras e de maior alcance.24 

Há tempos que espécies de animais vêm sendo extintas e os ecossistemas vêm sendo 

modificados pela ação do homem, o qual intencionalmente, querendo ocupar o espaço e 

melhorar sua economia, elaborou consideráveis transformações antrópicas e erradicou 

patrimônios naturais.25 Um exemplo evidente de extinção é o fenômeno do “branqueamento de 

corais”, que consiste na morte dos corais constituintes da base da cadeia alimentar de numerosas 

espécies de peixes e outros animais marinhos.26 

A rápida e intensa degradação de oceanos e mares, bem como dos serviços ecológicos 

e da biodiversidade que protegem, têm virado tema atual de publicações nacionais e 

internacionais. Em vista disso, considera-se a necessidade de que governos tomem decisões para 

gerir os ambientes costeiros, origem da maior parte dos males que degradam os oceanos. 

                                                
22 ONU. ONU: 10 atitudes que você pode tomar para salvar os oceanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/onu-10-atitudes-que-voce-pode-tomar-salvar-oceanos/. Acesso em: 09 mar. 2020. 
23 Ibidem. 
24 CASSOLI, Marcela Maria Marques. A sustentabilidade como equilíbrio entre o desenvolvimento e a 

preservação ambiental. E-civitas - Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e 

Gerenciais do Uni-bh, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p.1-37, jun. 2014. Disponível em: 

https://unibh.emnuvens.com.br/dcjpg/article/view/1235/690. Acesso em: 04 mar. 2020. 
25 Ibidem. 
26 SILVEIRA, Evanildo da. Cientistas detectam imenso branqueamento de corais no sudeste brasileiro. 

Disponível em: https://www.oeco.org.br/reportagens/cientista-detectam-imenso-branqueamento-de-corais-no-
sudeste-brasileiro/. Acesso em: 02 mar. 2020. 

https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn3
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Solicitam, também, políticas nacionais e internacionais a fim de lidar com a poluição levada 

para os mares e medidas para evitar as ameaças as quais prevalecem sobre as espécies marinhas, 

como, por exemplo, a determinação de áreas protegidas.27 

Segundo as Nações Unidas, os oceanos ocupam três quartos da superfície do planeta, 

agregam as populações por meio dos portos, concebendo importante herança natural e cultural 

para gerações futuras. Os ambientes marinhos realizam importantes serviços ambientais: 

contribuem com cerca de metade do oxigênio que um indivíduo necessita, desempenham papel 

fundamental no ciclo da água e no sistema climático, e, ainda, são fonte importante de 

biodiversidade. Esses fatores contribuem para a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos, 

assim como para o desenvolvimento da economia, a erradicação da pobreza, o alcance da 

segurança alimentar, a geração de meios de sobrevivência e entre outros.28 

Porém, apesar dos vários benefícios que a vida marinha proporciona, os efeitos 

adversos das alterações globais agravados pela ação humana são notáveis nas altas temperaturas 

dos oceanos, acidificação e elevação do nível dos mares, e ainda, desoxigenação de alguns 

desses ambientes marinhos. Além da exploração desordenada de recursos petrolíferos, redução 

dos estoques pesqueiros, alterações na fisiologia e metabolismo de espécies aquáticas em 

decorrência da bioacumulação de substâncias nocivas no ambiente, dentre vários.29 

Lamentavelmente, a situação dos ecossistemas marinhos é extremamente grave. 

Aproximadamente 40% dos oceanos do mundo são fortemente afetados por atividades humanas, 

incluindo despejo de substâncias tóxicas, perda de habitats costeiros e pesca predatória.30 Desse 

modo, não há incertezas que a vida sustentável deve ser o novo desafio deste século e, a 

indispensabilidade de preservar o planeta não existe somente porque  o  meio  ambiente é 

bastante afetado,  mas porque sem ele ecologicamente equilibrado não seria possível viver 

plenamente. 

                                                
27 PRATES, Ana Paula Leite; GONÇALVES, Marco Antonio; ROSA, Marcos Reis. Panorama da 

Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2010. 

150 p. Disponível em: 

https://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao03022011100749.pdf. Acesso em: 15 mar. 

2020. 
28 FOGAÇA, Fabíola Helena dos Santos et al. Vida na água: conservação e uso responsável dos mares, oceanos 

e ambientes costeiros. Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1096294/1/cap.1.pdf. Acesso em: 08 mar. 2020. 
29 Ibidem. 
30 BORGES, Leonardo. Dia Mundial dos Oceanos - Porque é preciso preservar? Disponível em: 

http://autossustentavel.com/2019/06/dia-mundial-dos-oceanos-porque-e-preciso-preservar.html. Acesso em: 10 
mar. 2020. 

https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn12
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5 A AÇÃO HUMANA E SUAS CONSEQUÊNCIAS AO AMBIENTE MARINHO 

 

No ano de 1971, ainda no início da eclosão de movimentos que lutam pelo meio 

ambiente, o oceanógrafo francês Jacques Cousteau pediu por uma mudança na forma como os 

humanos veem os oceanos. Cousteau clamava por uma reestruturação do imaginário marinho, 

na qual se plantasse pelo mar e reunisse seus animais, enxergando esse ambiente como 

fazendeiros ao invés de caçadores. Essa nova base para uma relação civilizada com a natureza 

submersa vai de encontro com a forma hegemônica na qual se estrutura a relação do homem 

com o mar, marcada desde seu princípio como um meio de retirada de interesses e despejo de 

resquícios infrutíferos característicos da passagem humana pelo planeta.31  

Para além da perpetuação da política de caçadores-coletores que marcam a história 

nômade humana e sua evolução com os artifícios do desenvolvimento tecnológico e econômico 

das sociedades, a dívida ecológica para com os oceanos encontra fortes marcas na exploração 

colonial e industrial. Os desastres provocados no meio ambiente por mediante a exportação de 

recursos naturais são frutos da crescente pressão que se origina da abertura de mercados no 

mundo globalizado. Assim, os países superam em muito seus equilíbrios ambientais nacionais e 

transferem seus resíduos e emissões de poluentes direta ou indiretamente a outras regiões sem 

assumir qualquer ônus institucional por isso.32 

Ao voltar-se para a conjuntura oceânica, esses fatores se agravam por meio do 

entendimento do mar como uma força natural, constituída por fluxos e movimentos que 

compõem a transição de materiais, seres e detritos. Esses trajetos e suas gravidades são sintomas 

comumente alheios do contato humano de grande volume populacional, que se encontram 

alienados acerca da conjuntura desses processos e na concepção ingênua de estarem longe do 

alcance de grandes impactos.33 

Para medir as consequências das atividades humanas nos oceanos, um estudo 

conduzido pela Universidade de Queensland, na Austrália, em parceria com a Wildlife 

Conservation Society, descobriu que todos os oceanos do planeta sofrem consequências da ação 

humana. Aponta-se que apenas 13,2% de todo o oceano se encontra intocado e somente 4,9% 

dessa área se situa em reservas de conservação, sendo esses meios ricos em diversidade genética, 

                                                
31 R.G. How technology is changing humans’ relationship with the oceans: it could even be of benefit to both 

parties. Disponível em: https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/03/19/how-technology-is-

changing-humans-relationship-with-the-oceans. Acesso em: 10 mar. 2020. 

32  ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Elefante, 

2018. 262 p. 
33 Ibidem. 
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espécies de maior conexão evolutiva, ecológica e maior possibilidade de resistir ao aquecimento 

global.34 

Nesse sentido, entre as principais ameaças à biodiversidade dos oceanos é possível 

elencar as grandes frotas pesqueiras, como consequência à sobrepesca, o transporte naval 

irregular e a poluição, aliados de influência direta nas mudanças climáticas da atualidade. Os 

habitats dos mais variados peixes sofrem a pressão de atividades poluentes, desenvolvimento 

costeiro e atividades de pesca destrutivas que diminuem drasticamente a população de peixes 

sem respeito aos seus ciclos naturais.35 

A poluição marinha por meio do plástico representa um dos impactos mais drásticos, 

com uma estimativa de despejo adicional de 8 milhões de toneladas anuais. Esses resquícios 

tóxicos são encontrados em cadeias alimentares de rios até as geleiras árticas, afetando 

diretamente economias, ecossistemas, segurança alimentar e saúde pública a nível global. Lidar 

com a presente problemática envolve abarcar campos multisetoriais e responsabilizar os países. 

Portanto, requer a interrupção de vazamentos pela melhora do gerenciamento de resíduos 

sólidos, construindo economias circulares capazes de incentivar e perpetuar a limpeza desses 

biomas e objetivar a restauração da saúde desse ambiente.36 

Ademais, visando a restauração da saúde oceânica, a transição para uma economia 

“azul”37 deve ter como objetivo a sustentabilidade. À indústria naval, da qual apenas 1 de 500 

navios são revisados para comprovar o cumprimento de requisitos acerca das emissões de sulfeto 

e do qual apenas 50% passam nas normas estabelecidas, cabe desenvolver soluções que 

cumpram as metas internacionais na emissão de gases. A aquicultura, vital para alimentar o 

mundo, precisará gerenciar a contaminação das águas circundantes e a propagação de doenças. 

Já à mineração em alto mar, cabe desenvolver tecnologias que forneçam confiança para que 

ecossistemas de águas profundas exclusivos não sejam irreversivelmente danificados.38 

                                                
34 JONES, Kendall R.. The Location and Protection Status of Earth’s Diminishing Marine Wilderness. Current 

Biology, n. 28, p.2506-2512, 06 ago. 2018. Disponível em: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-

9822(18)30772-3. Acesso em: 10 mar. 2020. 
35 WORLD BANK. Oceans Fisheries and Coastal Economies. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/topic/oceans-fisheries-and-coastal-economies. Acesso em: 10 mar. 2020. 

36 Ibidem. 

37 O termo economia azul compreende a busca por um investimento responsável em um oceano sustentável, 

assegurando práticas sustentáveis integradas às necessidades de conservação. 
38 WOI Editorial Team. On World Oceans Day we look towards 2020: the world ocean initiative reflects on 

the tasks ahead and our own priorities. The World Ocean Initiative reflects on the tasks ahead and our own 

priorities. 2019. Disponível em: https://www.woi.economist.com/world-ocean-initiative-day-priorities-2020/. 
Acesso em: 11 mar. 2020. 
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O desenvolvimento de estratégias deve ser um dos meios para viabilizar a 

transformação civilizatória, por meio da desmercantilização da natureza como parte de um 

reencontro consciente com o planeta. Nesse processo, o aprendizado com povos originários, 

ativismos e organizações se mostra um marco vital para um caminho de reencontro dialógico. 

Assim, subordinando objetivos econômicos às leis de funcionamento dos sistemas naturais, não 

se perderá de vista o respeito à integridade humana, promovendo um bem-viver a todas as 

existências sem renunciar à importância simbólica e estrutural da atividade marinha para a 

subsistência de diversas populações.39 

 

5.1 POLOS DA POLUIÇÃO OCEÂNICA NO MUNDO 

 

Em torno de todo o compilado científico que objetiva acompanhar as mudanças geradas 

pela ação humana no ambiente marinho, é um consenso entre especialistas que 80% da poluição 

presente vem de práticas terrestres. Nesse sentido, torna-se relevante elencar algumas das 

maiores zonas de acúmulo de resíduos, cujo ecossistema é diretamente afetado em resposta a 

negligência do manejo humano em produção e para com a natureza.40   

Para além das atividades supracitadas em tópicos anteriores, a National Ocean Service 

apresenta o conceito de nonpoint source pollution, pequenas fontes indiretas oriundas carros, 

caminhões, navios e barcos até fontes maiores como fertilizantes e agrotóxicos. Essas derivações 

expelem partículas poluentes na atmosfera, ruas, rodovias que, ao se acumularem, tem o mar 

como destino de despejo final.41   

Um levantamento realizado pela PNUMA posiciona o mar Mediterrâneo como o mais 

poluído no mundo. Fonte de trocas comerciais e cultura que marcam a história humana, calcula-

se um acúmulo de descarregamento anual de 650 bilhões de toneladas de esgoto in natura, 

129.000 mil toneladas de óleo mineral, 60.000 mil toneladas de mercúrio, 3.800 toneladas de 

chumbo e 36.000 toneladas de fosfatos. Por ser praticamente fechado em torno de vinte países, 

suas águas podem levar mais de 100 anos para serem renovadas, expondo várias espécies únicas 

da localidade em risco de extinção.42  

                                                
39 ACOSTA, Alberto. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Uma oportunidade para 

imaginar outros mundos. São Paulo: Elefante, 2018. 262 p. 
40 MESQUITA, João Lara. Conheça os Mares e Oceanos mais poluídos. Disponível em: 

https://marsemfim.com.br/mares-e-oceanos-mais-poluidos/. Acesso em: 13 abr. 2020 
41 Ibidem.  
42 LACCINO, Ludovica. World Oceans Day 2014: World's Most Polluted Seas Revealed. Disponível em: 

https://www.ibtimes.co.uk/world-oceans-day-2014-worlds-most-polluted-seas-revealed-1451638. Acesso em: 13 
abr. 2020 
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No que compete aos oceanos, a descoberta de uma mancha de lixo em 2014, formada 

por restos de plásticos e borras químicas em conjunto com uma poluição generalizada 

abrangendo 10 milhões de km², garantiu ao oceano Índico o título de mais poluído. Responsável 

pela terceira maior acumulação de lixo plástico, essa área é constante vítima de hipóxia, situação 

de insuficiência de oxigênio. Segundo cientistas, os ciclones tropicais que causam um grande 

número de mortes ao redor do Mar Arábico, região no norte do Oceano Índico, estão se tornando 

cada vez mais comuns como resultado da poluição.43 

Um estudo recente publicado pela revista Science mostra que as zonas mortas do 

oceano, áreas sem produção de oxigênio, quadruplicaram desde o ano de 1950. Ao mesmo 

tempo, o número de locais de oxigênio muito baixo, perto dos litorais, se multiplicou por dez 

vezes. No oceano Atlântico, no que corresponde ao Golfo do México, bacia cercada pela costa 

do Golfo dos Estados Unidos, México e Cuba se localiza a maior zona morta de todas. Suas águas 

estão repletas de nitrogênio e fósforo que vêm de grandes Estados agrícolas no Vale Mississippi.44  

Até mesmo o Mar Báltico, presente no imagético popular como uma zona pristina, lida 

com altas cargas de poluição. Sua condição é um desafio para os nove estados do litoral e suas 

populações, 90 milhões de pessoas, que vivem em sua bacia hidrográfica. Possuindo apenas uma 

estreita entrada para o Oceano, localizada entre a Dinamarca e Suécia, a água salobra e rasa do 

mar só pode ser renovada a cada vinte a trinta anos, sendo bastante suscetível carga externa na 

forma de escoamento superficial e outros poluentes.45 

O Mar caribenho sofre diretamente pela falta de fundos de investimento para instalar a 

infraestrutura apropriada para lidar com esgotos e outros efluentes líquidos. Assim, as águas 

residuais não tratadas representam 85% do total, sendo apenas 17% da população conectadas a 

sistemas aceitáveis de coleta e tratamento. A maioria dessas águas é lançada diretamente no mar, 

trazendo poluentes como nutrientes, matéria fecal, toxinas, produtos farmacêuticos e petróleo. 

Como resultado da acidificação das águas do mar e desastres naturais como furacões, mais da 

metade dos corais dos caribes foram perdidos.46  

                                                
43 LACCINO, Ludovica. World Oceans Day 2014: World's Most Polluted Seas Revealed. Disponível em: 

https://www.ibtimes.co.uk/world-oceans-day-2014-worlds-most-polluted-seas-revealed-1451638. Acesso em: 13 

abr. 2020 
44 MESQUITA, João Lara. Zonas Mortas no mar quadruplicaram desde 1950. Disponível em: 

https://marsemfim.com.br/zonas-mortas-no-mar/. Acesso em: 13 abr. 2020 
45 LUOTO, Jari. The Baltic Sea: Heavy Pollution Galvanizing Action Now. Disponível em: 

https://www.europeaninstitute.org/index.php/108-european-affairs/ea-october-2010/1148-the-baltic-sea-heavy-

pollution-galvanizing-action-now. Acesso em: 14 abr. 2020 
46 GRAY, Erin. Beneath the Caribbean Sea, a Wastewater Problem Lurks Unnoticed. Disponível em: 

https://www.wri.org/blog/2016/06/beneath-caribbean-sea-wastewater-problem-lurks-unnoticed. Acesso em: 14 
abr. 2020 



 

 

 8

21 

6 SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 

 

No meio ambiente, existem inúmeros tipos de substâncias químicas, as quais possuem 

elementos que fazem parte da composição das diferentes matérias disponíveis, tanto para o uso 

humano quanto para a sobrevivência das mais diversas espécies, nos variados ecossistemas. 

Essas substâncias, a princípio, têm origem natural, contudo, por meio de processos reativos 

podem dar origem às chamadas derivadas. Além disso, o homem, ao longo dos anos, com o 

progresso da ciência e o consequente advento das novas formas de tecnologia, também 

desenvolveu a capacidade de produzir novos insumos com a combinação de elementos químicos 

não usuais e criou as substâncias sintéticas.47 

Diante disso, para que possamos entender a gravidade dos impactos ambientais 

ocasionados pelo descarte indevido das substâncias químicas no meio natural, é importante 

destacar que, não obstante seja imprescindível avaliar a procedência do tipo de resíduo 

despejado, também é necessária a análise das propriedades químicas que caracterizaram o grau 

de nocividade, entre elas, a toxicidade, a ser melhor trabalhada na seção a seguir.  

 

6.1 CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 

 

Em primeiro lugar, cabe conceituar toxicidade enquanto a capacidade de um agente 

químico de causar algum efeito negativo a um organismo vivo. A ciência que estuda esses efeitos 

é a toxicologia, a qual possui diversos ramos de estudos, entre eles a ecotoxicologia e a 

toxicologia ambiental, áreas de estudo de caráter multidisciplinar - envolvendo biologia, 

química, estatística, entre outras matérias -, extremamente necessárias para a investigação de 

fatores de risco, assim como para a quantificação dos agentes potencialmente poluidores e, 

consequentemente, o desenvolvimento de novos substratos menos danosos ao meio ambiente.48 

Dito isso, para se averiguar o nível de toxicidade de uma substância química, é 

imprescindível que se realize um estudo laboratorial, utilizando-se de métodos científicos 

capazes de fornecer informações suficientes quanto aos efeitos tóxicos dos agentes químicos 

                                                
47 PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA QUÍMICA. Substâncias químicas perigosas à saúde 

e ao meio ambiente. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. Disponível em: 

https://www.unesp.br/pgr/manuais/subs_quimicas.pdf. Acesso em: 11 mar. 2020. 
48 COSTA, Carla Regina et al. A toxicidade em ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação. Quím. 

Nova, São Paulo, v. 31, n. 7, p. 1820-1830, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000700038&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em: 14 mar. 2020.  
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analisados. Em uma classificação mais simplificada, existem 6 tipos de toxicidade, que variam 

de acordo com o nível de CL50 (concentração letal 50), porém, essa não é única escala a ser 

utilizada em pesquisas científicas, posto que ainda há a contemplação de outros fatores que 

interferem nos efeitos da toxicidade, tais como: impurezas e contaminantes, condições de 

formulação, exposição à luz, temperatura e pressão diferentes, persistência entre outros.49 

À vista disso, no cenário internacional, após a Segunda Guerra Mundial, marco 

histórico concernente à manipulação de elementos químicos, a exemplo das catástrofes de 

Hiroshima e Nagasaki, já era visível a preocupação da Organização das Nações Unidas com a 

padronização de métodos de transporte e rotulagem de produtos perigosos. Destarte, não foi 

surpresa a reunião de especialistas em uma comissão para a elaboração de uma lista de produtos 

considerados perigosos. Atualmente, contando com mais de 3000 itens, existe o Código ONU, 

que consiste numa numeração de 4 dígitos utilizados para reconhecer e criar um padrão 

internacional de diferenciação de substâncias químicas perigosas.50 

Urge solidificar, em contrapartida, que a toxicidade das substâncias não é restrita 

àquelas de origem sintética, logo, as de surgimento natural ou derivado podem ser tão lesivas à 

saúde humana e ecológica quanto as produzidas artificialmente, como é o caso do fluoreto, 

arsênio e das toxinas liberadas por micro-organismos, por exemplo. Nesse contexto, o ponto-

chave da discussão é a estabilidade em que essas substâncias se encontram, em quantidade 

considerada razoável ao equilíbrio do meio na qual estão inseridas, portanto, apesar de serem 

consideradas prejudiciais, na sua formação espontânea não oferecem grandes ameaças ao 

ecossistema.51 

Tecidas tais considerações, torna-se perceptível o fato de que, na grande maioria dos 

casos, são as ações antrópicas de manuseio de substâncias tóxicas, muitas vezes sem obediência 

às normas de proteção e segurança, que acabam incorrendo na geração de riscos de 

contaminação não só para a saúde humana como para os ecossistemas em geral. Nessa toada, a 

depender dos fatores e do local de exposição, é preciso reconhecer que os efeitos nocivos podem 

                                                
49 COSTA, Carla Regina et al. A toxicidade em ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação. Quím. 

Nova, São Paulo, v. 31, n. 7, p. 1820-1830, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000700038&lng=en&nrm=iso. 

Acesso em: 14 mar. 2020. 
50 PAIVA, Maurício Ferraz de. Cumprir a lei e seguir as normas técnicas brasileiras podem diminuir os 

perigos dos produtos químicos. Disponível em: https://www.tratamentodeagua.com.br/artigo/cumprir-lei-e-

seguir-abnt-perigos-dos-produtos-quimicos/. Acesso em: 11 mar. 2020. 
51 PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA QUÍMICA. Substâncias químicas perigosas à saúde 

e ao meio ambiente. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. Disponível em: 
https://www.unesp.br/pgr/manuais/subs_quimicas.pdf. Acesso em: 11 mar. 2020. 
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ultrapassar a escala local e regional, tornando-se uma preocupação global de forma bastante 

acelerada, na medida em que a ameaça ao equilíbrio ecológico aumenta. 

No que diz respeito ao ambiente marinho, algumas substâncias oferecem maior ameaça 

do que em ambientes terrestres, levando-se em conta as peculiaridades do ecossistema e o grau 

de toxicidade e persistência do agente, como é o caso dos metais pesados, fertilizantes e 

pesticidas e outros efluentes industriais. Esses compostos apresentam elevado nível de 

bioacumulação, que é a capacidade das substâncias serem absorvidas por organismos e 

repassadas de um nível trófico para outro na cadeia alimentar. Além desses, também é possível 

citar o descarte de esgoto, compostos orgânicos, resíduos sólidos, petróleo e derivados, e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, a exemplo de componentes poluidores.52 

 

6.2 IMPACTOS AMBIENTAIS DO DESPEJO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NOS 

OCEANOS 

 

O ecossistema marinho é extremamente diverso e caracterizado por sua dinamicidade. 

Além de ser o destino final das águas que escoam de lagos, rios e mares, está em contato direto 

com outros ecossistemas. Por tais características, as interações entre seus componentes físicos e 

químicos são capazes de afetar significativamente a vida marinha, logo, qualquer alteração no 

meio pode ocasionar impactos muito mais danosos do que aqueles imediatamente previstos. 

Um dos impactos mais comuns de se visualizar em ambientes aquáticos é a 

eutrofização. Provocada pelo acúmulo de nutrientes na lâmina de água, notadamente nitrogênio 

e fósforo, provenientes da decomposição de elementos orgânicos presentes em descargas de 

esgoto sem tratamento, fertilizantes agrícolas ou escoamento de chorume de resíduos 

descartados em locais inadequados, esse fenômeno provoca o crescimento excessivo de 

plantas.53  

Posteriormente, com a decomposição desses organismos, há a diminuição da 

concentração de oxigênio dissolvido (OD) na água, bem como a produção e aumento da 

concentração de toxinas, afetando, assim, toda a vida naquele corpo hídrico. Logo, algas, 

cianobactérias e animais aquáticos podem ter seu crescimento limitado ou até mesmo morrer, 

seja pela falta de oxigênio necessário à respiração destes, ou pelo impedimento de realização da 

                                                
52 PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA QUÍMICA. Substâncias químicas perigosas à saúde 

e ao meio ambiente. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008. Disponível em: 

https://www.unesp.br/pgr/manuais/subs_quimicas.pdf. Acesso em: 11 mar. 2020. 
53 Ibidem. 
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fotossíntese para aqueles, devido à baixa incidência da luz solar, ocasionada pelo escurecimento 

do corpo hídrico.54 

Outro potencial poluidor que se tornou bastante comentado nas últimas décadas é o 

plástico. A controvérsia que tal material representa pode ser explicada de maneira simples: se, 

por um lado, representa o avanço tecnológico desejado por uma sociedade que necessitava de 

maior praticidade e facilidade em seu dia a dia, por outro, é extremamente descartável, por 

conseguinte, é uma das maiores parcelas dentre os resíduos sólidos produzidos pela população 

mundial. Em primeira análise, pode parecer inofensivo, porém, sendo um polímero sintético, 

quando descartado indevidamente, é de grande perigo ambiental.55 

Segundo dados do próprio PNUMA, estima-se que há aproximadamente 13.000 

fragmentos de plástico por km2 em toda a massa oceânica. Quando separadas, essas pequenas 

quantidades podem ser confundidas por alimentos para alguns animais, como as tartarugas, focas 

e aves, que acabam ingerindo os resíduos e morrendo por intoxicação, se não forem deformadas 

ou asfixiadas ao se entrelaçarem nos detritos. Paralelamente, quando são agrupados por 

correntes marítimas, os materiais plásticos formam verdadeiras ilhas de resíduos, como se pode 

observar na Mancha do Pacífico, com extensão maior que o estado brasileiro do Pará. 56 

Ainda vale ressaltar que, devido às suas propriedades físico-químicas, o plástico possui 

decomposição lenta e atrai outras substâncias tóxicas, intensificando a poluição marítima por 

prazos praticamente indeterminados. Como se vê, as consequências são imensuráveis e 

ultrapassam a esfera socioambiental. Os organismos marinhos afetados são os mais diversos, 

posto que até mesmo os recifes de corais, por serem extremamente sensíveis às variações do 

meio, sofrem o risco de desaparecimento.57  

Nessa seara, é importante salientar, por fim, que, diferentemente de outros poluentes, 

os impactos provocados pelo plástico são originados pelo seu descarte inadequado nos oceanos. 

Logo, uma medida de efeito imediato seria o impedimento do despejo desse resíduo no ambiente 

marinho, por meio da ratificação de tratados internacionais que fomentem a criminalização dessa 

prática de maneira mais rígida. Contudo, isso somente trocaria o ecossistema a ser prejudicado, 

                                                
54 LANGANKE, Roberto. Eutrofização - Conservação para o ensino médio. Disponível em: 
http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/des_eutro.htm. Acesso em: 21 mar. 2020. 
55 ZANELLA, Tiago Vinicius. Poluição marinha por plásticos e o direito internacional do ambiente. In: 

Revista do Instituto do Direito Brasileiro, v. 12, p. 14473-14500, 2013. Disponível em: 

https://tinyurl.com/yaw5lemo. Acesso em: 12 mar. 2020. 
56 Ibidem. 
57 SUPERINTERESSANTE. Corais preferem ingerir plástico em vez de sua comida habitual. Disponível 

em: https://super.abril.com.br/ciencia/corais-preferem-ingerir-plastico-em-vez-de-sua-comida-habitual/. Acesso 
em: 14 mar. 2020. 
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portanto, a longo prazo, deve-se regular a quantidade de aditivos presentes na composição, bem 

como incentivar a reciclagem e reutilização desse material.58 

Não menos notórios são os danos ecológicos ocasionados por derramamentos de óleo. 

Desde que o petróleo começou a ser explorado pelo homem, surgiram dúvidas acerca dos efeitos 

a longo prazo que esse produto poderia ocasionar. Assim, foi preciso que algumas catástrofes 

ambientais ocorressem para que a comunidade internacional se conscientizasse e criasse 

medidas de regulamentação concernentes ao manejo de substâncias que afetam os ecossistemas 

marinhos. Nessa senda, merece destaque o derramamento acidental resultante do encalhamento 

do navio petroleiro Torrey Canyon, responsável pelo vazamento de 100.000 ton. de óleo no 

Canal da Mancha, afetando a região costeira de países como França e Bélgica.59 

Em 1976, outro navio, de origem alemã, causou derramamento de óleo marinho ao 

encalhar e afundar: o WM Argo Merchant60. O petroleiro despejou todo o seu conteúdo no 

sudeste da Ilha Nantucket, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, em 1978, o Amoco Cadiz, 

um VLCC61, apresentou falhas técnicas e se chocou contra recifes, partindo-se ao meio e 

despejando no mar 230 mil toneladas de óleo cru a quilômetros da costa da França. O tipo de 

óleo derramado nesse episódio era de um maior nível de toxicidade que o de Torrey Canyon, 

assim, seus efeitos também foram mais severos: cerca de 15 mil aves morreram ao ter contato 

com a mancha despejada, além de crustáceos e outros frutos do mar terem sido afetados.62 

Como é sabido, as fases mais recentes do desenvolvimento industrial, por sua vez, 

apenas cobraram uma maior utilização da matéria prima em comento nas diferentes etapas de 

produção. Dessa maneira, países do mundo todo iniciaram uma corrida pelo hidrocarboneto. Os 

pontos de exploração multiplicaram e diversos outros derrames ocorreram desde então, em 

diferentes regiões do globo, o que só evidenciou a imprescindibilidade de se estudar os efeitos 

da substância nos diferentes organismos e no meio ambiente.63 

                                                
58 LERNER, Sharon. Como a indústria de plásticos luta para continuar poluindo o mundo. The Intercept 

Brasil, 2019. Disponível em: https://theintercept.com/2019/07/28/como-industria-plasticos-luta-para-continuar-

poluindo-o-mundo/. Acesso em: 19 mar. 2020. 
59 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Responsabilidade Internacional e Poluição Marinha. In: Revista CEJ, v. 

29, p. 27/37, 2005. Disponível em: https://revistacej.cjf.jus.br/revcej/article/view/659/839. Acesso em: 13 mar. 

2020. 
60 ITOPF. Argo Merchant, United States, 1976. Disponível em: https://www.itopf.org/in-action/case-

studies/case-study/argo-merchant-united-states-1976/. Acesso em: 13 mar. 2020. 
61 Very Large Crude Carrier: termo em inglês referente aos navios petroleiros com capacidade de carga entre 

200.000 e 319.999 tpb. 
62 ACERVO O GLOBO. Superpetroleiro naufraga e despeja 230 mil toneladas de óleo no mar da França. 

Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/superpetroleiro-naufraga-despeja-230-mil-

toneladas-de-oleo-no-mar-da-franca-10138380. Acesso em: 13 mar. 2020. 
63 CANELAS, André Luis de Souza. Evolução da importância econômica da indústria de petróleo e gás 

natural no Brasil: contribuição a variáveis macroeconômicas. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 
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O petróleo, contudo, é uma fonte de energia natural não renovável, ou seja, em algum 

momento não estará mais disponível para consumo. Não obstante, os impactos causados tanto 

pelo óleo bruto derramado quanto pelas ações da indústria de refinamento são inúmeros. Nesse 

seguimento, não é de se admirar que o mundo passe por uma mudança de fonte energética nas 

próximas décadas. Pesquisas recentes apontam que o hidrogênio seria uma ótima alternativa à 

utilização do petróleo como combustível, posto que é capaz de gerar energia elétrica e ajuda a 

diminuir a presença de gás carbônico na atmosfera, o principal causador do efeito estufa, 

produzido pela queima de derivados do petróleo. 64 

Por comportar diversos componentes químicos em sua composição, a estabilidade das 

diferentes propriedades físico-químicas e toxicológicas do óleo não refinado é insegura nos 

ambientes marítimos, assim, as alterações desencadeadas podem ter efeitos imprevisíveis sobre 

o ecossistema. Outro ponto a ser considerado é a capacidade de formar manchas deveras 

espessas, devido à alta taxa de viscosidade, o que, além de impedir a incidência de luz solar e 

dificultar os ciclos bioquímicos na água, é um fator que geralmente prejudica os procedimentos 

de limpeza. 65 

No que diz respeito ao contato dos organismos com o petróleo, o impacto mais severo 

é a morte por intoxicação. Por carregar compostos como o benzeno, bastante solúvel em água, 

o óleo apresenta efeito tóxico agudo, assim, os seres marinhos são extremamente vulneráveis, 

sujeitos à ingestão tanto pela respiração quanto pela alimentação. Esses componentes podem, 

inclusive, ser absorvidos por seres humanos quando consomem peixes, crustáceos ou moluscos 

contaminados, devido ao processo de bioacumulação. No corpo humano, as substâncias tóxicas 

do petróleo bruto são potencialmente cancerígenas e mutagênicas, revelando um efeito tóxico 

crônico.66 

Foi sob preocupações dessa magnitude que a República Federativa do Brasil terminou 

o ano de 2019, após a maior tragédia ambiental por derramamento de petróleo da história do 

país. Mais de 3 mil quilômetros do litoral nacional foram cobertos por uma mancha de óleo de 

                                                
Janeiro. Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia, 2007. Disponível em: 

http://www.ppe.ufrj.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/mestrado/Andr%C3%A9_Lu%C3%ADs_de_Souza

_Canelas.pdf. Acesso em: 12 mar. 2020. 
64 OLIVEIRA, Marcos de. Alternativas ao petróleo. Agência FAPESP, 2006. Disponível em: 

http://agencia.fapesp.br/alternativas-ao-petroleo/5920/. Acesso em: 21 mar. 2020. 
65 WWF. O que se sabe até agora sobre o derramamento de óleo no Nordeste. Disponível em: 

https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?73944/O-que-se-sabe-ate-agora-

sobre-o-derramamento-de-oleo-no-Nordeste. Acesso em: 13 mar. 2020. 
66 ZANELLA, Tiago Vinicius. Poluição marinha por plásticos e o direito internacional do ambiente. In: 

Revista do Instituto do Direito Brasileiro, v. 12, p. 14473-14500, 2013. Disponível em: 
https://tinyurl.com/yaw5lemo. Acesso em: 12 mar. 2020. 
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origem desconhecida, que acometeu todo o ecossistema marinho das regiões afetadas, em 

especial os manguezais, zonas de transição nativa de grande biodiversidade. De acordo com o 

IBAMA, o qual vêm disponibilizando boletins diários acerca dos locais e da fauna prejudicada, 

alguns animais continuam vindo à óbito depois de serem oleados.67  

O acontecimento, que não interferiu negativamente apenas na vida marinha, mas 

também atravancou as dinâmicas socioeconômicas das populações costeiras, chamou atenção 

da comunidade internacional rapidamente, em que pese a resposta governamental tenha sido 

tardia. Nesse ínterim, ações para contenção dos impactos foram mobilizadas e Organizações 

Internacionais Não-Governamentais, aliados a voluntários locais, tomaram a frente para 

proteção de espécies ameaçadas e limpeza das praias.68 De qualquer maneira, mesmo com a 

posterior formação de um Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), não se sabe ao certo 

a dimensão do prejuízo causado nem o responsável foi identificado.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Manchas de óleo - Litoral 

brasileiro. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo. Acesso em: 13 mar. 2020. 
68 WWF. O que se sabe até agora sobre o derramamento de óleo no Nordeste. Disponível em: 

https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?73944/O-que-se-sabe-ate-agora-

sobre-o-derramamento-de-oleo-no-Nordeste. Acesso em: 13 mar. 2020. 
69 BIRDLIFE. Full impact of mysterious Brazil oil spill remains unknown. Disponível em: 

https://www.birdlife.org/worldwide/news/full-impact-mysterious-brazil-oil-spill-remains-

unknown?gclid=CjwKCAjwgbLzBRBsEiwAXVIygKci4fmW-
jN5n7adBVzd8ottipyO_jFn3KQMPbukjt03SjX8m97XGhoCm4MQAvD_BwE. Acesso em: 13 mar. 2020. 
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7 DOCUMENTOS INTERNACIONAIS ACERCA DA PRESERVAÇÃO DO 

AMBIENTE MARINHO  

 

Assim como o ambiente terrestre, o mar vem sido alvo de exploração humana de forma 

predatória. A necessidade, portanto, de criar normas e leis que regulassem a soberania dos países 

sobre o aproveitamento de recursos marinhos foi se tornando cada vez maior. 

Nesse contexto, em 1982, a ideia de que o ambiente marinho necessita de regulamentos 

para não ser alvo de exploração indevida por parte de qualquer Estado se materializa na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). Já tendo passado por outras 

duas tentativas de torná-la um acordo internacional, é apenas nesse ano que a CNUDM se 

concretiza. Nela, a preocupação com a sustentabilidade do ambiente marinho é bastante 

valorizada, como é possível ler no artigo 194 concernente às medidas para prevenir, reduzir e 

controlar a poluição do meio marinho.70 

Já em 1992, dez anos depois, foi estabelecida a Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB). Assinada por mais de 160 países, a convenção está dividida em três partes basilares: a 

que diz respeito à conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéricos.  

No artigo 22 da CDB, é possível ver que o ambiente marinho é parte imprescindível do 

documento, devendo “as Partes Contratantes implementar esta Convenção, no que se refere e ao 

meio ambiente marinho, em conformidade com os direitos e obrigações dos Estados decorrentes 

do Direito do mar.” Além disso, algo fundamental proporcionado pela Convenção da 

Diversidade Biológica, foi o estabelecimento da partilha da biotecnologia com todos os países 

signatários. Isto é, as partes contratantes devem compartilhar tecnologia científica no campo da 

sustentabilidade fazendo com que promova e estimula uma modalidade de cooperação para o 

aproveitamento sustentável e preservação do ambiente marinho.71 

 

 

 

 

                                                
70  IEA - USP. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito ao Mar. 1982. Disponível em: 

http://www.iea.usp.br/noticias/documentos/convencao-onu-mar. Acesso em: 29 mar. 2020. 
71 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Convenção da Diversidade Biológica. Disponível em: 
https://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cdbport.pdf. Acesso em: 29 mar. 2020/ 
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8 TÓPICO B: “A PROTEÇÃO INTERNACIONAL A ATIVISTAS AMBIENTAIS EM 

SITUAÇÃO DE RISCO”  

 

As ações de proteção do meio ambiente cada vez mais têm ganhado espaço nas 

discussões cotidianas, políticas e internacionais, haja vista o aumento dos debates acerca da 

questão ambiental em razão dos impactos, por vezes nocivos, provocados pelo ser humano no 

meio ambiente. Nesse contexto, colocam-se em foco os protagonistas de tais ações, os quais são 

comumente conhecidos como ativistas ambientais. 

Isso porque, ao mesmo passo em que as manifestações de ativismo ambiental 

aumentam, nota-se também um aumento da perseguição a esses agentes. Às constantes ameaças 

de morte, intimidações e assédios, somam-se ataques violentos, uso da força em protestos 

pacíficos, desaparecimento forçado, campanhas de difamação, imputação de acusações 

criminais, irregularidades em processos judiciais e movimentos de criminalização do ativismo 

ambiental.72 

Tendo em vista a importância da atividade desempenhada por esses agentes para a 

comunidade internacional em uma conjuntura de crescente violação dos direitos do meio 

ambiente, torna-se imprescindível o debate acerca da proteção dos ativistas ambientais frente às 

mencionadas situações de risco, bem como a proteção de suas atuações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 GLOBAL WITNESS. A que preço?. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/. Acesso em: 16 mar. 
2020. 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/
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9 O ATIVISMO AMBIENTAL 

 

No plano internacional, os ativistas engajados na proteção do meio ambiente são 

também chamados defensores ambientais, quais sejam: “quem defende os direitos ambientais, 

incluindo os direitos constitucionais a um ambiente limpo e saudável, quando o exercício desses 

direitos está sendo ameaçado”.73 São abarcados por tal conceituação indivíduos, organizações 

ou comunidades que se colocam no centro das atividades em prol do meio ambiente, a exemplo 

de lideranças comunitárias, legisladores, organizações religiosas, organizações não 

governamentais e comunidades indígenas. 

 

9.1 BREVE HISTÓRICO DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE NO MUNDO 

 

Hoje possuindo grande amplitude em razão dos diversos avanços nas áreas de 

tecnologia e pesquisa científica em matéria ambiental e do aperfeiçoamento e difusão dos meios 

de comunicação – os quais têm permitido um acesso maior e mais democrático aos 

acontecimentos e descobertas científicas, bem como uma atuação mais organizada e globalizada 

–, as manifestações em defesa do meio ambiente, sejam individuais ou coletivas, podem ser 

apontadas nos mais variados momentos da história humana. 

No entanto, entende-se que aquelas ocorridas entre a Antiguidade e o século XVIII 

eram essencialmente isoladas, surgindo pelas mais diferentes razões em locais e tempos 

distintos, sendo que “(...) a proteção à natureza se dava com finalidade utilitária e imediatista, a 

partir da preocupação com elementos isolados do ambiente”.74 Nesse sentido estão as críticas de 

Platão, na Grécia Antiga, contra o desmatamento e à erosão praticados nas colinas de Ática, 

assim como os alertas de Columela e Plínio, na Roma Antiga, para a ameaça de erosão e quebra 

de safras em consequência do mau gerenciamento dos recursos.75 

A virada na percepção que se tinha até então acerca da defesa do meio ambiente, 

portanto, ocorre no século XIX, momento em que as discussões ultrapassam as fronteiras 

nacionais e as iniciativas ganham um caráter internacional.76 É ao final do referido século que 

                                                
73 UN ENVIRONMENT PROGRAMME. Who are environmental defenders?. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-

environmental-rights/who. Acesso em: 21 jan. 2020. 
74 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente sadio: direito fundamental em crise. Curitiba: Juruá 

Editora, 2003, p. 35. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/who
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emerge, a partir dos Estados Unidos, um debate bipartido entre o movimento preservacionista, 

pregando preservar as áreas virgens de qualquer uso que não o recreativo e o educacional, e o 

movimento conservacionista, pregando a exploração dos recursos de modo racional e 

sustentável. Espalhando-se para os demais países, o debate acaba despertando a atenção dos 

governos para o caráter internacional que possui a pauta ambiental.77  

Em razão das Guerras Mundiais, entretanto, tal debate é interrompido, sendo retomado 

com maior preocupação ao fim da Segunda Grande Guerra. Com o surgimento da Organização 

das Nações Unidas, o movimento em defesa do meio ambiente acaba sendo impulsionado pelo 

espírito de cooperação global vivenciado em tal contexto. Nesse período, destaca-se a adesão de 

diferentes setores da sociedade aos debates, a começar pelo protagonismo tomado pelos 

cientistas na década de 1950.78 

Em 1948 é fundada a União Internacional para a Proteção da Natureza, hoje União 

Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais. Objetivava-se, a partir dela, 

o desenvolvimento de uma ampla pesquisa científica e a promoção de campanhas de divulgação 

ambiental, tendo em vista a proteção da natureza. Além do trabalho desenvolvido pela União, 

os cientistas também proporcionaram a realização de uma série de conferências técnicas acerca 

da problemática ambiental.79 

Nos anos 1960 e 1970, com as mudanças políticas, sociais e econômicas pelas quais 

passavam vários países, evidencia-se o surgimento das organizações não governamentais ligadas 

à questão ambiental, com o propósito de oferecer visibilidade às preocupações da sociedade civil 

em relação à defesa do meio ambiente, buscando aproximar a discussão ambiental das questões 

sociais. Surgem aí, exemplificativamente, ONGs como a World Wide Fund for Nature 

(WWF)80, criada em 1961, e o Greenpeace, fundado em 1971.81 

Desde o final do século XX ao início do século XXI, os defensores ambientais passaram 

a receber grande visibilidade em razão da repercussão internacional de suas atuações. Contribuiu 

para tanto a entrega de premiações como o Global 500, lançado em 1987 pelo PNUMA.82 Tal 

prêmio tinha por objetivo homenagear indivíduos e organizações que, mesmo lidando com 

                                                
77 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente sadio: direito fundamental em crise. Curitiba: Juruá 

Editora, 2003. 
78 Ibidem.  
79 Ibidem. 
80 WWF BRASIL. WWF no mundo. Disponível em: https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/wwf_mundo/. Acesso 

em: 03 fev. 2020. 
81 GREENPEACE. Nossa história. Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/quem-somos/nossa-

historia/. Acesso em: 03 fev. 2020. 
82 GLOBAL 500 ENVIRONMENTAL FORUM. About the Global 500. Disponível em: 
https://www.global500.org/index.php/global500/about. Acesso em: 16 mar. 2020. 

https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/wwf_mundo/
https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/wwf_mundo/
https://www.greenpeace.org/brasil/quem-somos/nossa-historia/
https://www.greenpeace.org/brasil/quem-somos/nossa-historia/
https://www.greenpeace.org/brasil/quem-somos/nossa-historia/
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obstáculos sociais, políticos e logísticos, colocavam-se na linha de frente pela proteção do meio 

ambiente.83 A partir de 2005, o PNUMA tem reconhecido indivíduos, grupos e organizações por 

meio do prêmio Campeões da Terra, valorizando transformações econômicas, tecnológicas e 

sustentáveis.84 

Contemporaneamente, contrárias à inércia dos líderes mundiais em relação à crise 

ecológica e, especialmente, climática observadas nas últimas décadas, as juventudes dão novo 

fôlego ao ativismo ambiental, aderindo cada vez mais aos movimentos de defesa do meio 

ambiente, bem como protagonizando diversas atuações e debates na pauta ambiental em escala 

global. Notório exemplo desse fenômeno é a ativista sueca Greta Thunberg.85 

Em 20 de agosto de 2018, com 16 anos, Greta foi protestar sozinha em frente ao 

parlamento de seu país carregando consigo um cartaz no qual se lia “greve escolar pelo clima”, 

ação que se repetiu todas as sextas-feiras, atraindo a adesão de outros jovens. Como principal 

bandeira, a jovem objetiva chamar a atenção dos políticos para os perigos, atuais e futuros, da 

crise climática mundial, exigindo deles ações mais efetivas no combate às mudanças 

climáticas.86 

A atuação da sueca se espalhou para todos os continentes, dando início ao movimento 

popular Fridays for Future, o qual recebeu grande adesão dos jovens estudantes e encabeçou as 

denominadas “greves pelo clima”, realizadas ao longo de 2019, além de chamar atenção para o 

trabalho dos cientistas e de outros defensores com um histórico mais longo de engajamento em 

defesa dos direitos do meio ambiente.87 

 

9.2 ALGUMAS CONQUISTAS ADVINDAS DO ATIVISMO AMBIENTAL 

 

Em se tratando do período que compreende o final do século XX e o início do século 

XXI, algumas atuações de defesa do meio ambiente podem ser destacadas por resultarem em 

                                                
83 GLOBAL 500 ENVIRONMENTAL FORUM. About the Global 500. Disponível em: 
https://www.global500.org/index.php/global500/about. Acesso em: 16 mar. 2020. 
84 CHAMPIONS OF THE EARTH. About the award. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/championsofearth/about-award. Acesso em: 16 mar. 2020. 
85 ABRIL, Guillermo et al. Geração Greta: como são os jovens que disseram basta à destruição do planeta. 

2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/16/eps/1568642428_048593.html. Acesso em: 16 

mar. 2020. 
86 BARBOSA, Vanessa. Quem é Greta Thunberg, a ativista do clima que está enfrentando potências: 

Jovem ativista sueca, Greta está silenciando líderes globais na ONU e é o rosto à frente de movimento estudantil 

global contra crise climática. Disponível em: https://exame.abril.com.br/mundo/quem-e-greta-thunberg-pequena-

indomavel-do-clima-indicada-a-nobel-da-paz/. Acesso em: 03 fev. 2020. 
87 FRIDAYS FOR FUTURE BRASIL. Nossa história. Disponível em: https://fridaysforfuturebrasil.org/nossa-
historia. Acesso em: 03 fev. 2020. 

https://www.unenvironment.org/championsofearth/about-award
https://www.unenvironment.org/championsofearth/about-award
https://www.unenvironment.org/championsofearth/about-award
https://fridaysforfuturebrasil.org/nossa-historia
https://fridaysforfuturebrasil.org/nossa-historia
https://fridaysforfuturebrasil.org/nossa-historia
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verdadeiras conquistas derivadas do ativismo ambiental. No continente africano, por exemplo, 

ressalta-se a atuação da queniana, bióloga e ativista Wangari Maathai, responsável pela fundação 

do Movimento Cinturão Verde, em 1977, o qual surgiu como resposta aos problemas ambientais 

e às necessidades das mulheres da zona rural do país. Observava-se, na época, que com a 

crescente exploração maciça de árvores pela indústria madeireira, os rios estavam secando, a 

comida diminuía e se tornava mais difícil conseguir lenha.88 

Nesse contexto, Maathai decidiu reagir incentivando mulheres, por meio do 

Movimento, a realizar o cultivo de mudas e a plantação de árvores. Com o replantio das florestas, 

o grupo tinha por objetivos impedir a ocorrência de erosão do solo, garantir o armazenamento 

da água da chuva e melhorar o fornecimento de comida e lenha. Associando a questão ambiental 

com a questão social de sua comunidade, o Movimento passou a organizar seminários e grupos 

de discussão a fim de informar à população de seus direitos cívicos e promover a educação 

ambiental, contribuindo para a promoção do empoderamento da comunidade.89 

Transformando profundamente o nível de arborização do país, estima-se que ao menos 

40 milhões de árvores foram plantadas pelo Cinturão Verde, processo durante o qual Wangari 

enfrentou a corrupção e a repressão policial, chegando a ser detida algumas vezes.90 Por 

reconhecimento ao seu trabalho, a ativista recebeu em 2004 o Prêmio Nobel da Paz, sendo a 

primeira mulher africana por ele agraciada.91 

No Brasil, o seringueiro e ativista ambiental acreano Chico Mendes, considerado um 

dos grandes símbolos da luta pela preservação da Amazônia brasileira, começou sua atuação em 

defesa da Floresta na década de 1970 – período em que ocorria acelerado processo de 

desmatamento na região em razão de projetos, tanto estatais quanto privados, que incluíam a 

substituição da área por grandes pastagens de gado e a construção da rodovia BR-364.92 

Conhecido pela atuação baseada em táticas pacíficas de resistência, Chico Mendes fazia 

parte de uma ampla aliança formada pelos povos mais ameaçados pelo desmatamento na região, 

como indígenas, seringueiros, castanheiros e populações ribeirinhas – conhecidos por “povos da 

                                                
88 THE GREEN BELT MOVEMENT. Our History. Disponível em: http://www.greenbeltmovement.org/who-

we-are/our-history. Acesso em: 05 fev. 2020. 
89 Ibidem. 
90 G1. Morreu a Nobel da Paz Wangari Maathai. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/09/morreu-a-nobel-da-paz-wangari-maathai.html. Acesso em: 05 fev. 

2020. 
91 Ibidem. 
92 CERIONE, Clara. Quem foi Chico Mendes e por que seu legado ainda faz diferença hoje: Relembre a 

história do maior símbolo brasileiro da luta pela preservação da floresta Amazônica, assassinado em 1988. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/a-resistencia-dos-seringueiros-conheca-a-historia-de-chico-
mendes/. Acesso em: 05 fev. 2020. 

http://www.greenbeltmovement.org/who-we-are/our-history
http://www.greenbeltmovement.org/who-we-are/our-history
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/09/morreu-a-nobel-da-paz-wangari-maathai.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/09/morreu-a-nobel-da-paz-wangari-maathai.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/09/morreu-a-nobel-da-paz-wangari-maathai.html
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floresta”.93 Juntamente com tais grupos, Mendes foi responsável por promover os chamados 

“empates”, forma de luta na qual os grupos se dirigiam ao local em que ocorreria o 

desmatamento e se organizavam próximos às máquinas de forma a impedir o desmate, 

garantindo a manutenção da floresta em pé.94 

Ademais, o ativista também atuou buscando convencer os estados e o governo federal 

a criar reservas destinadas à colheita não predatória de produtos advindos da Floresta, a exemplo 

do látex, da castanha do Pará e do coco do babaçu.95 Em sua visão, tais reservas contribuiriam 

também como áreas de preservação das terras indígenas e como instrumento de reforma agrária. 

A consolidação dessa ideia ocorreu com a implantação, no país, do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, na qual a reserva extrativista está prevista como uma das 

categorias de unidades de conservação.96 

Na linha do protagonismo das juventudes contra a inércia dos governos em relação à 

questão ambiental, no ano de 2017, um grupo formado por 25 crianças e jovens colombianos 

impetrou uma ação legal coletiva no Tribunal Superior de Bogotá contra o Estado.97 Diante do 

avanço do desmatamento da Amazônia no país, o grupo representado pela ONG DeJusticia 

exigiu que o Estado defendesse o direito das gerações futuras a um ambiente sadio. Em 2018, a 

Corte decidiu por condenar a inoperância do governo, determinando que o Estado realize um 

pacto intergeracional pela vida da Amazônia colombiana, devendo criar, em conjunto com os 

municípios da região, um plano visando à redução do desmatamento no país.98 

 

                                                
93 CERIONE, Clara. Quem foi Chico Mendes e por que seu legado ainda faz diferença hoje: Relembre a 

história do maior símbolo brasileiro da luta pela preservação da floresta Amazônica, assassinado em 1988. 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/a-resistencia-dos-seringueiros-conheca-a-historia-de-chico-

mendes/. Acesso em: 05 fev. 2020. 
94 Ibidem. 
95 BRANDÃO, Gorette; GONÇALVES JUNIOR, Valter. Chico Mendes, legado de coragem em defesa da 

floresta Fonte: Agência Senado. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/12/16/chico-mendes-legado-de-coragem-em-defesa-da-
floresta. Acesso em: 05 fev. 2020. 
96 BRASIL. Lei nº 9985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 

providências. Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm. Acesso em: 05 fev. 

2020. 
97 OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Jovens processam governo da Colômbia por não agir no clima. 

Disponível em: http://www.observatoriodoclima.eco.br/jovens-processam-colombia-por-nao-agir-no-clima/. 

Acesso em: 03 fev. 2020. 
98 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Corte suprema da Colômbia condena inoperância do governo em 

combater mudanças climáticas. Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-

socioambientais/corte-suprema-da-colombia-condena-inoperancia-do-governo-em-combater-mudancas-
climaticas. Acesso em: 03 fev. 2020. 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/jovens-processam-colombia-por-nao-agir-no-clima/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/jovens-processam-colombia-por-nao-agir-no-clima/
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/corte-suprema-da-colombia-condena-inoperancia-do-governo-em-combater-mudancas-climaticas
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/corte-suprema-da-colombia-condena-inoperancia-do-governo-em-combater-mudancas-climaticas
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/corte-suprema-da-colombia-condena-inoperancia-do-governo-em-combater-mudancas-climaticas
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/corte-suprema-da-colombia-condena-inoperancia-do-governo-em-combater-mudancas-climaticas
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10 PERSEGUIÇÃO POLÍTICA A ATIVISTAS AMBIENTAIS 

 

No decorrer das últimas três décadas, os movimentos ambientalistas têm se concebido 

como uma das forças políticas mais relevantes nas sociedades ocidentais, enquanto as 

organizações ambientais são geralmente estudadas no cenário dos assim intitulados os “novos 

movimentos sociais”. Assim, é primordial ressaltar o papel dos ativistas que lutam diariamente 

para defender o direito mundial de usufruir do planeta de uma forma equilibrada para o meio 

ambiente, beneficiando, assim, cada pessoa. Dessa forma, deve-se garantir a representação do 

ativista em total segurança, além de reconhecer e valorizar sua função pelo planeta.99 Como 

afirmou Antonio Herman Benjamin, presidente da Comissão Mundial de Direito Ambiental: 

 

Os ataques aos defensores ambientais em todo o mundo representam o 

colapso do Estado de Direito. Nenhuma nação pode alegar ser realmente civilizada 

quando o direito fundamental de defender os direitos coletivos e a conservação da 

natureza colocar a vida, a segurança ou a família em risco. É dever das instituições do 

Estado, inclusive dos juízes, e da sociedade como um todo, parar e punir esses 

ataques.100 

 

Cada vez mais, defensores ambientais estão sendo presos, têm suas casas invadidas e 

organizações da sociedade civil têm seus escritórios investigados por policiais com base em 

acusações e mandatos judiciais, porém desprovidos de princípios fáticos.101 Exemplifica-se um 

dos maiores ataques no ano de 2017, no qual os indígenas Gamela foram atacados por 

fazendeiros com objetivo de tomar a posse de suas terras à força. Eles usaram facões e rifles, 

deixando 22 indígenas feridos gravemente, alguns com as mãos cortadas.102 Além disso, 2017 

foi um ano extremamente difícil e desumano para aqueles que defendem o meio ambiente, 

contando com grande parte dos assassinatos, ataques e ameaças em torno da Amazônia.103 

                                                
99 ECYCLE. ONU lança no Rio iniciativa global para proteger ativistas ambientais. Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/7-eba/6744-iniciativa-da-onu-para-proteger-ativistas-
ambientais.html. Acesso em: 07 mar. 2020. 
100 CICLOVIVO. ONU lança no Rio iniciativa global para proteger ativistas ambientais. Disponível em: 

https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/onu-protecao-a-ativistas-ambientais/. Acesso em: 04 mar. 2020. 
101 SOCIOAMBIENTAL, Instituto. Sociedade civil denuncia na COP-25 escalada autoritária no Brasil. 

Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sociedade-civil-denuncia-na-cop-

25-escalada-autoritaria-no-brasil. Acesso em: 06 mar. 2020. 
102 WITNESS, Global. Seus rostos: defensores na linha de frente. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/their-faces-defenders-frontline/#chapter-

0/section-1. Acesso em: 05 mar. 2020. 
103 FOWKS, Jacqueline. Brasil, o país mais letal para defensores da terra e do meio ambiente. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/23/internacional/1532363870_921380.html. Acesso em: 09 mar. 
2020. 
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O relatório da Global Witness “Inimigos do Estado – Como Governos e Empresas 

Silenciam Protetores da Terra e do Meio Ambiente” afirma que o mundo está cada vez mais 

perigoso para os ativistas ambientais. Também é apontado que, no ano de 2018, cerca de mais 

de três ativistas e defensores ambientais foram mortos em cada semana. Os assassinatos, ataques 

e devastação de terras permanecem impunes, ao mesmo tempo que ativistas são rotulados como 

criminosos ou delinquentes104 pelo simples fato de serem vistos como uma ameaça ao lucro e 

ao poder.105 

Uma das ocorrências mais alarmantes enfatizada no relatório é o aumento da 

criminalização dos defensores e ativistas propiciada pelos governos - muitas vezes autoritários 

e responsáveis por reprimir protestos e ameaçar os direitos humanos - como forma de responder 

os ataques contra eles. Ainda nesse contexto, a América Latina é apresentada como o território 

mais inseguro para os defensores do meio ambiente em todo o mundo: dos 10 países mais 

arriscados, 5 estão localizados na América Latina e 50% de todos os assassinatos ocorridos em 

2018 foram na região.106 

Os resultados e consequências dos danos ambientais causados em um país sempre irão 

espelhar sobre os indivíduos e sobre a vida humana por inteiro. Em vista disso, é preciso fazer 

mais para fortalecer globalmente o reconhecimento e a proteção daqueles os quais têm a 

sabedoria e a determinação de dar voz à Mãe Terra e às gerações futuras.107 Não obstante, é 

imprescindível combater a perseguição aos ativistas do meio ambiente e incentivar todos os 

governos a apoiar a proteção dos defensores ambientais, responsabilizando seus agressores 

judicialmente, de forma célere. Ou seja, a prioridade deve ser manter os ativistas a salvo de todo 

tipo de intimidação, ameaça ou possíveis assassinatos.108 

                                                
104 OPENDEMOCRACY. #EstãoNosMatando relatório da Global Witness não mostra melhora. Disponível 

em: https://www.opendemocracy.net/pt/democraciaabierta-pt/nosestanmatando-informe-de-global-witness-no-
demuestra-mejoras-pt/. Acesso em: 10 mar. 2020. 
105 WITNESS, Global. O que as empresas e os governos podem fazer pelos defensores. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/what-businesses-governments-can-do-

defenders/. Acesso em: 03 mar. 2020. 
106 OPENDEMOCRACY. #EstãoNosMatando relatório da Global Witness não mostra melhora. Disponível 

em: https://www.opendemocracy.net/pt/democraciaabierta-pt/nosestanmatando-informe-de-global-witness-no-

demuestra-mejoras-pt/. Acesso em: 10 mar. 2020. 
107  CICLOVIVO. ONU lança no Rio iniciativa global para proteger ativistas ambientais. Disponível em: 

https://ciclovivo.com.br/inovacao/inspiracao/onu-protecao-a-ativistas-ambientais/. Acesso em: 04 mar. 2020.  
108 EXAME. Os países que mais matam ativistas ambientais (o Brasil está entre eles). Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/brasil-e-um-dos-paises-que-mais-mata-ativistas-ambientais-veja-ranking/. 
Acesso em: 09 mar. 2020. 

https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn9
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10.1 VIOLÊNCIA PRATICADA PELO ESTADO CONTRA ATIVISTAS AMBIENTAIS 

 

Desde ataques e assassinatos a deslocamento forçado e até mesmo assédio judicial, os 

defensores ambientais pagam um preço muito alto na luta por seu direito a um ambiente saudável 

e por preservarem ecossistemas estratégicos - montanhas, florestas, lagos, rios e zonas úmidas - 

presentes em seus territórios. Esses ativistas não somente protegem a terra que lhes oportuniza 

a vida, mas também as montanhas fornecedoras de água e as florestas as quais abastecem as 

cidades com ar limpo. As crescentes ameaças e mortes aos ativistas devem ser vistas pela 

comunidade internacional como alarmantes, e a importância da defesa do meio ambiente se dá 

por envolver histórias de vida, luta e resistência.  

“É um fenômeno visto em todas as partes do mundo. Os defensores do meio ambiente 

e da terra, grande parte representando dos povos indígenas, são vistos como terroristas, 

criminosos ou delinquentes por defenderem seus direitos”, afirma Vicky Tauli-Corpuz, relatora 

especial sobre os direitos dos povos indígenas da ONU.109 É lamentável a maneira como esse 

grande ato de coragem e determinação está sendo interpretado pelo mundo, visto que, esses 

ativistas formam um movimento global a fim de preservar o planeta. Estão diante do combate 

às mudanças climáticas, da preservação dos ecossistemas e da proteção aos direitos humanos. 

Abraçam causas benéficas a todos: sustentabilidade, justiça e biodiversidade.110 

Exemplifica-se, Hernán Bedoya, colombiano, teve seu corpo baleado 14 vezes por um 

grupo paramilitar por manifestar contra as plantações de óleo de palma e banana, as quais 

estavam aumentando sobre o território de sua comunidade e, com isso, desmatando a floresta. 

Além disso, nas Filipinas, após contestar contra a expansão de uma plantação de café, uma 

comunidade próxima do Lago Sebu foi abordada por forças militares, que ocasionaram oito 

mortes, deixaram cinco feridos e obrigando 200 a fugir.111 

No ano de 2017, 207 defensores foram assassinados, a maior parte deles sendo da 

América Latina, a qual prevalece sendo a região mais perigosa para os ativistas, representando 

60% dos mortos nesse mesmo ano. Somente no Brasil tiveram 57 mortes, o pior ano registrado 

em todo o mundo. A falta de capacidade de muitos governos e empresas em agir de forma 

                                                
109 EXAME. Os países que mais matam ativistas ambientais (o Brasil está entre eles). Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/brasil-e-um-dos-paises-que-mais-mata-ativistas-ambientais-veja-ranking/. 

Acesso em: 09 mar. 2020. 
110 WITNESS, Global. A que preço? O aumento dos assassinatos de defensores da terra e do ambiente em 2017. 

Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/. 

Acesso em: 04 mar. 2020. 
111 Ibidem. 

https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn1
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/meio-ambiente/
https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn2
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consciente, ética e respeitar a lei foram importantes fatores motivadores por trás dos inúmeros 

crimes contra ativistas no ano passado.112 Forças estatais, grupos de segurança privada e 

assassinos contratados, muitas vezes interligados, são todos suspeitos de realizar esses 

assassinatos.113 

O relatório da Global Witness já citado anteriormente, de 2019, certificou que diversos 

governos manipularam seus sistemas judiciais com objetivo de censurar ativistas ambientais 

com casos criminais e, dessa maneira, impossibilitar que eles afrontem os interesses de grandes 

empresas. A finalidade é impor empecilhos à ocorrência de protestos que vão contra empresas 

destrutivas ao meio ambiente, ameaçando que os organizadores desses movimentos assumam 

sérias penalidades criminais e punições estatais.114 

A utilização do Estado para prisões arbitrárias e perseguições políticas aos ativistas 

ambientais efetuadas sem base em provas ou alguma espécie de julgamento é exemplo do que 

aqueles que têm qualquer tipo de poder estão fazendo.115 Os detentores de poder estão cada vez 

mais se utilizando de leis, prisões, intimidações e campanhas de difamação para silenciar todos  

que se opõem a eles.116  

O meio ambiente se tornou um novo campo de batalha para os direitos humanos. A 

demanda por terras e recursos naturais é tão alta que pode levar as empresas a fecharem acordos 

e contratos com autoridades do Estado, porém sem o consentimento da população que vive no 

local. Não obstante, indústrias destrutivas, como mineração e extração de madeira, continuam a 

provocar muitos ataques e o agronegócio cresceu bastante, visto como uma das maiores causas 

de ameaças e ataques violentos contra os defensores ambientais.117 Exemplifica-se, em 2017, a 

                                                
112 WITNESS, Global. A que preço? O aumento dos assassinatos de defensores da terra e do ambiente em 2017. 

Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/. 

Acesso em: 04 mar. 2020. 
113 WITNESS, Global. Inimigos do Estado? Como governos e empresas silenciam defensores da terra e do meio 

ambiente. Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/. 

Acesso em: 08 mar. 2020. 
114 OPENDEMOCRACY. #EstãoNosMatando relatório da Global Witness não mostra melhora. Disponível 

em: https://www.opendemocracy.net/pt/democraciaabierta-pt/nosestanmatando-informe-de-global-witness-no-

demuestra-mejoras-pt/. Acesso em: 10 mar. 2020. 
115 SOCIOAMBIENTAL, Instituto. Sociedade civil denuncia na COP-25 escalada autoritária no Brasil. 

Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sociedade-civil-denuncia-na-cop-

25-escalada-autoritaria-no-brasil. Acesso em: 06 mar. 2020. 
116 WITNESS, Global. Ativistas Ambientais. Disponível em: 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/#more. Acesso em: 07 mar. 2020 
117 Ibidem. 

https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn5
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/
https://d.docs.live.net/ba786c3b45593fd3/Documentos/G.E%20-%20SOI%20-%20NANDA.docx#_ftn9
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Global Witness publicou o texto “A Que Custo?”, que aponta o agronegócio como o setor 

responsável por 46 óbitos no mundo todo, no tempo analisado.118 

Em determinados países, o Estado está julgando os ativistas como terroristas ou 

inimigos do estado, como por exemplo, em um caso onde nove ambientalistas foram presos no 

Irã, acusados de espionagem. Além disso, em todos os continentes, os governos e empresas estão 

cada vez mais utilizando os tribunais e os sistemas jurídicos dos países como meios de opressão 

contra aqueles que intimidam seus interesses. Essas atitudes prevalecem se repetindo 

diariamente no mundo todo, patrocinadas por políticos populares os quais estão dispensando 

proteções ambientais que deveriam ser tratadas como primordiais.119 

Ademais, mesmo com todas as dificuldades que enfrentam, os defensores do meio 

ambiente não cessam sua luta, tornando as bandeiras levantadas cada vez mais resistentes. É 

imprescindível garantir seus direitos, assegurar que suas vozes sejam escutadas e estar alerta 

para certificar que o meio ambiente, o qual depende da proteção de toda a sociedade, seja 

devidamente preservado.120 

 

10.2 VIOLÊNCIA CONTRA GRUPOS ETNICAMENTE MINORITÁRIOS 

 

Dentre as formas mais explícitas de violência praticada pelo Estado, percebe-se a 

negação de direitos aos grupos etnicamente minoritários. Indissociáveis, a esfera ambiental e a 

social configuram uma profunda relação de degradação ambiental e injustiça social fazendo com 

que os grupos já politicamente excluídos das decisões institucionais sejam principais alvos da 

depravação do meio ambiente.  

A discussão acerca do racismo ambiental é histórica. Na América do Norte, o assunto 

virou pauta décadas atrás, quando comunidades afro-americanas perceberam que a negação de 

direitos também se manifestava no âmbito espacial. Um exemplo desse fenômeno foi quando na 

década de 1980 o órgão legislativo Government Accountability Office (GAO) percebeu que, de 

                                                
118 FOWKS, Jacqueline. Brasil, o país mais letal para defensores da terra e do meio ambiente. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/23/internacional/1532363870_921380.html. Acesso em: 09 mar. 

2020. 
119 WITNESS, Global. Inimigos do Estado? Como governos e empresas silenciam defensores da terra e do meio 

ambiente. Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/. 

Acesso em: 08 mar. 2020.  
120 WITNESS, Global. A que preço? O aumento dos assassinatos de defensores da terra e do ambiente em 2017. 

Disponível em: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-que-pre%C3%A7o/. 
Acesso em: 04 mar. 2020. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/23/internacional/1532363870_921380.html
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quatro aterros de rejeitos perigosos à saúde pública, três estavam localizados em comunidades 

afro-americanas - mesmo estas constituindo apenas um quinto da população regional.121 

O racismo ambiental, assim, diz respeito a um tipo de injustiça social que reincide sobre 

as etnias. Ele transcende o preconceito social e se materializa na exclusão de pessoas, colocando-

as em situações de vulnerabilidade nas quais sofrem riscos de vida desproporcionais em relação 

àqueles incluídos nas tomadas de decisões políticas institucionais. 

Devido a esse fato, as etnicidades ecológicas - aquelas que dependem diretamente do 

meio ambiente para seu sustento e sobrevivência - não dizem respeito apenas àqueles cuja 

subsistência se encontra no ambiente em que vivem, mas os que também correm risco de ter 

suas vidas modificadas e sua dignidade ceifada com a constante ameaça da chegada de grandes 

empreendimentos na região. 

Portanto, considerando que a injustiça social e a degradação ambiental têm a mesma 

raiz, o Manifesto da Rede Brasileira de Justiça Ambiental de 2001 assegura que "a constituição 

de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem 

protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento". É imprescindível que 

o cidadão comum se reconheça como agente ativo no combate à injustiça socioambiental na 

atuação do poder público.122 

 

10.3 A CRIMINALIZAÇÃO DOS ATIVISMOS 

 

Não é de hoje que a luta pela preservação do meio ambiente, frente aos avanços de um 

sistema de produção mundial cada vez mais sicário, desperta um incômodo difícil de controlar 

aos interesses das grandes corporações e das potências ultrapoluidoras. Não obstante as 

perseguições políticas e ideológicas, ativistas de diferentes partes do globo são alvo de ações de 

criminalização cada vez mais intensas, a depender do território em que se desenvolvem. Mas 

por que existe uma resposta por vezes desproporcionalmente violenta às campanhas e protestos 

organizados por civis e instituições privadas, como as ONGs? 

Para responder ao questionamento, é preciso esclarecer: ainda que existam 

organizações como as Nações Unidas, com agências especializadas na proteção ao meio 

                                                
121 ENVIRONMENTAL JUSTICE. The Principles of Environmental Justice. Disponível em:  

http://www.ejnet.org/ej/principles.pdf. Acesso em: 04 mar. 2020 
122 MMA. Ministério do Meio Ambiente. Manifesto da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, 2001. 

Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/8077-manifesto-de-lan%C3%A7amento-da-rede-
brasileira-de-justi%C3%A7a-ambiental.html. Acesso em: 10 maio 2020. 
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ambiente e viabilização de acordos, tratados e convenções internacionais, como foi o caso do 

Acordo de Paris123, adotado por diversos países na Conferência das Partes, COP 21, poucas 

medidas são efetivamente adotadas pelas nações para solucionar a crise ambiental, muitas vezes 

limitadas à esfera socioeconômica, com hipervalorização do desenvolvimento em detrimento da 

preservação ambiental.124 

Face a esse cenário, é de se compreender que grupos ativistas cobrem posicionamentos 

mais categóricos de seus governos, além da criação de programas e legislações mais severas, 

visto que, em muitas situações, nem a ocorrência de desastres ou a pressão da imprensa 

internacional parecem ser suficientes para que políticas públicas de contenção de efeitos nocivos 

sejam efetuadas. Assim, sem obtenção de respostas satisfatórias pelos meios convencionais, a 

exemplo de debates e abaixo-assinados, as redes de mobilização dos ativistas se tornam mais 

intensas, com instauração de protestos e greves, amplamente liderados por uma nova geração 

criada em meio à viralização de informações em mídias sociais. 

Nessa senda, as respostas das autoridades locais às reivindicações têm sido, por 

diversas vezes, repressivas, de modo que a legitimidade delas é desmerecida por alguns setores 

da sociedade de cada Estado. Isso evidencia uma expansão do poder punitivo de forma quase 

desregrada, pois conta com o auxílio de agentes criminalizadores secundários com papel ativo, 

tais como partidos políticos e agências de comunicação orientados por ideologias mais 

conservadoras. Então, progressivamente, instaura-se um medo coletivo quanto ao 

estabelecimento da ordem pública e, sob o falso pretexto de manutenção da segurança, a 

liberdade é cerceada.125 

Além da ativista sueca de 17 anos Greta Thunberg,126 um famoso exemplo desse 

ativismo mais comprometido é o de Jane Fonda, atriz norte-americana que foi diversas vezes 

presa enquanto protestava pelo fim do uso de combustíveis fósseis. Quando questionada sobre 

suas ações, explicou que não é mais o momento de se limitar, pois os representantes políticos 

não estão atendendo aos pedidos, dessa forma, o caminho seria apelar para a desobediência civil. 

                                                
123 UNFCCC. Adoption of the Paris Agreement: proposal by the president. Paris Climate Change Conference, 

2015. Disponível em: https://unfccc.int/documents/9064. Acesso em: 14 mar. 2020. 
124 EL PAÍS. Trump se lança em Davos contra o catastrofismo climático diante da ativista Greta 

Thunberg. Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-21/trump-se-lanca-em-davos-contra-

o-catastrofismo-climatico-diante-da-ativista-greta-thunberg.html. Acesso em: 22 mar. 2020. 
125 ROMÃO, Vinicius de Assis. A criminalização das manifestações de rua e o direito de resistência. Revista 

Transgressões, v. 4, n. 2, p. 61-89, 15 jan. 2017. Disponível em: 

https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/view/11121/7902. Acesso em: 14 mar. 2020. 
126 BATTAGLIA, Rafael. Quem é Greta Thunberg - e o que ela representa. Revista Superinteressante, 2019. 

Disponível em: https://super.abril.com.br/sociedade/quem-e-greta-thunberg-e-o-que-ela-representa/. Acesso em: 
14 mar. 2020. 
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Nessa seara, a conduta de Fonda é mais do que um ativismo, pois ressignifica a resistência contra 

as tendências de aumento do espectro punitivo.127 

Tendo isso em perspectiva, resta indagar: se, em uma nação como os Estados Unidos, 

em que as liberdades individuais, incluindo a de manifestação de pensamento, são regularmente 

respeitadas no âmbito formal, e quanto aos países em que os governos são mais autoritários? As 

Filipinas lideram a contagem de assassinatos de defensores ambientais, porém, esse fenômeno 

é visto em todos os continentes, em especial nos países da América Latina, nos quais os povos 

indígenas, ao lutar por suas terras nativas, acabam sendo as principais vítimas.128 

Em 2018, ocorreu um episódio mortal no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, onde 

13 pessoas foram mortas após protestarem contra a instalação de uma mina de cobre. Nesse 

seguimento, esses incidentes representam não só uma crise para os direitos humanos,129 mas 

também um retrocesso para o esforço necessário e conjunto de preservação ambiental, conforme 

atesta a relatora especial das Nações Unidas para os Direitos dos Povos Indígenas, Vicky Tauli-

Corpuz, também ativista acusada pelo governo das Filipinas130 de estar envolvida em atividades 

terroristas.131 

 

10.4 A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA 

 

Como é de grande conhecimento, os meios de comunicação vêm crescendo cada vez 

mais ao longo dos anos, perpassando por várias fases até chegar nos dias atuais e, através da 

globalização, foi possível a sua expansão de uma forma avassaladora, tornando-se uma das 

maiores influências globais. Assim, torna-se evidente o papel da mídia para a propagação de 

qualquer tipo de informação, podendo se tornar ou uma grande aliada ou uma força muito temida 

pela sociedade. A seguir, será visto o porquê.  

                                                
127 GLETTE, Gabriela. Jane Fonda diz que é hora de “apelar para a desobediência civil” em defesa do 

clima. Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2020/02/jane-fonda-diz-que-e-hora-de-apelar-para-

desobediencia-civil-em-defesa-do-clima/. Acesso em: 14 mar. 2020. 
128 G1. Novo relatório de ONG internacional aponta 20 assassinatos de ativistas ambientais no Brasil em 

2018. Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/30/novo-relatorio-de-ong-internacional-

aponta-20-assassinatos-de-ativistas-ambientais-no-brasil-em-2018.ghtml. Acesso em: 14 Mar. 2020. 
129 SCORCE, Carol. Como a criminalização do ativismo enfraquece a democracia. Carta Capital, 2018. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/como-a-criminalizacao-do-ativismo-enfraquece-a-

democracia/. Acesso em: 22 mar. 2020. 
130 ONU. Filipinas devem pôr fim a “ataques inaceitáveis” contra especialista indígena da ONU, dizem 

relatores. Disponível em: https://nacoesunidas.org/filipinas-devem-por-fim-a-ataques-inaceitaveis-contra-

especialista-indigena-da-onu-dizem-relatores/. Acesso em 14 mar. 2020. 
131 EXAME. Os países que mais matam ativistas ambientais (o Brasil está entre eles). Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/mundo/brasil-e-um-dos-paises-que-mais-mata-ativistas-ambientais-veja-ranking/. 
Acesso em 14 Mar. 2020. 
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Tendo em mente a vastidão do globo, é certo dizer que não se pode ter conhecimento 

sobre o que vem a acontecer ao redor do mundo se não fossem os meios midiáticos para 

transmitir os informes. Nessa perspectiva, pode-se citar o caso das queimadas na Austrália que, 

embora já estivessem acontecendo desde novembro de 2019, receberam o devido destaque 

apenas no ano seguinte.132  

Com a temperatura ultrapassando os 44ºC, os incêndios florestais alertaram a 

população sobre a calamidade que estava a se espalhar, tornando-se uma emergência ambiental 

e de saúde pública.133 Além disso, partindo da perspectiva que a fauna e flora estão alinhadas, 

entrou também em evidência a catástrofe referente a morte da metade da população de coalas, 

considerados imprescindíveis para a sobrevivência da espécie.134  

Em meio à calamidade, as mídias se empenharam em divulgar assiduamente o ocorrido, 

noticiando continuamente no avançar da situação. Graças aos veículos de informações, foi 

possível entender a gravidade, levando a uma vasta mobilização da sociedade para oferecer 

assistência. Dessa forma, campanhas foram veiculadas nos meios de comunicação, levando 

pessoas de grande renome a estimularem a arrecadação referente às queimadas.  

Segundo reportagens, mais de 100 milhões de dólares foram arrecadados, impulsionado 

por famosos ao redor do mundo através das suas redes sociais.135 Também entrou em realce as 

arrecadações feitas por tenistas, em especial Nick Kyrgios, o qual doou 200 dólares australianos 

para cada ace pontuado durante a sua performance em jogos, inspirando demais jogadores a 

contribuírem nas doações.136  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 G1. Incêndios florestais de origem natural se espalham pela Austrália; entenda as causas. Disponível 

em: https://glo.bo/2Uu2SHx. Acesso em: 09 mar. 2020 
133 Ibidem. 
134 O GLOBO. Incêndios na Austrália já mataram metade da população de coalas saudáveis do país. 

Disponível em: https://glo.bo/2J2X7LO. Acesso em: 09 mar. 2020.  
135 VEJA. Celebridades se mobilizam para arrecadar fundos para a Austrália. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/celebridades-se-mobilizam-para-arrecadar-fundos-para-a-australia/. 

Acesso em: 09 mar. 2020. 
136 VEJA. Tenistas arrecadam 4,8 milhões para combate a incêndio na Austrália. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/esporte/tenistas-arrecadam-48-milhoes-para-combate-a-incendio-na-australia/. Acesso 
em: 09 mar. 2020. 
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Figura 01 - Canguru tentando fugir das chamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: VEJA137 

 

É válido aqui citar a repercussão midiática sobre o crime ambiental em Mariana, Minas 

Gerais, provocada pela Samarco e suas acionistas - Vale e BHP Billiton - em 5 de novembro de 

2015, considerado o maior acidente mundial com barragem em 100 anos, segundo o estudo da 

Bowker Associates em parceria com o geofísico David Chambers.138  

Diversos veículos de notícias, ao retratarem o caso, aproveitaram da temática para não 

noticiar apenas a situação vigente, mas para ampliar o campo de visão e se pensar nas 

consequências a nível macro. A ONG Greenpeace, por exemplo, deu visibilidade para o projeto 

do Senado correspondente ao licenciamento ambiental; já o site Envolverde trouxe o acesso à 

informação da sustentabilidade na indústria mineral, o sensacionalismo da mídia, o impacto das 

atividades referentes à mineração, entre outros.139 

 

 

 

 

 

                                                
137 VEJA. Austrália: um país em chamas. Disponível em: https://veja.abril.com.br/ciencia/australia-um-pais-em-

chamas/. Acesso em: 09 mar. 2020. 
138 UNICAMP. A repercussão da tragédia na mídia ambiental. Disponível em: 

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/12/20/repercussao-da-tragedia-na-midia-ambiental. 

Acesso em: 09 mar. 2020. 
139 Ibidem. 
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Figura 02 - Área afetada pelo rompimento de barragem na zona rural de Mariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: AGÊNCIA BRASIL140 

       

Assim, é perceptível como os meios de difusão de informação prestam um papel 

significativo para a população, contribuindo com um maior engajamento por parte desta no 

tocante a proteção ambiental. Uma vez levantada essa pauta, é inegável que esses veículos 

persuasivos também podem ser fortemente tendenciosos e manipuladores, capazes de reordenar 

percepções e atuar na construção de subjetividades. Então, atrelado ao acesso à informação, 

também podem assim ocultar ou modificá-las.141  

Em 27 de fevereiro de 2020, um novo acidente ocorre em São Luís, no Maranhão, 

envolvendo novamente o nome da empresa Vale, após os desastres de Mariana e Brumadinho, 

correspondendo, assim, a sua terceira indicação a catástrofes ambientais no período de cinco 

anos. Uma embarcação que estava a transportar minérios de ferro para China encalhou devido a 

dois furos em sua estrutura, com ameaça de afundamento.  

Com um carregamento de 4 milhões de litros de óleo diesel e um número não 

aproximado de metais, o nível da crise ambiental é evidente, atingindo diretamente a fauna e 

flora, somando-se a outro desastre correspondente as manchas de petróleo que já circulavam 

                                                
140 AGÊNCIA BRASIL. ONU: resposta ao desastre de Mariana tem que ser mais ativa. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-12/onu-resposta-ao-desastre-de-mariana-tem-que-ser-mais-

ativa. Acesso em: 09 mar. 2020. 
141 SILVA, Ellen et. al. O impacto e a influência da mídia sobre a produção da subjetividade. Disponível 
em: encurtador.com.br/dDFSX. Acesso em: 01 mai. 2020. 
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pelo oceano no final do ano anterior.142 Apenas duas semanas após o ocorrido as equipes se 

preparam para a retirada do óleo do navio.143 

Apesar da notória problemática, o que se percebe é uma escassez de noticiários 

reportando tal situação que, portanto, não recebeu o devido destaque. Cabe o questionamento de 

quais os motivos para determinada conduta e se, caso tivesse sido transmitido de modo 

apropriado, a ação por parte da equipe teria sido diferente. É inegável o poder da sociedade e 

sua capacidade de mobilização frente as situações que causem desconforto, portanto, é 

lamentável que as informações sejam ofuscadas diante da população que sempre teve uma voz 

ativa.  

De modo a aprofundar a questão, adequa-se citar Santos et. al., quando diz:  

 

[...] O crescimento nesse campo foi marcado não somente pelo surgimento 

de novas mídias especializadas na questão ambiental, mas principalmente pela 

emergência de uma diversidade de temas e abordagens, e também pelo crescimento da 

consciência pública acerca da questão ambiental. Por outro lado esta rede que apresenta 

um conteúdo mais crítico e abrangente, não possui a mesma estrutura e alcance da 

Grande Mídia, sendo que esta acaba encobrindo a associação dos problemas 
socioambientais atuais com ações humanas por razões políticas e/ou econômicas.144 

 

Ao se falar das questões midiáticas, é imprescindível citar os ativistas ambientais, os 

quais atualmente estão a receber uma grande visibilidade nos canais de propagação de 

informação. Entretanto, embora estejam em ênfase, há também o lado danoso que pode 

ocasionar na distorção dos discursos, ataques virtuais, propagação de notícias falsas -as 

conhecidas fake news -, perseguição política e diversas outras mais, resultando por fim na morte 

de diversos militantes.  

É válido mencionar a atuação de Greta Thunberg, já citada anteriormente, a qual também 

é alvo de ataques e propagação de notícias falsas, inclusive do deputado Eduardo Bolsonaro, 

filho do presidente do Brasil Jair Bolsonaro. Em suas contas pessoais, Eduardo distorceu uma 

imagem real da ativista se alimentando no trem, ao colocar crianças do lado de fora a 

                                                
142 EL PAIS. Navio com minério encalhado no Maranhão ameaça envolver a Vale em nova tragédia 

ambiental. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-02-27/navio-com-minerio-encalhado-no-maranhao-ameaca-envolver-a-

vale-em-nova-tragedia-ambiental.html. Acesso em: 09 mar. 2020. 
143 G1. Após duas semanas equipes se preparam para retirar óleo de navio encalhado na costa do 

Maranhão. Disponível em: 

https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/03/09/apos-duas-semanas-equipes-se-preparam-para-retirar-

oleo-de-navio-encalhado-na-costa-do-maranhao.ghtml. Acesso em: 09 mar. 2020. 
144 SANTOS, Mariana Olívia de Oliveira et. al. p. 4. Análise crítica do discurso da mídia impressa sobre a 

saúde e o ambiente no contexto da instalação da refinaria de petróleo em Suape, PE. Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/17325/2/4.pdf. Acesso em: 09 mar. 2020. 
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observando. Não o bastante, o deputado utilizou-se do discurso desta na ONU para fazer mais 

comentários em tom de zombaria.145 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também 

utilizou de xingamentos de caráter misóginos ao se referir a adolescente, pedindo calma e 

afirmando que ela necessita controlar a sua raiva e sair para ver um filme.146 

Outro caso necessário de ser exposto é o da ativista ambiental ugandense Vanessa 

Nakate, a qual acusou a mídia de racismo. Na Conferência Econômica Mundial em Davos, na 

Suíça, Nakate tirou foto ao lado de outras ativistas que participavam da conferência, entretanto, 

a fotografia foi recortada, permanecendo apenas as mulheres brancas.147 Vanessa compartilhou 

a sua tristeza pelo acontecimento, expondo o impacto ambiental que a África sofre, ainda que 

seja o continente que menos emite carbono, embora seja o menos emissor de carbono, e que as 

tentativas de cessar sua história não irá mudar em nada.  

Além disso, alega ter finalmente entendido o significado da palavra “racismo”. 148 Não 

só foi removida da foto, como também a sua presença na conferência não foi exposta nas iniciais 

versões o artigo, assim lamenta:  

Minha reação foi mais um sentimento de tristeza e de não ter valor e ter 

perdido meu tempo na conferência de imprensa. Por não ter acabado de ver a foto, fui 

ler o artigo. E, no artigo ainda, não fui apresentada como um dos ativistas que estavam 
na conferência de imprensa.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 G1. Eduardo Bolsonaro publica foto falsa da ativista Greta Thunberg. Disponível em: 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/09/26/eduardo-bolsonaro-publica-foto-falsa-da-ativista-greta-
thunberg.ghtml. Acesso em: 09 mar. 2020. 
146 G1. Trump ironiza ativista do clima Greta Thunberg: 'Calma Greta, calma'. Disponível em: 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/12/trump-ironiza-ativista-do-clima-greta-thunberg-calma-greta-

calma.ghtml. Acesso em: 16 mar. 2020. 
147 CNN. She was cropped out of a photo of white climate activists. Now, she says it's time to stop erasing 

African voices. Disponível em: https://edition.cnn.com/2020/01/30/africa/uganda-activist-vanessa-nakate-

cropped-intl/index.html. Acesso em: 17 mar. 2020. 
148 BBC. Vanessa Nakate: Ativista climática rebate críticas sobre foto racista. Disponível em: 

https://www.bbc.com/news/world-africa-51242972. Acesso em: 17 mar. 2020. 
149 CNN. She was cropped out of a photo of white climate activists. Now, she says it's time to stop erasing 

African voices. Disponível em: https://edition.cnn.com/2020/01/30/africa/uganda-activist-vanessa-nakate-
cropped-intl/index.html. Acesso em: 17 mar. 2020. 
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Figura 03- As ativistas climáticas na entrevista coletiva em Davos. 

 

 

 

 

FONTE: CNN150 
 

Frente ao que foi visto, é certo que a mídia possui papéis distintos e, em todos os casos, 

uma força descomunal, capaz de mudar o rumo de diversas situações. De grandeza tanta que sua 

ausência passa a ser muito sentida, podendo ocasionar em sentimentos de impunidade pela não 

visualização correta de pautas essenciais, a exposição de perseguições e até mortes. Fora isso, o 

acesso fácil e exacerbado dos conteúdos expostos leva, em consequência, a manipulação e 

propagação errônea. É preciso relembrar da sua força em prol de uma utilização responsável, e 

não destrutiva. Assim, conforme elucida Bernardes: 

 

Ao contrário do que se pode vislumbrar do surgimento e evolução das 

chamadas mídias tradicionais, as relações sociais mediadas através das redes de 
computadores resultam numa modificação na forma de organização da sociedade que, 

de modo mais profundo e veloz, transforma suas instituições modernas. Com efeito, as 

formas pelas quais a informação e a comunicação são mediadas influenciam 

diretamente nas relações de poder na sociedade.151 

 

                                                
150 CNN. Ugandan climate activist cropped out of photo taken with her white peers. Disponível em: 

https://edition.cnn.com/2020/01/25/world/vanessa-nakate-cropped-intl-scli/index.html. Acesso em: 17 mar. 

2020. 
151 BERNARDES, Márcio de Souza. Movimento Ambientalista e as novas mídias: ativismo ambiental na 

internet para a proteção jurídica do meio ambiente. P. 4. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/8213. Acesso em: 09 mar. 2020. 

https://edition.cnn.com/2020/01/25/world/vanessa-nakate-cropped-intl-scli/index.html
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11 MECANISMOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO A ATIVISTAS 

AMBIENTAIS 

 

Acerca dos mecanismos internacionais de proteção aos ativistas ambientais, vale 

destacar, inicialmente, que a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1992) coloca especial ênfase na importância da participação dos cidadãos em questões 

ambientais. Em seu Princípio 10, tal documento afirma que “A melhor maneira de tratar questões 

ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados”.152 

Para tanto, estabelece-se com essa proposição que cada indivíduo, a nível nacional, 

deve ter adequado acesso a informações relativas ao meio ambiente, assim como a oportunidade 

de participar dos processos de tomada de decisões. De acordo com o Princípio, cabe, então, aos 

Estados facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, propiciando efetivo 

acesso aos procedimentos judiciais e administrativos.153 

Na mesma Declaração, ressalta-se também, de modo particular, a importância que 

possui a participação das mulheres, dos jovens e das populações indígenas para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, como apontam os Princípios 20, 21 e 22, respectivamente.154 Tais 

entendimentos são aperfeiçoados pela Agenda 21, na qual estão propostas aos Governos 

nacionais ações, objetivos, atividades e os meios de sua implementação que busquem o 

fortalecimento do papel dos chamados “grupos principais”, consoante apresenta a Seção III do 

referido documento – Fortalecimento do papel dos grupos principais.155 

Em escala regional, tendo por objetivo apoiar a aplicação do Princípio 10 da Declaração 

do Rio, a América Latina e Caribe entraram para a história ao celebrar o primeiro acordo no 

mundo que inclui especificamente disposições vinculantes sobre a proteção dos defensores 

ambientais: o Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à 

Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e Caribe, produzido no âmbito da Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL.156 

                                                
152 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Agenda 

21. Disponível em: http://www.ecologiaintegral.org.br/Agenda21.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020. 
156 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Brasil e 13 países assinam na sede da ONU tratado que prevê proteção de 

defensores ambientais. Disponível em: https://nacoesunidas.org/brasil-e-13-paises-assinam-na-sede-da-onu-
tratado-que-preve-protecao-de-defensores-ambientais/. Acesso em: 30 jan. 2020. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf
http://www.ecologiaintegral.org.br/Agenda21.pdf
http://www.ecologiaintegral.org.br/Agenda21.pdf
https://nacoesunidas.org/brasil-e-13-paises-assinam-na-sede-da-onu-tratado-que-preve-protecao-de-defensores-ambientais/
https://nacoesunidas.org/brasil-e-13-paises-assinam-na-sede-da-onu-tratado-que-preve-protecao-de-defensores-ambientais/
https://nacoesunidas.org/brasil-e-13-paises-assinam-na-sede-da-onu-tratado-que-preve-protecao-de-defensores-ambientais/
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Em seu artigo 9, o Acordo adotado em 04 de março de 2018 na cidade de Escazú, Costa 

Rica, estabelece que cada Parte deverá garantir um ambiente seguro e propício para que os 

defensores possam atuar sem ameaças, restrições e insegurança; que cada Parte tomará medidas 

adequadas e efetivas para reconhecer, proteger e promover direitos dos defensores, como à vida, 

liberdade de opinião e expressão, integridade pessoal, reunião e associação pacífica; e que as 

Partes tomarão medidas apropriadas, efetivas e oportunas para prevenir, investigar e punir 

ataques, ameaças ou intimidações realizadas contra os defensores ambientais.157 

Regulando os direitos de acesso à informação, participação pública e justiça em 

temática ambiental na região, além das disposições sobre a proteção dos defensores ambientais, 

e precisando da ratificação de ao menos 11 países para entrar em vigor, o Acordo, até outubro 

de 2019, havia sido ratificado por 5 países da América Latina e Caribe e assinado por 16, sendo 

que dos 12 países que ainda não haviam o assinado, 2 declararam publicamente que não iriam 

fazê-lo, quais sejam, o Chile e a Colômbia.158 

A fim de promover maior proteção aos defensores dos direitos ambientais em escala 

internacional e de se posicionar de forma contrária à crescente onda de violência, bem como à 

impunidade com que alguns atos dirigidos aos defensores são tratados, o PNUMA possui a 

Política de Defensores do Meio Ambiente da ONU.159 Nela são estabelecidas medidas como as 

de denunciar os ataques, torturas, intimidações e assassinatos dos defensores, advogar juntos aos 

Estados e agentes não estatais por uma melhor proteção dos direitos ambientais e das pessoas 

que os protegem e solicitar responsabilização aos Estados e empresas pelos distintos 

acontecimentos em que se atente contra a segurança ou a vida dos defensores ambientais.160 

Além de tais medidas, o Programa busca estabelecer também alianças com diversos 

setores da sociedade com o propósito de concretizar os objetivos de sua Política de Defensores 

do Meio Ambiente. Nesse sentido, exemplifica-se sua colaboração com a mídia no 

                                                
157 COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. Acordo Regional sobre Acesso à 

Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no 

Caribe. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf. Acesso 

em: 30 jan. 2020. 
158 LIÉVANO, Andrés Bermúdez. Como vai o Acordo de Escazú?: Um ano após a adoção do acordo regional 

latino-americano sobre o meio ambiente, como vai Escazú?. Disponível em: https://dialogochino.net/30927-

whats-the-latest-with-the-escazu-agreement/?lang=pt-br. Acesso em: 30 jan. 2020. 
159 UN ENVIRONMENT PROGRAMME. UN Environment´s Defenders Policy. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-

environmental-rights/un. Acesso em: 30 jan. 2020. 
160 UN ENVIRONMENT PROGRAMME. Promover la mejora de la protección de los defensores del médio 

ambiente. Disponível em:  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_SP.pdf?
sequence=6&isAllowed=y. Acesso em: 30 jan. 2020. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/un
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/un
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/un
https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/un
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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compartilhamento de informações acerca dos direitos ambientais, pela qual pretende disseminar 

informações para o público em geral, especialmente populações vulneráveis e populações 

indígenas, e fornecer visibilidade a ataques contra defensores ambientais e violações de direitos 

ambientais.161 

Ademais, destaca-se, igualmente, a cooperação entre o PNUMA e o Escritório de 

Direitos Humanos da ONU com o objetivo de melhorar a proteção dos defensores ambientais e 

seus familiares. A partir dessa atuação conjunta, as organizações trabalham para monitorar 

ameaças contra defensores dos direitos ambientais e desenvolver redes de ativistas, além de 

promover a participação significativa e informada de tais agentes na tomada de decisões 

ambientais.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 UN ENVIRONMENT PROGRAMME. Dar mais voz aos defensores ambientais. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/pt-br/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-

do/advancing-environmental-rights/dar. Acesso em: 30 jan. 2020. 
162 UN ENVIRONMENT PROGRAMME. PNUMA e Escritório de Direitos Humanos da ONU assinam 

novo acordo para proteger o direito humano a um meio ambiente saudável. Disponível em: 

https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/pnuma-e-escritorio-de-direitos-

humanos-da-onu-assinam-novo. Acesso em: 30 jan. 2020. 
 

https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/pnuma-e-escritorio-de-direitos-humanos-da-onu-assinam-novo
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/pnuma-e-escritorio-de-direitos-humanos-da-onu-assinam-novo
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/pnuma-e-escritorio-de-direitos-humanos-da-onu-assinam-novo
https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/pnuma-e-escritorio-de-direitos-humanos-da-onu-assinam-novo
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12 CONCLUSÃO 

 

Nesse sentido, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, segue seu 

caminho na crença que a informação e o conhecimento ainda são o primeiro alicerce para 

mudança no mundo concreto. Por meio de debates, se busca mostrar a importância na construção 

de reflexões e desenvolvimento de soluções não apenas como paliativos, mas que forneçam o 

protagonismo necessário a nível internacional assegurando a integridade de processos naturais. 

Derrubar a dicotomia entre civilização e natureza pode parecer utópico sob o contexto 

de negligências governamentais e descaso social enfrentado desde antes das pautas acerca da 

temática emergirem na conjuntura internacional. Entretanto, sob o olhar do jornalista e escritor 

uruguaio Eduardo Galeano, é para isso que serve a utopia: para que não se deixe de caminhar.163 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
163 REVISTA PROSA VERSO E ARTE. Para que serve a utopia? – Eduardo Galeano. Disponível em: 
https://www.revistaprosaversoearte.com/para-que-serve-a-utopia-eduardo-galeano/. Acesso em: 01 mai. 2020. 
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