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RESUMO
O acesso à justiça ambiental traduz a ideia de que ninguém, em razão de
raça, classe social, gênero ou qualquer fator discriminatório, deve
suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais
negativas resultantes de operações industriais, comerciais e municipais,
da execução de políticas e programas federais, estaduais ou locais, bem
como das consequências resultantes da ausência ou omissão destas
políticas. Desta forma, como serviço público essencial que é, o
saneamento básico deve ter sua prestação promovida pelo poder público
não apenas com observância a critérios técnicos, mas também com base
em vetores de igualdade e dignidade da pessoa humana, sem que se dê
preferência para determinadas áreas urbanas em detrimento de outras com
a finalidade velada de promover uma higienização ou segregação social.
Com essa premissa, a pesquisa analisa as origens e o panorama atual da
luta por justiça ambiental, a sua recepção pela doutrina nacional, bem
como a sua associação com a questão da universalização do saneamento
básico, por identificar a relação deste com a tutela do meio ambiente e
com a saúde pública, com o agravamento da pobreza e com a atuação do
poder público como estado protetor e não mero gestor. Procura-se dispor
sob a perspectiva da justiça ambiental, detalhando a sua origem e a sua
recepção no contexto brasileiro, enfrentando na sequência a parte
conceitual atinente ao saneamento básico e sua relação com o meio
ambiente e saúde. Apresenta-se igualmente uma visão crítica ao discurso
neoliberal, por identificar a influência deste na busca da privatização de
serviços públicos e ainda os marcos legais da questão sanitária, da política
nacional aos modelos municipais de distribuição das competências
materiais para prestação do serviço. Por fim, analisa-se os dados presentes
e históricos no afã de identificar a ocorrência, ou não, de injustiça
ambiental relacionada à priorização de áreas para instalação da estrutura
e dos serviços de saneamento básico.
Palavras-chave: Justiça Ambiental. Saneamento Básico. Tutela
Ambiental. Conflito socioambiental. Segregação social.

ABSTRACT
Access to environmental justice translates from the idea that no one, on
account of race, social class, gender or any other discriminatory factor,
should bear a disproportionate share of the negative environmental
consequences resulting from industrial, commercial and municipal
operations, implementation of policies and federal, state, local or tribal
programs, as well as the consequences resulting from the absence or
omission of policies. In this way, being the essential public service that it
is, basic sanitation, should be provided by the public powers not only with
respect to technical criteria, but also based on vectors of equality and
dignity of the human person, without giving priority to certain urban areas
to the detriment of others for the purpose of promoting social hygiene or
segregation. With this premise, the research analyzes the origins and
current panorama of the struggle for environmental justice, as well as its
reception by the national doctrine, as well as its association with the
question of the universalization of access to basic sanitation, having it that
it was identified a relation between the protection of the environment and
public health, as well as with the worsening of poverty and with
government action as it fulfills its role of a protective State and not a mere
manager. For this purpose, the research faces the conceptual part
regarding basic sanitation and its relationship with the environment and
health. It also presents a critical view of the neoliberal discourse that seeks
to promote the privatization of public services, as well as the legal
frameworks of the sanitary issue, from the national policy to the
municipal models of distribution of material competencies to provide the
service. Finally, on the third chapter, its analyzed the present and
historical data on the topic in an effort to identify the occurrence or not of
environmental injustice related to the prioritization of certain areas for the
installation of the basic sanitation structure and services.
Keywords: Environmental crisis. Public
Environmental Justice. Citizenship. Education.
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1 INTRODUÇÃO
A curiosidade que instigou este projeto surgiu logo com as
primeiras impressões que a pesquisadora teve de Florianópolis assim que
desceu do avião pela primeira vez, no final de 2012. Primeiro veio a
surpresa por ver tantas construções em morros e em áreas que
visivelmente estariam abarcadas como áreas de preservação permanente,
nos termos do Código Florestal atual, seja porque se tratavam de faixas
próximas a curso d´água, seja porque localizadas no entorno dos lagos e
lagoas naturais ou ainda porque construídas em topo de morros, montes,
montanhas e serras, com altura aparente de mais de cem metros e
inclinação média maior que 25 graus.
O interesse mais específico pelo tema da justiça ambiental veio,
porém, com a atuação na Defensoria Pública de Santa Catarina, o que
permitiu observar, seja por meio de notícias institucionais ou por contato
com casos concretos, a atuação do órgão na assistência de pessoas de
baixa renda que, segundo o Poder Público respectivo, estariam ocupando
áreas de forma irregular, já que se tratariam de localidades protegidas e
de interesse para a preservação ambiental.
Pode-se, com isso, que a primeira pergunta a orientar um início de
pesquisa foi justamente a que tentava entender qual seria o fundamento –
se é que havia – que embasava o tratamento diferenciado entre
construções de luxo no topo de morros e da ocupação em comunidades
como a do Siri, onde mais recentemente a prefeitura retomou a limpeza
dos escombros de demolição de 53 casas da comunidade, que fica nos
Ingleses. O argumento era de que as residências demolidas tinham sido
construídas em Área de Preservação Permanente (APP).
Já em contato com o programa de pós-graduação em Direito da
UFSC, sob a orientação da Prof. Dra. Letícia Albuquerque, aquela
primeira curiosidade passou a ganhar corpo e forma durante a elaboração
do projeto de dissertação e da dissertação propriamente dita.
Para a realização da presente dissertação, utiliza-se de uma análise
bibliográfica através do método de abordagem dedutivo com bases em
uma teoria crítico-complexa, visto que se parte da análise da questão
social e ambiental e de seus movimentos em uma perspectiva geral e
maior, tratando ainda a perspectiva da justiça ambiental, seus conceitos e
preceitos fundamentais, analisando mais restritamente os reflexos da
cobertura – ou falta de – do serviço de saneamento básico em âmbito
municipal. A propósito da metodologia, adotar-se-á como método
procedimental o monográfico, como método de abordagem o indutivo e
a técnica de pesquisa será bibliográfica e documental, apesar da existência
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ao longo do texto de alguns registros históricos e comparativos, ao partir
primeiramente da análise histórica dos movimentos ambiental e
socioambiental, da sustentabilidade e conflitos socioambientais, traçando
suas características principais, para em seguida discorrer sobre como a
concretização do movimento socioambiental na busca pela justiça
ambiental se faz mais eficaz pelos anseios da superação das injustiças e
desigualdades ambientais e sociais, para finalmente analisar os reflexos
práticos decorrentes da instalação do serviço de saneamento básico em
Florianópolis.
Dadas as limitações impostas pela complexidade da questão
socioambiental, o foco desta pesquisa ficou restrito à análise do acesso à
justiça frente à atuação do poder público no que diz respeito à instalação
da estrutura e dos serviços de saneamento básico e o impacto de políticas
sanitaristas sobre os pobres ao longo do crescimento da malha urbana em
Florianópolis. Como a investigação procurou utilizar uma perspectiva
sistêmica, foram considerados elementos em outras áreas do
conhecimento
O tema da Justiça Ambiental e Conflito socioambiental, decorrente
da desigualdade na instalação da rede de saneamento básico em
Florianópolis é trabalhado de acordo com a análise atuação do poder
público. Questiona-se se a desigualdade do acesso à justiça ambiental no
que diz respeito à instalação da rede de saneamento básico em
Florianópolis decorre da priorização, pelo Poder Público, de
determinadas áreas em detrimento de outras com base em critérios
ensejadores de conflitos sociais e segregação social.
Parte da hipótese de que o acesso à justiça ambiental no
ordenamento jurídico brasileiro é diretamente relacionado às ações dos
poderes públicos no que tange às políticas públicas que são
implementadas e priorizadas, bem como quanto à fiscalização do
descumprimento à legislação tutelar aplicável, e que, no entanto, a
desigualdade na distribuição dos benefícios advindos do crescimento
econômico gera o aumento da segregação socioespacial em Florianópolis.
Afinal, como se verá adiante a inexistência de esgotamento
sanitário em cerca de metade do Município contribui para contaminação
do lençol freático, naturalmente alto nos terrenos arenosos, e tem impacto
direto na perpetuação e agravamento de um ciclo de pobreza.
As pessoas alijadas do crescimento econômico, que não possuem
renda para adquirir terrenos com localização privilegiada, além de
contarem com problemas atinentes à acessibilidade, transportes, energia,
água, esgoto e com uma boa vizinhança, são impelidos a morar nas
periferias, em áreas protegidas por legislação ambiental ou bairros que
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não dispõem de infraestrutura urbana básica e, de maneira geral, ocupam
terrenos de maneira irregular.
O cumprimento da legislação ambiental e a fiscalização desse
cumprimento estão marcados por um embate entre os aspectos ecológicos
e humanos, cujas bases conceituais serão analisadas mais detidamente no
primeiro capítulo. No segundo capítulo, retoma-se esse embate para
identificar se ele pode ter como consequências a fundamentação de
políticas de remoção humana baseadas em medidas denominadas de
segregação socioambiental.
A forma de divisão das áreas no Município de Florianópolis e a
exploração econômica do turismo tal como adotada pelos agentes
privados e promovidas pelo poder público indica que os contrastes sociais
entre ricos e pobres só irá aumentar como decorrência do
desenvolvimento do turismo, o que repercute na qualidade de vida dos
moradores das áreas afetadas, nas iniquidades sociais e no também no
aumento dos impactos negativos no meio ambiente.
O município não tem conseguido acompanhar o crescimento
urbano, de forma que o índice de população urbana atendida atualmente
com serviços de coleta e tratamento de esgotos no Município encontra-se
no patamar de 56%,1 denotando a necessidade de grandes investimentos,
sobretudo no sul da Ilha.
O poder público não tem conseguido responder adequadamente às
necessidades que surgem diante do crescimento urbano, tendo priorizado
determinadas áreas quando da instalação dos serviços básicos de
tratamento de esgoto, deixando de lado metade da população do
município, daí a necessidade de se trabalhar a questão do acesso à justiça
ambiental.
O estudo da temática envolvendo o acesso à justiça ambiental é
extremamente relevante juridicamente em um Estado que se denomina
democrático e de direito e, ainda, reconhece o direito à saúde e ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado a todos.
Por outro lado, há de se destacar a relevância social de se discutir
a garantia do acesso à saúde e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado por meio da prestação dos serviços como abastecimento de
água e esgoto sanitário, os quais, se ausentes, têm influência direta na
perpetuação da pobreza.

1

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Ofício resposta
CASAN. 2017.
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O trabalho foi estruturado em três capítulos, os dois primeiros de
viés teórico e o último com os dados concretos analisados de acordo com
a situação da instalação da rede de saneamento básico em Florianópolis,
de forma que no capítulo inaugural, abordou-se a etiologia, os
fundamentos conceituais e teóricos sobre a temática do acesso à justiça
ambiental, sustentabilidade e segregação social, a origem do movimento
por justiça ambiental e por fim a sua recepção pela doutrina e
ordenamento nacional.
Em que pese a questão do saneamento básico também invoque
aspectos de saúde pública e preservação ambiental, o foco central dessa
dissertação, abordado com mais profundidade no primeiro capítulo, é a
Justiça Ambiental e, por isso discorreu-se inicialmente sobre a
importância de se buscar o tratamento justo e o envolvimento
significativo de todas as pessoas no desenvolvimento, implementação e
reforço de políticas, leis e regulações ambiental.
O capítulo inaugural se dedica, assim, à análise do tema por meio
de uma visão complexa, a reconhecer que diferentes visões são relevantes
e necessárias para analisar o tema do acesso à justiça ambiental no cenário
brasileiro. O objetivo do primeiro capítulo é, com isso, estabelecer a base
teórica da pesquisa, de forma a permitir a associação posterior da questão
sanitário e a justiça ambiental.
Da consagração do direito ao ambiente ecologicamente
equilibrado, para a identificação da necessidade de garantir-se igual
acesso à justiça ambiental, procura-se desenvolver no primeiro capítulo
como a perspectiva ambiental, associada a movimentos por direitos civis
deu origem ao movimento por justiça ambiental.
O segundo capítulo, também de viés conceitual, divide-se em três
partes e tem como objetivo estabelecer a caracterização do saneamento
básico como um tópico atinente à questão socioambiental, associado à
saúde pública, à preservação ambiental e à perpetuação de um ciclo de
pobreza, delineando, para tanto, as suas bases conceituais e diretrizes
legislativas sobre o tema, bem como o caráter de direito social associado
à prestação do serviço público de saneamento, complementando assim a
primeira parte do trabalho, predominantemente teórica.
O terceiro capítulo se dirige a tratar do conflito socioambiental
derivado da evolução da questão sanitária em Florianópolis, em razão da
forma como as políticas públicas foram postas em práticas pela
municipalidade ao longo dos séculos anteriores e no presente momento.
Este capítulo oferece os elementos necessários à identificação da
ocorrência de tratamento diferenciado aos mais pobres, com base em
argumentos de tutela ambiental ou de modernização da rede de
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saneamento básico. A segunda parte do terceiro capítulo apresenta dados
atuais apresentados pela Companhia Catarinense de Água e Saneamento
a respeito do estado em que se encontra o atendimento de Florianópolis
em relação ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, áreas
mais problemáticas no que diz respeito à universalização do saneamento
básico.
Com esse recorte do assunto, foi possível elaborar uma análise das
evidências históricas e os dados atuais que apontam como se deu o
tratamento dos mais pobres destinatários do serviço público de
saneamento básico.
Quanto ao tratamento jurídico dos problemas abordados, defendese a associação do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa
humana à questão ambiental, no afã de destacar uma dimensão
socioambiental para a dignidade humana, de forma a ampliar o escopo do
sistema de normas direito ambiental para critérios além das questões
técnico-jurídicas.
Ressalta-se, com isso, a relevância da temática escolhida, na
medida em que questiona como medidas de modernização urbana ou de
lógica capitalista se sobrepuseram à dignidade humana utilizando-se de
argumentos de tutela à saúde pública ou à ordem ambiental, para ao fim
promover a segregação social dos espaços supostamente protegidos.
Espera-se que esta análise contribua para as discussões sobre a
importância de se considerarem os aspectos socioambientais, e não
apenas os econômicos e tecnológicos, na gestão ambiental. É preciso
assegurar o cumprimento da legislação destinada à proteção do meio
ambiente, sem desassociá-la de critérios de impessoalidade. Esta pesquisa
certamente não tem a pretensão de esgotar o tema proposto nem de
oferecer respostas definitivas para os problemas apresentados.
Identificou-se, porém, como a dinâmica do conflito parte da priorização
de determinadas áreas e da desconsideração das condições dos mais
pobres por ocasião da instalação e expansão da rede sanitária e da prática
de medidas de higienização social.
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2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS DE ACESSO
À JUSTIÇA AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E
SEGREGAÇÃO SOCIAL
2.1 Acesso à Justiça Ambiental, Sustentabilidade Social e
Segregação Social: A Perspectiva Da Igualdade de Bullard, o
pensamento complexo de Morin e a Ecologia de Saberes de
Boaventura
Nesta dissertação, toma-se como base conceitual a definição
adotada por Bullard, que define a Justiça Ambiental como a busca do
tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as pessoas,
independentemente de sua raça, cor, origem ou renda no que diz respeito
à elaboração, desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis
e regulações ambientais2. Por tratamento justo deve-se entender que
nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais3 ou de
classe, deva suportar uma parcela desproporcional das consequências
ambientais negativas resultantes de operações industriais, comerciais e
municipais, da execução de políticas e programas federais, estaduais,
locais ou tribais, bem como das consequências resultantes da ausência ou
omissão destas políticas.
Ao lado disso, considera-se a todo momento como os princípios e
corolários que sustentam a juridicidade do meio ambiente foram alçados
a patamar de destaque, passando a integrar núcleos sensíveis, dentre os
quais as liberdades públicas e os direitos fundamentais. “Com o advento
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as normas de
proteção ambiental são alçadas à categoria de normas constitucionais,

2

BULLARD, Robert D.; JOHNSON, Glenn S.; TORRES, Angel. Introduction.
In: BULLARD, Robert D. (Ed.). The Quest for Environmental Justice: Human
Rights and the Politics of Pollution. Berkeley: Counterpoint, 2005, p. 4: “The
EPA defines environmental justice as ‘the fair treatment and meaningful of all
people regardless of race, color, national origin, or income with respect to the
development implementation, and enforcement of environmental laws,
regulations, and policies.” Tradução nossa.
3
Sabe-se que raça e etnia não são sinônimos. Etnia é um grupo definido pela
mesma origem, afinidades linguísticas e culturais, enquanto que raça como
distinção entre os homens é um conceito socialmente construído de que existiriam
diferenças biológicas entre as etnias.
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com elaboração de capítulo especialmente dedicado à proteção do meio
ambiente”4.
O conceito de “acesso à justiça” e mais especificamente “acesso à
justiça ambiental” não comporta, porém, uma única definição teórica, não
há consenso quanto ao alcance de justiça ambiental, havendo amplas
divergências de acordo com o movimento político e ideológico que trate
do assunto.
O próprio Bullard explica que essa diversidade de opinião não é
surpreendente, já que, segundo ele, há múltiplas metodologias e
ideologias distintas dentro do pensamento ambiental para permitir uma
conceitualização pura de justiça ambiental.
Academicamente pode-se falar em ecofeminismo, ecossocialismo,
ecologia profunda, ecologia econômica, e ecologia social estão todas
preocupadas até certo ponto, com injustiça econômica, na medida em que
elas prestam atenção a como recursos ambientais e seus subprodutos são
distribuídos e às relações desiguais de poder que levam a injustiças
ambientais5. Com a mudança de foco de cada uma dessas vertentes,
contudo, será possível observar diferentes formas de tratamento desigual.
Buscou-se assim o conceito operacional tal como abordado por
Bullard justamente por ser ele considerado o “pai da justiça ambiental”,
o que não exclui o trabalho importante de outros estudiosos, inclusive o
de Henri Acselrad que é referência do tema no Brasil6.
O termo justiça ambiental é tido como uma definição inclusiva, por
permitir a integração de dimensões ambiental, social e ética da
sustentabilidade e do desenvolvimento, corriqueiramente dissociados nos
discursos e nas práticas. Nessa toada, Acselrad, Pádua e Herculano
afirmam:
Tal conceito contribui para reverter a fragmentação
e o isolamento de vários movimentos sociais frente
ao processo de globalização e reestruturação
produtiva que provoca perda de soberania,
desemprego, precarização do trabalho e
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fragilização do movimento sindical e social como
todo7.

Para fins de demarcação do exame realizado neste estudo,
identificou-se como necessário fazer um delineamento dos significados
ligados ao tema “justiça ambiental” e confrontá-los com a “epistemologia
do sul” de Boaventura, para assim se questionar sobre a viabilidade de um
acesso à justiça ambiental eficiente, emancipatório, garantidor de uma
visão local, e não importador de soluções pensadas de acordo com
paradigmas estrangeiros.
A escolha por este recorte parece ser demandada pela própria
situação da justiça ambiental no cenário brasileiro, a qual tangencia
aspectos de crítica complexa8, da ecologia de saberes e envolve relação
entre capitalismo, neoliberalismo com o tema principal do acesso à justiça
ambiental em Florianópolis, e mais especificamente nos papeis da saúde,
da prestação de serviços públicos de saneamento básico e os critérios
utilizados para a distribuição da rede municipal.
O forte elemento técnico associado ao direito ambiental,
juntamente com a lógica jurídica tradicional tendem a fazer com que o
discurso de tutela ambiental possa apresentar limitações e até mesmo
falsos argumentos para alcançar o suposto meio ambiente ecologicamente
equilibrado, por não se considerar a complexidade do trato da questão
ambiental em seu viés socioeconômico.
De tal modo, nesta dissertação utiliza-se como base a definição de
Robert Bullard confrontada principalmente – mas não exclusivamente –
pelos estudos de Boaventura de Souza Santos9 e Edgar Morin10, no
sentido em que aquele trata de uma ecologia de saberes e este último trata
de uma ecologia complexa. Com esses recortes epistemológicos,
aceitamos, com Boaventura, que todas as práticas de relações entre os
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seres humanos, assim como entre os seres humanos e a natureza,
implicam mais de uma forma de conhecimento e, por isso, de ignorância.
E ainda, com Edgar Morin, trata-se da crise ambiental por que passamos
como algo que vai além de uma crise de recursos, permitindo uma
reflexão interdisciplinar sobre a questão.
Fala-se em ignorância de acordo com o ensino de Boaventura
porque, para ele, as duas ideias centrais da epistemologia do Sul são a
ecologia de saberes e a tradução intercultural11, de forma que:
[...] Aprender ciertas formas de conocimiento
puede suponer olvidar otras y, en última instancia,
volverse ignorante de ellas. En otras palabras, en la
ecología de saberes, la ignorancia no es
necesariamente el estado original o el punto de
partida; puede ser el punto de llegada. Por ello, en
cada fase de la ecología de saberes es crucial
cuestionar si lo que se está aprendiendo es valioso,
o si debería ser olvidado o no aprendido. La
ignorancia es solamente una forma descalificada de
ser y hacer cuando lo que se ha aprendido es más
valioso que lo que se está olvidando. La utopía del
interconocimiento es aprender otros conocimientos
sin olvidar el próprio. Esta es la idea de la
prudencia que subyace en la ecología de saberes.

Essa ideia remete aos ensinamentos também de Vandana Shiva, ao
apontar como o saber ocidental é considerado único e científico, enquanto
se tenta diminuir a importância do saber local, tratando-o como algo
primitivo e anticientífico, quando na verdade a principal diferença entre
eles não tem relação com o saber propriamente dito mas com o poder12.
Ela complementa, para alertar que o saber científico dominante,
em sua perspectiva identificada dentro do contexto indiano, atua para
criar uma monocultura mental ao fazer desaparecer o espaço das
alternativas locais. O sistema científico – preocupado com critérios de
produção voltada à extração eficiente de recursos - reduz a silvicultura ao
fornecimento de madeira, enquanto que a maioria dos sistemas locais de
saber baseiam-se na manutenção da vida como um todo.

11
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Essa visão de Boaventura, enriquecida pelo que observa Shiva, é
fundamental à presente pesquisa por se observar a predominância de um
saber científico influenciado pela lógica neoliberal, e a discrepância de
classe cada vez mais profunda no neoliberalismo, a recrudescer a divisão
de próprio acesso ao conhecimento, a constituir ameaça constante e cada
vez maior à sustentabilidade ambiental e à justiça ambiental para todos, e
em especial as pessoas de baixa renda.
Complementando com a perspectiva adotada por Morin13, que
considera na interdisciplinaridade e interdependência entre vários saberes
as suas diferenças, é que o conceito de Justiça Ambiental emerge dos
movimentos sociais indicando a premente necessidade de se desenvolver
a questão ambiental para além da busca pela preservação, mas que
também almeje uma distribuição socialmente justa dos riscos ambientais
produzidos14.
Com Boaventura, ao discorrer sobre o tema do acesso à justiça
ambiental, tem-se em mente que a sociedade moderna é capitalista e se
caracteriza por favorecer práticas em que predomina o conhecimento
científico. Este status privilegiado, concedido a práticas científicas,
significa que as intervenções na realidade humana e natural, que podem
oferecer, também são favorecidas. Qualquer crise, ou crise, que é
consequente de práticas culturais, é aceitável e vista como um custo
inevitável social que pode ser superado através de novas práticas
científicas15.
Afinal, não se pensa em modificar a cultura de consumo, controlar
o crescimento populacional ou rever o paradigma econômico por que
pautamos o atual modo de viver ocidental. Há uma crença de que a
ciência, por si só, irá salvar o meio ambiente – ainda que se insista em não
ouvir os tais ensinamentos científicos.
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É um paradoxo acreditar na “ciência” como uma entidade única,
sem que se considere agir de acordo com seus ensinamentos mais
modernos, os quais demandam a atuação do homem – seja ao tratar de
mudanças climáticas, seja ao apregoar as possibilidades de pesquisa com
células-tronco entre outras. A ciência parece ser uma nova religião e dela
muitos só utilizam as partes que lhe aproveitam sem considerar os
necessários sacrifícios para que se comece a realmente falar em meio
ambiente ecologicamente equilibrado para esta e futuras gerações.
O pensamento complexo de Morin16 surge justamente num
momento em que, os cientistas se depararam com questões não mais
explicáveis pela teoria da simplicidade. O universo já não é entendido,
desde o século XX, com uma ordem organizacional. O mundo físico – o
universo – caminha para a desordem (2º princípio da termodinâmica –
entropia) e ao mesmo tempo há um princípio de organização, que faz com
que os seres vivos se complexifiquem e se desenvolvam (a evolução de
Darwin).
Ao falar de complexidade não se está a promover a redução da
palavra ao senso comum, é utilizando-a como sinônimo de complicação.
A complexidade está para um estudo que demanda fundamentação
aprofundada, e não estanque como decorrência do cartesianismo positiva.
Como consequência dessa perspectiva diferenciada, acredita-se que não
será uma única disciplina isolada que trará as soluções necessárias para
lidar com a tensão ambiental por que passa o mundo.
Ao se falar na complexidade Moriniana, quanto à análise da
questão ambiental, isso permite compreender a participação de novos
atores sociais que se mobilizam para a defesa da natureza. A realidade
atual exige uma reflexão menos linear, e isto se produz na combinação
dos saberes e das práticas que privilegiam o diálogo entre saberes
apregoado nesta pesquisa.
Como afirma Banuri, citado por Boaventura, o que afetou o Sul
mais negativamente desde o início do colonialismo foi concentrar suas
energias na adaptação e resistência às imposições do Norte. A partir da
mesma preocupação, Serequeberhan, igualmente mencionado em
epistemologia del sul, identifica os dois desafios propostos hoje à filosofia
africana e que podem ser aplicados ao caso da américa do sul:
O primeiro é um desafio desconstrutivo que
consiste em identificar os resíduos eurocêntricos
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herdados do colonialismo e presentes nos mais
diversos setores da vida coletiva, da educação à
política, do direito às culturas. O segundo desafio
reconstrutivo consiste em revitalizar as
possibilidades histórico-culturais da herança
africana interrompidas pelo colonialismo e o
neocolonialismo. O trabalho de tradução tenta
capturar esses dois momentos: a relação
hegemônica entre as experiências e o que nesses
(especialmente as experiências das vítimas e suas
resistências) existe além desse relacionamento.
Neste duplo movimento de experiências sociais,
surgem relações de inteligibilidade recíproca que
não resultam na canibalização uns dos outros17.

Na conjuntura latino-americana, tal como alerta Boaventura,
vemos a convivência de formas de lutas muito avançadas e ofensivas, com
formas de lutas tardias e defensivas. No caso do primeiro, o Estado faz
parte da solução; no último, é parte do problema. Entre as lutas mais
avançadas e ofensivas, podemos incluir os movimentos indígenas que
levaram ao constitucionalismo transformador da Bolívia e do Equador, a
revolução bolivariana, o novo nacionalismo em termos de controle de
recursos naturais e a construção de estados plurinacionais. Entre as lutas
mais atrasadas e defensivas, entretanto, podemos mencionar as lutas
contra a criminalização do protesto social, que inclui a tentativa de
classificar os movimentos sociais como "terroristas" e processar seus
líderes; contra a contrarrevolução legal que procura desconstitucionalizar
as conquistas sociais consagradas nas Constituições mais recentes (um
bom exemplo é o Brasil).
Por toda a complexidade do tema é que estas diferentes visões são
relevantes e necessárias para analisar o tema do acesso à justiça ambiental
no cenário brasileiro, uma vez que, como nos lembra Balim, Mendes e
Mota18, o exame das questões sociais e ambientais e ensejam uma nova
dimensão da análise e compreensão dessas questões, ultrapassando a mera
compartimentação disciplinar de conhecimento e fragmentação do
paradigma cartesiano para a compreensão da relação entre seres humanos,
o meio ambiente e a sociedade, de forma que se observem critérios
diversificados dos saberes ambientais, no sentido de que a distribuição
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ecológica, seja de benefícios ou malefícios, não se limitem aos critérios
pautados em uma racionalidade econômica que se mostra injusta e
desigual.
A abordagem de acesso à justiça na obra de Cappelletti e Garth,
identificada como um direito social básico, partia de uma compreensão
de uma sociedade laissez-faire, dispensando a atuação positiva do Estado
para sua efetivação, sendo ele passivo na promoção de ações concretas
para efetivação do acesso à justiça19.
Neste contexto de Estado Liberal, o acesso à justiça era tomado
apenas em sua acepção formal, com limites similares ao da concepção da
igualdade formal, sem avanços sob o viés de uma igualdade material, esta
sim voltada à preocupação com as diferenças substantivas e obstáculos
reais daqueles que utilizam os serviços judiciais do Estado.
Ao contrário, o viés que se quer explorar nesta dissertação procura
atribuir ao Estado a obrigação positiva de atuar, de forma que o acesso à
justiça – ambiental – assim como a igualdade formal, deve demandar uma
atuação do Estado.
Por isso, trabalha-se com a visão que aborda o tema de forma a
destacar a igualdade material como forma de acesso para que os
resultados – da prestação de serviços públicos pelo poder público – sejam
justos.
Assim, o questionamento inicial que surgiu com a observância das
diferenças de tratamento entre bairros e comunidades mais abastadas e
mais humildes no que diz respeito ao acesso a serviços públicos de
saneamento básico em Florianópolis, voltou-se a uma análise cuja
pretensão é descobrir se este acesso à justiça ambiental está presente nos
critérios utilizados na atuação do poder público como agente
concretizador da tutela ambiental. Por isso, o recorte conceitual, com a
abordagem acima apregoada, procurou pesquisar como o poder público
atua ao prestar serviços públicos correspondentes à instalação e
melhoramentos da rede de saneamento básico em Florianópolis.
Afinal, quais são os critérios utilizados para a melhoria e expansão
da rede de saneamento – se é que é possível identificá-los – e quais as
consequências da falta dos serviços básicos nas áreas mais pobres do
município? Procura-se explorar a análise destes questionamentos na
segunda parte desta dissertação, à luz da base conceitual que se trata neste

19

CAPPELLETI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre:
Fabris, 1988.

33

primeiro capítulo e com esteio nos dados concretos coletados relativos à
questão sanitária no contexto municipal.
A retidão que hipoteticamente deveria ser buscada no que tange à
questão ambiental e, consequentemente, à questão sanitária, é entendida,
então, como o tratamento justo e o envolvimento significativo de todos,
independentemente da raça, gênero e classe, de forma que todos
desfrutem da mesma extensão dos serviços públicos que garantam a
proteção de natureza ambiental, e para que todos tenham acesso a um
ambiente saudável para residir e trabalhar.
Como se verá adiante, pode-se falar em uma primavera do avanço
da justiça ambiental americana rastreada até o surgimento de
organizações de luta por direitos civis americanos da década de 196020.
Embora o ambientalismo e o avanço da justiça ambiental estejam
relacionados, há uma diferença.
O ambientalismo, por definição, está preocupado primordialmente
com o impacto negativo das atividades humanas sobre o meio ambiente
enquanto que os esforços do movimento da justiça ambiental variam de
questões como racismo e diferente tratamento de acordo com critérios
sócio-econômicos.
Para Cavedon e Vieira, ao tratar da importância de incluir-se novos
conceitos no sistema jurídico-ambiental21:
a adoção do socioambientalismo e da justiça
ambiental como paradigma para o sistema jurídicoambiental tem a pretensão de que a configuração de
seus elementos internos, além da influência
técnico-científica, seja permeada por outros
conceitos, de natureza social, tais como exclusão,
racismo, distribuição de poder, dentre outros que
podem ter um peso significativo na configuração e
tratamento dos conflitos jurídico-ambientais.
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Entende-se, com isso, que adotar os critérios de justiça ambiental
pode promover uma renovação do sistema jurídico ambiental, pela
incorporação de novos elementos de caráter socioambiental.
A evolução social ensejou mudanças na relação entre o homem e
meio ambiente, criando um sistema de consumo insustentável e que
inspirou a preocupação inicial com o meio ambiente. Mesmo assim, o
superconsumo faz parte da cultura ocidental, daí a preocupação com o
que será deixado para as futuras gerações. Associando-se a essa
preocupação um paradigma de igualdade típico da justiça ambiental
permitiria que o centro das inquietações ambientais passe incluir também
a luta contra as mazelas socioeconômicas relacionadas ao ambiente.
O paradigma tradicional busca preservar, economizar, mas não
assume uma postura crítica diante de um desenvolvimento econômico que
é perseguido como se fosse o único objetivo válido, e como consequência
disso vemos o poderio econômico promover a busca de uma
uniformização dos anseios de consumo mundial. A consequência é
justamente a exacerbação da pobreza e concentração de riquezas típicas
da ocidentalização por que se passa.
Na posteridade da revolução industrial, o incentivo aguçado ao
consumo em massa, tal como o crescimento econômico e populacional
contribuíram para a crise ambiental que se observa hoje.
A crise ambiental instituída é assim, como bem observa Balim,
Mota e Silva22, também uma crise da civilização e de percepção do
homem diante do meio ambiente que lhe sustenta. Eles entendem que por
meio da adesão a uma perspectiva moriniana da complexidade para o
enfrentamento da problemática ambiental permitirá, com maior eficácia,
superar os desafios que a sociedade contemporânea impõe a transformar
seu modelo de desenvolvimento e a maneira de pensar e se colocar na
natureza.
Nesse sentido, o movimento por justiça ambiental convoca não
apenas um limite para as desigualdades ambientais, mas um limite para a
discriminação na habitação, no uso da terra, no ensino e no emprego,
juntamente com o acesso à narrativa política de onde essas decisões são
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tomadas. Um conhecimento pleno da equidade ambiental exige a
aprendizagem de várias fontes de injustiça, que podem ser enraizadas na
discriminação, de forma a permitir-se observar como:
A injustiça e a discriminação, portanto, aparecem
na apropriação elitista do território e dos recursos
naturais, na concentração dos benefícios
usufruídos do meio ambiente e exposição desigual
da população à poluição e aos custos ambientais do
desenvolvimento23.

Os conflitos socioambientais atuais, no que tangem à questão
ambiental, não podem ser analisados tão somente como uma crise de
escassez de recursos ou desperdício e seus reflexos diante da comunidade
global que busca a solução no mercado e no desenvolvimento econômico
“sustentável”. A questão do acesso à justiça ambiental traz consigo essa
análise intrinsecamente voltada à questão social, sob uma perspectiva
interdisciplinar de saberes distintos e interligados.
Em relação ao cerne da questão delimitada neste trabalho, é
inevitável falar não apenas em economia de recursos, mas na atuação
positiva do Estado, por meio da prestação equânime do serviço de
saneamento básico. Afinal, o saneamento, em suas diversas ramificações,
é fundamental para, de um lado promover a proteção do meio ambiente e,
de outro, garantir a saúde e a dignidade do administrado.
Sem a prestação adequada do serviço, o meio ambiente tem sido
degradado através de diferentes formas, seja por meio da água que é
utilizada como meio de transporte para dejetos e rejeitos, o solo que é
prejudicado pela disposição de resíduos sólidos a céu aberto e ainda a
alteração na qualidade do ar pela emissão de gases nocivos pelas
indústrias e veículos. As ações de saneamento, se fossem postas em
prática adequadamente, acabariam por segurar o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, favorável à vida humana e de outros seres
vivos e a certamente haveria uma substancial melhoria no quadro de
saúde da população beneficiada.
No entanto, políticas de austeridade fiscal preconizadas
hodiernamente como uma resposta à apregoada crise por que passam
diversas economias mundiais, a tendência de privatização de serviços
públicos, ameaçam aprofundar as disparidades econômicas entre as
classes sociais.
23
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Essa tendência terá efeitos sobre serviços como saneamento
básico, tópico que será desenvolvido no segundo capítulo. Adianta-se,
porém, com base na abordagem de Boaventura, como a participação
popular deve, no que diz respeito a medidas de austeridade, rechaçar a
atuação do Estado em seu viés competitivo e sua superação sobre o Estado
protetor24. Essa participação popular deve afastar a visão de que as
políticas sociais são uma questão técnica de redução da pobreza e não
como um princípio político da coesão social (outro pacto social mais
inclusivo); a lógica e a avaliação da ação do Estado são definidas por
critérios de eficiência derivados das relações mercantis ("gerencialismo")
e os cidadãos são convidados a se comportar como consumidores de
serviços do Estado; foco especial na administração pública, desempenho,
tamanho, serviços de simplificação e desburocratização; procurar
parcerias público-privadas na produção de serviços anteriormente sob a
responsabilidade do Estado; promiscuidade entre poder político e poder
econômico que pode assumir formas "normais" (sociedades, grupos de
pressão, concessões e governança) e formas "patológicas" (tráfico de
influência, abuso de poder, corrupção); mudanças na estrutura política do
Estado com o aumento do poder do Executivo (e especialmente do
Ministro das Finanças) e da autonomia do Banco Central; recuperação
tímida da regulamentação que o capital financeiro queria evadir no
período anterior, mas, sempre que possível, através da autorregulação;
políticas de descentralização e desconcentração; despolitização da lei não é um instrumento de transformação social, mas uma instância de
resolução de litígios para tornar as transações econômicas mais
previsíveis - e, ao mesmo tempo, investimentos de fundos públicos na
melhoria do sistema judicial, a promoção de formas de transparência,
como orçamentos participativos, conselhos de serviços municipais, mas
sempre ao nível subnacional; uma retórica nacionalista ou mesmo antiimperialista que às vezes coexiste com o alinhamento dócil com os
projetos imperiais25.
A prestação do serviço de saneamento básico está abrangida dentre
os serviços que devem ser prestados pelo poder público, ainda que por
meio de concessão, organizando-se por meio do pagamento de tarifas,
passível de concessão à iniciativa privada. Mas é dever do Estado
protetor, promover esse serviço.
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O que vemos na prática, porém, é o atraso da universalização e na
garantia de acesso a todos deste serviço, bem como a ineficiência na
prestação, como decorrência da ausência de prestação material ou
manutenção em padrões inadequados do serviço pelo Poder Público.
O tema é objeto de regulamentação constitucional e
infraconstitucional, no entanto, não vem sendo cumprido de forma
satisfatória. Afinal, estima-se que são mais de 35 milhões de
brasileiros sem o acesso a este serviço básico26.
A par da proteção constitucional, o dever de proteger e preservar o
meio ambiente para a presente e futuras gerações, e, em especial, os
recursos hídricos, encontra guarida também na legislação
infraconstitucional ambiental e de saúde. Todavia, em Florianópolis, é
possível vislumbrar a prioridade que se deu ao longo da instalação do
serviço a umas áreas em detrimento de outras.
Nesse sentido, sobre os reflexos e desigualdades gerados pelo
neoliberalismo, Wolkmer27 complementa em seus escritos o impacto no
neoliberalismo no aprofundamento das desigualdades sociais:
Tal sistema de princípios e valores exime o Estado
de grande parcela de sua responsabilidade,
limitando-lhe a intervenção e atuação a garantir o
mínimo de bens para todo cidadão. Ao ajustar e
estabilizar a economia capitalista para as grandes
burocracias e as elites financeiras internacionais, o
neoliberalismo acabou, na esteira dessas manobras,
contribuindo para acelerar imensos desequilíbrios
econômicos, elevadas taxas de desemprego,
profundas desigualdades sociais, acentuados
desajustes no cotidiano das comunidades locais e o
genocídio cultural.

Outro conceito relevante para o deslinde desta análise, a
sustentabilidade social é explicada a partir das teorias ambientais
desenvolvidas em Conferências tal como a Rio-92, em que se consagrou
o conceito de “desenvolvimento sustentável”, apresentado no documento
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histórico – a Agenda 21 (Programa de Ação Global)28, servindo como
base para temas como a sustentabilidade social e segregação social, no
sentido de se ter um instrumento de planejamento para a construção de
sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia
métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.
A ideia que se pretende utilizar, ao tratar da sustentabilidade nesta
pesquisa, é a de que existe um antagonismo dos termos –
desenvolvimento e sustentabilidade – a denotar a ideia de como os
aspectos ambientais foram desatendidos nos processos de decisões,
dando-se um peso muito maior aos aspectos econômicos29.
Há inclusive uma forte crítica à sustentabilidade, em razão de uma
deturpação das práticas que se dizem sustentáveis30. Vizeu, Meneghetti e
Seifert aduzem que o conceito de desenvolvimento sustentável foi
traduzido em meados dos anos 1990, pelo consultor britânico John
Elkington, o qual passou a inspirar a ação e prática empresarial para a
(pretensa) sustentabilidade. No entanto, em que pese um suposto
compromisso com a justiça social, os pressupostos dominantes do
desenvolvimento sustentável ignoram o fato de a organização capitalista
ser inerentemente estabelecida em princípios de desigualdade tipicamente
expressos na apropriação dos meios de produção, divisão do trabalho,
especialização e hierarquização31.
Interessante neste ponto mencionar a crítica específica à
mencionada “tragédia do desenvolvimento”, diante da ideia de que com
o desenvolvimento sustentável, o foco de proteção ao meio ambiente
transformou-se em um foco estritamente político-econômico. Assim
Morin e Jern tratam do tema32:
O desenvolvimento tem dois aspectos. De um lado,
é um mito global no qual as sociedades
industrializadas atingem o bem-estar, reduzem
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suas desigualdades extremas e dispensam aos
indivíduos o máximo de felicidade que uma
sociedade pode dispensar. De outro, é uma
concepção redutora, em que o crescimento
económico é o motor necessário e suficiente de
todos os desenvolvimentos sociais, psíquicos e
morais. Essa concepção tecno-econômica ignora os
problemas humanos da identidade, da comunidade,
da solidariedade, da cultura. Assim, a noção de
desenvolvimento se apresenta gravemente
subdesenvolvida. A noção de subdesenvolvimento
é um produto pobre e abstrato da noção pobre e
abstrata de desenvolvimento.

Neste aspecto, ao suprimir variáveis socioambientais da atuação do
poder público, há uma tendência a se agravar, ainda mais, o quadro
delicado de antagonismos sociais, nos quais a vulnerabilidade das
populações diretamente afetadas agrava o cenário de injustiça ambiental.
Faz-se necessário então promover-se uma ressignificação do conceito de
desenvolvimento, dispensando uma abordagem socioambiental ao
assunto. A reestruturação da questão “resulta de uma apropriação singular
da temática do meio ambiente por dinâmicas sociopolíticas
tradicionalmente envolvidas com a construção da justiça social33”.
Para Acselrad, a postura de modernização ecológica tinha como
proposta34:
Conciliar o crescimento econômico com a
resolução dos problemas ambientais, dando ênfase
à adaptação tecnológica, à celebração da economia
de mercado, à crença na colaboração e no
consenso. Além de legitimar o livre-mercado como
melhor instrumento para equacionar os problemas
ambientais, esta concepção procurou fazer do meio
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ambiente uma razão a mais para se implementar o
programa de reformas liberais.

Este modelo, como uma ideia de proteção ambiental desenvolvida
no seio de grandes conferências ambientais que transcorrem até os dias
atuais, advém de movimentos ambientais com propósitos
verdadeiramente preservacionistas e conservacionistas, no entanto, foram
corrompidos no caminho pelo poder das grandes corporações, economia
e mercado35.
Essa sustentabilidade – que pretende ir além da preservação
ambiental – deve trabalhar com aspectos socioambientais, de forma a
trabalhar com o contexto econômicos e social, afinal, há tempos que a
maior parte da população brasileira saiu dos campos e passou a viver nos
centros urbanos, o que enseja uma crescente degradação das condições de
vida, concentrada nas cidades, e que acaba por refletir uma crise
ambiental que, segundo Jacobi, nos remete a uma necessária reflexão
sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir em torno da
questão ambiental numa perspectiva contemporânea36.
A despeito das críticas à forma como o desenvolvimento
sustentável é abordado dentro da lógica de mercado, a preocupação
original era válida, enquanto surgida com o objetivo de orientar o respeito
e a garantia de que haveria mudanças necessárias para a forma de
exploração de recursos naturais que levasse em consideração uma análise
sociopolítica que não comprometessem os sistemas ecológicos e sociais
que sustentam as comunidades locais.
A dimensão social da sustentabilidade, pois, particularmente
relevante para esta pesquisa, dispõe não apenas sobre a preservação
ambiental em seu aspecto técnico-legal, com a noção de simples
conservação dos recursos naturais. Não. A sustentabilidade social
demanda que este elemento (preservação do meio ambiente) adquira valor
e relevância quando considerado que o equilíbrio ambiental deve ser
utilizado e distribuído equitativamente pelos diversos segmentos da
sociedade. Busca-se uma menor desigualdade na distribuição dos
recursos naturais, bem como capacidades e oportunidades a todos,
inclusive o menos favorecidos.
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Sob o ponto de vista temporal, esta noção de equidade ainda se
relaciona com a perspectiva intrageracional (disponibilidade de sustento
mais seguro para a presente geração) e com a perspectiva intergeracional
(não se pode comprometer hoje o sustento seguro das gerações futuras)37.
Os riscos atuais caracterizam-se por ter consequências de alta
gravidade, desconhecidas a longo prazo e que não podem ser avaliadas
com precisão, como é o caso dos riscos ecológicos, químicos, nucleares e
genéticos. Os processos que passam a delinear-se a partir dessas
transformações são ambíguos, coexistindo maior pobreza em massa,
crescimento de nacionalismo, fundamentalismos religiosos, crises
econômicas, possíveis guerras e catástrofes ecológicas e tecnológicas, e
espaços no planeta onde há maior riqueza, tecnificação rápida e alta
segurança no emprego38.
Uma interpretação inicial da teoria, nos dava a entender que os
danos ambientais, no contexto globalizado da sociedade de risco,
afetariam a todos de forma indistinta.
Guivant observa39, no entanto, que, em trabalhos mais recentes,
Beck vem corrigindo o que ele considera mal-entendidos acerca de sua
teoria, apontando a simultaneidade das transformações e a necessidade de
definir as diferentes sociedades em relação a suas próprias características
e não apenas ao fato de apresentarem ou não traços de modernidade. Para
ele, falar em riscos globais, não significaria a igualdade global frente a
eles porque, segundo o que define como a primeira lei dos riscos
ambientais, a poluição segue os mais pobres.
É nesse sentido que surge o socioambientalismo, com o propósito
de conjugar fatores estritamente ambientais e de caráter técnico com o seu
contexto social, econômico, cultural, étnico e político. Ao tratar de
sustentabilidade não se limita a falar sob a lógica técnica de controle dos
recursos para combater a escassez, mas também de reconhecer a diferença
nas consequências de problemas ambientais de acordo com o destinatário
do prejuízo ou benefício, bem como as construções culturais sobre o
ambiente, o desenvolvimento de uma democracia ambiental, com o
37
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incentivo e criação de mecanismos de organização da participação
popular na tomada de decisões capazes de garantir acesso à justiça.
A ideia é que, ainda que se fale em riscos globais, a atingir lugares
indistintamente, e ainda que se trate de escassez de recursos e proteção
ambiental que afetam a todos independentemente de raça, classe ou
gênero, se identifique que os prejuízos decorrentes de problemas
ambientais tendem a afetar desproporcionalmente os mais pobres. E mais
ainda, a sustentabilidade social pretende apontar como evitar esse
tratamento diferenciado.
Em que pese esta pesquisa não se dirija a tratar sobre a sociedade
de risco, no entanto, é importante mencionar a questão central que separa
os adeptos da teoria da sociedade de risco de Beck dos adeptos do
movimento por justiça ambiental: enquanto a crítica de Beck é dirigida
exclusivamente à racionalidade técnico-científica, o movimento por
justiça ambiental direciona sua crítica ao poder institucional do capital,
ou seja, à soberania do mercado – e deu seus interesses puramente
econômicos – no contexto das relações socioambientais. Enquanto Beck
considera que o problema está no pensamento científico, o movimento
por justiça ambiental concentra seu foco na prática das corporações que
integram o mercado40.
De igual modo o movimento por justiça ambiental se contrapõe à
corrente de pensamento ligada à ideia da modernização ecológica,
segundo a qual a ecologização do crescimento econômico é o único
objetivo a ser alcançado41.
Com precisão, pontua Ney de Barros Bello Filho:
Pensar sociologicamente o direito significa
compreendê-lo como instituto integrante da vida
em sociedade, desprezando-se a ordem positiva ou
os conceitos abstratos das teorias analíticas. A
fórmula legal jamais é vista como algo isolado e

40

ACSELRAD, Henri. Justiça Ambiental e Construção Social do Risco. In:
XIII Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Anais...,
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil de 4 a 8 de nov. 2002, p. 8. Disponível em:
<http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/1159/112
3>. Acesso em: 17 dez. 2017.
41
RAMMÊ, Rogério Santos. Justiça ambiental, marxismo ecológico e suas
relações com o direito socioambiental. Revista Eletrônica Direito e Política,
Itajaí, v. 6, n. 1, 2011. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica>.
Acesso em: 05 dez. 2017.

43

perfeito, mas ou é desconsiderada inteiramente, em
prol de um sociologismo puro mais radical, ou é
tomado – aí sim corretamente - como um dado no
amálgama de institutos construtores do conceito e
da ideia de direito. O sentido do direito é sempre o
obtido a partir do confronto com a realidade
social42.

O conflito socioambiental decorrente do que chamamos de
injustiças ambientais será entendido primeiramente de acordo com a ideia
de conflito socioambiental urbano como aquele que, primeiramente,
considera os conflitos como formas de interações sociais, constituintes
das relações sociais na sociedade moderna. De acordo com Nascimento43,
essa noção é encabeçada especialmente por George Simmel, que atribuiu
ao conflito uma dimensão de associação - de interação entre seres
humanos -, atribuindo um caráter positivo às disputas. Mais
especificamente quanto ao conflito socioambiental, Little44 propôs uma
definição com base em princípios da Ecologia Política, entendo-o como
um embate entre grupos sociais que decorre das distintas formas de interrelacionamentos com seu meio social e natural, no qual cada agente social
possui sua forma de adaptação, ideologia e modo de vida específico que
se diferencia e se confronta com as formas de outros grupos lidarem com
suas realidades, formando a dimensão social e cultural do conflito
ambiental.
Quanto à segregação social, utiliza-se a delimitação analítica de
Marques45, para quem a segregação implica numa associação dinâmica

42

BELLO FILHO, Ney de Barros. Pressupostos sociológicos e dogmáticos da
fundamentalidade do direito ao ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado. 2006. 480 f. Tese (Doutorado em Direito)- Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, 2006, p. 172. Disponível em:
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/106577/265734.
pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 01 abr. 2017.
43
NASCIMENTO, E. P. Os conflitos na sociedade moderna: uma introdução
conceitual. In: BURSZTYN, M. (Org.). A difícil sustentabilidade: política
energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
44
LITLLE, P. E. Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação
política. In: BURSZTYN, M. (Org.). A difícil sustentabilidade: política
energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
45
MARQUES, E. Elementos conceituais da segregação, da pobreza e da ação
do Estado. In: MARQUES, E.; TORRES, H. (Orgs.). São Paulo: segregação,
pobreza e desigualdades sociais. São Paulo: Editora SENAC, 2005.

44

entre separação (homogeneidade interna e heterogeneidade externa na
distribuição dos grupos no espaço – o que pode se dar por imposição de
terceiros ou construída como estratégia pelos próprios grupos separados,
como exemplo, a auto-segregação das elites em condomínios fechados) e
desigualdade de acesso a políticas públicas ou de condições de vida de
uma forma geral.
Maiolini e Mancebo apontam de forma contundente como tanto
literatura acadêmica quanto a jornalística, produzida entre 1995 e 2005
vinham enfatizando a polarização que parecia dominar as sociedades
modernas. Elas observam a forte imagem de ilhas privilegiadas nas
cidades, destacando-se de vastas regiões empobrecidas tanto econômica
quanto intelectualmente, acaba por instituir como verdade uma situação
de dualidade radical no tecido urbano, onde as gradações parecem não ter
mais lugar46. Ao falar-se de exclusão a impressão é de haver uma
autorização praticamente consensual para que aí estejam inseridas, de
forma amalgamada, exclusões cultural, espacial, social e econômica.
Nessa linha de raciocínio, elas concluem que os habitantes pobres da
periferia se constituem, a priori, como indivíduos marcados por essas
exclusões, subjetivando-se como os de fora.
Essa visão é central para o desenvolvimento desse trabalho, já que
esse fenômeno também é observado em Florianópolis. São morros com
favelas de um lado e empreendimentos de luxo do outro, ambos visíveis
no mesmo contexto urbano, mas com acessos diferentes a serviços
básicos, como saúde, educação, segurança e entre eles, o próprio
saneamento básico.
2.2 Origem e o Desenvolvimento Do Movimento Por Justiça
Ambiental
Pode-se apontar o final do século XX e início do século XXI como
o momento em que o ser humano se deu conta de que foi além da
capacidade de recuperação da Terra. Além disso, percebeu também que a
sensação dos efeitos desse esgotamento de limites não é compartilhada de
forma igual entre todos. Aqueles com mais recursos, poder político e
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econômico podem reduzir a sua exposição aos efeitos negativos desse
esgotamento.
Por isso, o acesso a um ambiente saudável e limpo se tornou cada
vez mais distribuído de acordo com o acesso ao poder, classe social e em
alguns casos a raça. Poder escolher onde morar tem consequências
importantes na extensão da vida de um indivíduo em sua exposição não
só à violência e dificuldades de acesso urbano, mas agora também a
poluentes tóxicos. Nessa conjuntura, as elites podem passar de poluídas
áreas industriais para bairros suburbanos menos poluídos47 e locais com
amenidades naturais. Os pobres e os impotentes não podem.
A percepção de que o ser humano havia alcançado – ou estava
chegando perto – os limites do esgotamento dos recursos para
manutenção dos níveis de consumo e de espaço para para disposição de
resíduos perigosos, por exemplo, começou a afetar, no contexto
norteamericano, de forma visível e desproporcional comunidades
marginalizadas. Por isso, como as comunidades pobres e as pessoas
negras foram as primeiras a sentir as consequências adversas da crescente
degradação ecológica, eles acabam por representar as primeiras
comunidades a organizar uma resistência para enfrentar o desafio político
decorrente destas condições.
A partir da contribuição de Acselrad, se identifica a origem do
movimento de Justiça Ambiental como constituída a partir da articulação
criativa de caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis.
Resultado de uma luta que teve início nos Estados Unidos na década de
196048.
Começando a se fortalecer nas décadas de 1970 e 1980, o
movimento por justiça ambiental surgiu como uma reação ao racismo
inerente às políticas governamentais no dos Estados Unidos da América49.
Como resultado da experiência e do sucesso do movimento por direitos
civis afro-americanos das décadas anteriores, foi possível voltar essa
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organização já estabelecida para os problemas ambientais que afligiam as
comunidades negras em particular.
Tudo começa com a percepção de que os bairros onde estas
populações viviam, trabalhavam e onde suas crianças jogavam50 foram
desproporcionalmente afetados com uma variedade de poluição tóxica e
perigosa e outros danos ambientais.
A título de ilustração, em 1983, a U.S. General Accounting
Office/GAO – agência independente e apartidária que trabalha para o
Congresso dos EUA, intitulado Siting of hazardous waste landfills and
their correlation with racial and economic status of surrounding
communities51 concretizou um estudo motivado pelo caso de Afton, em
que um projeto para aterro de lixo químico fora direcionado para onde
morava uma comunidade predominantemente negra.
Segundo Robert Bullard, o estudo concluiu que 75% das áreas, nas
quais se situavam os aterros comerciais de resíduos perigosos da chamada
“Região 4” dos Estados Unidos, localizavam-se em comunidades negras.
O dado foi considerado especialmente alarmante uma vez que as
comunidades negras eram 20% da população naquela região52, índice que
permitiu observar que o alvo era deliberado.
Diante desse contexto e com esses dados disponíveis, não é
surpreendente que a gênese do próprio termo justiça ambiental surgiu da
luta do movimento especificamente voltado a promoção da ideia de
igualdade no que diz respeito ao acesso à Justiça Ambiental, identificado
inicialmente nos Estados Unidos na década de 1980, como fruto da luta
de grupos envolvidos com direitos civis.
O movimento por justiça ambiental procurou redefinir o que se
deve entender como ambientalismo, ampliando-o, de forma a integrá-lo
mais às necessidades sociais das pessoas e populações étnicas em
contraste com a noção de meio ambiente mais ecocêntrico, seus objetivos
fundamentais incluem desafiar a lógica do crescimento puramente
econômico de viés capitalista.
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A busca por justiça ambiental serviu então, neste primeiro
momento do contexto norte americano, para identificar e localizar a
colocação de resíduos perigosos e nocivos nas áreas predominantemente
habitada por minorias étnicas nos EUA. Com isso foi possível observar
que a prática ambiental discriminatória era especificamente voltada às
comunidades pobres e negras, o que deu ensejo à realização de inúmeros
estudos que permitiram indicar um vínculo entre a "minoria e danos
ambientais”.
Nesse sentido, um momento decisivo da experiência norte
americana foi a pesquisa realizada em 1987 a pedido da Comissão de
Justiça Racial da United Church of Christ, que mostrou que “a
composição racial de uma comunidade é a variável mais apta a explicar a
existência ou inexistência de depósitos de rejeitos perigosos de origem
comercial em uma área”53.
Até então, ainda se poderia argumentar que a ênfase no fator racial
era exagerada ou sem fundamento, no entanto, o estudo acima permitiu
evidenciar a proporção de residentes que pertenciam a minorias étnicas
em comunidades que abrigam depósitos de resíduos perigosos é igual ao
dobro da proporção de minorias nas comunidades desprovidas de tais
instalações.
Por força da ampliação do debate sobre este tema, no ano de 1991,
realizou-se na cidade de Washington a First National People of Color
Enrivonmental Leadership Summit, em que foram abordados temas para
o enfrentamento de problemas ambientais vinculados à questão racial54.
Não se podia mais deixar de reconhecer que, no cenário norteamericano, os estudos indicavam que o fator raça revelou-se mais
fortemente correlacionado com a distribuição locacional dos rejeitos
perigosos do que o próprio fator baixa renda. Portanto, embora os fatores
raça e classe de renda tivessem se mostrado fortemente interligados entre
si, a raça predominante nas comunidades estudadas revelou-se um
indicador mais preciso da coincidência entre os locais onde as pessoas
negras viviam e aqueles onde os resíduos tóxicos eram depositados. Foi a
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partir desta pesquisa que o reverendo Benjamin Chavis criou a expressão
que mais tarde ganhou popularidade, o “racismo ambiental” para designar
essa “imposição desproporcional - intencional ou não - de rejeitos
perigosos às comunidades de cor”55.
Uma das perspectivas referentes aos estudos de justiça ambiental
procura, como acima mencionado, analisar como a economia capitalista
forma uma "esteira de produção" que continua a criar problemas
ecológicos através do estímulo interminável à produção e ao consumo de
massa.
Da mesma forma, a perspectiva do movimento “não no meu
quintal”, já que os atores que começam a se unificar nesse movimento
propugnam a politização da questão do racismo e da desigualdade
ambientais, denunciando a lógica que acreditam vigorar “sempre no
quintal dos pobres”56.
Essa reação – não no meu quintal - geralmente era orientada por
visões de despejos de resíduos perigosos de dias passados que se
acumularam em líquidos perigosos no meio ambiente. Essas visões eram
muito reais no passado e os restos dessas situações ainda existem. A
noção que vem com o movimento por justiça ambiental é afastar a
satisfação com a colocação de resíduos, desde que não esteja visível na
“minha comunidade”.
Além disso, a lógica da esteira de produção é uma necessidade
cada vez maior de capital investimento para gerar bens para venda no
mercado. Do meio ambiente, requer insumos crescentes de energia e
material e o resultado ecológico desse processo é que o uso dos recursos
naturais continua a aumentar, independentemente das consequências
sobre a sustentabilidade do ecossistema.
O resultado social disso é que as desigualdades aumentam e as
populações da classe trabalhadora recebem cada vez menos benefícios
materiais do seu trabalho e cada vez mais ficam expostas aos prejuízos
industriais ao meio ambiente. Assim, tanto a desorganização ecológica,
quanto racismo e desigualdades de classe se tornam resultados desta
ordem socioeconômica dominante.
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No ano de 1991, os seiscentos delegados presentes à I Cúpula
Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos de Cor aprovaram os
“17 Princípios da Justiça Ambiental”, estabelecendo a partir de então uma
agenda nacional para redesenhar a política ambiental dos EUA57 de modo
a incorporar a pauta das “minorias”, comunidades ameríndias, latinas,
afroamericanas e asiaticoamericanas, tentando mudar o eixo de gravidade
da atividade ambientalista nos EUA.
O movimento de justiça ambiental consolidou-se assim como uma
rede multicultural e multirracial nacional, e mais recentemente
internacional, articulando entidades de direitos civis, grupos
comunitários, organizações de trabalhadores, igrejas e intelectuais no
enfrentamento do “racismo ambiental” visto como uma forma de racismo
institucional, propagado ora pela ação ora pela omissão dos poderes
públicos. O movimento buscou assim fundir direitos civis e preocupações
ambientais em uma mesma agenda, superando vinte anos de dissociação
e suspeita entre ambientalistas e movimento negro.
A articulação do movimento procurou construir uma resistência
global como forma de questionar o modelo de produção vigente, que cria
mecanismos de mercado no qual promove a desigualdade ambiental e se
omite na formulação de políticas públicas para alterar esse quadro
desigual58. Nesse sentido, o Movimento de Justiça Ambiental “procurou
assim organizar as populações para exigir políticas públicas capazes de
impedir que também no meio ambiente vigorem os determinantes da
desigualdade social e racial”59.
Por reconhecer a importância de comunidades locais na luta
ambiental, o movimento por justiça ambiental estadunidense acabou por
guiar o movimento que veio a se desenvolver em outros países.
O conceito ou doutrina da justiça ambiental cresceu e agora é
aplicado a uma ampla gama de "preocupações sociais graves",
particularmente relacionadas a comunidades que sofrem de desigualdades
sociais como resultado de "desigualdades ambientais".
O conceito de desigualdade ambiental, segundo o coletivo
brasileiro de pesquisadores sobre o tema, permite apontar o fato de que a
racionalidade específica do capitalismo liberalizado fez com que os danos
decorrentes de práticas poluentes recaíssem predominantemente sobre
grupos sociais mais vulneráveis, criando uma distribuição desigual dos
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benefícios e malefícios do desenvolvimento econômico. Basicamente, os
benefícios destinam-se aos grandes interesses econômicos e os danos a
grupos sociais despossuídos60.
Nesse sentido, importa tratar sobre como o problema da destruição
ecológica, acaba criando também um impacto sobre os poluidores. Com
Beck já vimos que os riscos da modernização são generalizados, não se
limitando no espaço ou no tempo de forma a criar um fenômeno rotulado
por Beck como “o fim do outro”61.
Os danos causados por problemas ambientais globais, tais como
como perturbação climática global ou destruição da camada de ozônio, é
infligida a todas as pessoas, independentemente da classe social ou
etnia62. O viés peculiar do estudo de conflitos socioambientais é perceber
que os mais pobres acabam por sofrer mais com os efeitos dos danos de
que não podem – não tem condições – de escapar.
Com o crescimento do movimento por justiça ambiental, na década
de 1980, como fruto particular das lutas baseadas nas lições aprendidas
de conflitos anteriores63 deu ensejo ao fortalecimento das conquistas de
ativistas que convocaram encontros regionais e nacionais para trocar
ideias, táticas e estratégias. No início dos anos 90, o termo "Racismo
ambiental" já havia ganho notoriedade no movimento social, acadêmico,
político. Os defensores da justiça ambiental estavam envolvendo
regularmente corporações poluentes, reguladores, o Congresso e na Casa
Branca.
É certo que o movimento procura conter os excessos do sistema
capitalista, o qual mesmo assim continua em ritmo acelerado. O
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movimento surgido nos Estados Unidos deu origem à globalização
conhecimento e da noção de justiça ambiental e da noção de que os efeitos
dos danos ao meio ambiente são distribuídos de maneira desigual de
acordo com fatores como raça e classe social. Diz-se que o resultado da
mobilização pode ser representado ao menos pela tomada de consciência
acerca da problemática envolvendo o acesso à justiça ambiental,
tornando-o objeto de debates.
Como se viu no cenário norte americano, ocorreu o fenômeno de
associação entre os movimentos por direitos civis e direitos ambientais,
situação que não correspondeu necessariamente ao que podemos observar
em outros contextos, como é o caso do panorama brasileiro. Não obstante,
tal como aponta Ekhator64, a justiça ambiental (JA) como conceito vem
ultrapassando a sua estrutura simples e assim o significado da doutrina de
acesso à justiça ambiental varia de acordo com o contexto social e
peculiaridades culturais e regionais em foco, de forma que cada país,
região ou comunidade terá prioridades distintas.
O cerne da premissa de justiça ambiental diz respeito a uma
distribuição equitativa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal
como consagrado na ordem constitucional. Soma-se à lógica técnicoambiental, porém, vetores de isonomia e dignidade da pessoa humana, de
forma que o conceito deve passar a compreender a distribuição equânime
dos recursos naturais e que nenhuma parte da população sofra
desproporcionalmente os efeitos da industrialização e de políticas
públicas ambientais, leis e regulações, bem como todos devem ter acesso
razoável à informação e participação no processo de tomada de decisões
envolvendo o meio ambiente.
No caso da questão sanitária, esse acesso à justiça ambiental
deveria partir de uma atuação do poder público que não criasse distinções
para a prestação do serviço.
Herculano nos informa que no campo da formulação e
implementação de mecanismos políticos, o movimento por justiça
ambiental foi o influenciador de toda uma legislação norte-americana. Ela
exemplifica, citando Dower, Sapiro e Gibbs, mencionando os
procedimentos para os clean-ups (descontaminação), a legislação sobre o
direito à informação sobre o que existe ou existirá em uma dada
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vizinhança (“Right to know Act”) e a criação de fundos direcionados às
comunidades afetadas, dando-lhes meios financeiros para contratar
serviços técnicos e advocatícios65.
Lays Helena66, de seu turno, traça a evolução dos discursos
ambientalistas norte-americanos. Num primeiro momento, ela aponta
como o discurso centrava-se inicialmente na natureza e atribuía ao
homem o papel de perigoso predador ou como apenas mais uma espécie,
desprovida de privilégios. Uma outra perspectiva, baseada no
desenvolvimento sustentável, parte de uma perspectiva econômicotecnológica e nela, o homem retoma um papel central frente ao meio
ambiente: “o papel de gestor”.
Uma terceira perspectiva indicada é exatamente a que se relaciona
ao movimento de justiça ambiental, associado ao movimento contra o
racismo ambiental e ao movimento pela igualdade ambiental.
Essa terceira perspectiva desponta justamente por se observar que
a defesa do meio ambiente equilibrado, por si só, desalinhada de uma
perspectiva que respeite a igualdade, dignidade da pessoa humana e
impessoalidade, é desassociada de valores que respeitam as diferenças.
Afinal, o movimento tem origem na percepção de que a distribuição das
externalidades ambientais negativas do desenvolvimento industrial era
profundamente desigual e que o componente racial era fator determinante
nessa equação.
A degradação do meio ambiente deixou de ser, sob essa
perspectiva, considerada algo separado da busca pela dignidade humana.
A tutela do meio ambiente também passa pela tutela da igualdade, de uma
ética ambiental para uma melhor qualidade de vida para a população
como um todo.
Uma reflexão interessante no seio das discussões sobre conflitos
socioambientais e acesso à justiça ambiental é aquela levantada por
Sandler e Pelluzo, os quais chamam atenção para o fato de que haveria de
se esperar que os movimentos de justiça ambiental e ambiental
propriamente dito fossem aliados naturais67. Na verdade, segundo eles,
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haveria de se esperar que um movimento social dedicado à integridade e
preservação do meio ambiente e a um outro movimento dedicado à justiça
na distribuição do meio ambiente, não seriam dois movimentos sociais
distintos e divergentes, mas sim dois aspectos de um mesmo movimento
abrangente. Ambos definiram o termo central de "ambiente" para nomear
o foco de sua mobilização. Porém, a relação entre ambos nos Estados
Unidos é comumente caracterizada como dividida e por vezes até mesmo
hostil, ao invés de cooperativa.
Para os mesmos autores, certo é que o objetivo pugnado por ambos
os movimentos são demandas urgentes e que precisam avançar, já que, o
que está em última instância em questão não é se um movimento tem
objetivos mais valiosos ou se um tem autoridade moral sobre o outro, mas
sim, como os objetivos de ambos os movimentos podem ser alcançados
de forma eficaz.
Ao dispor sobre o Estado de Direito Ambiental e o Estado de
Direito para a natureza, José Rubens Morato Leite, Paula Galbiatti
Silveira e Belissa Betega apontam:
O Estado de Direito para a natureza, enquanto
superação do Estado de Direito tradicional e
revisão do Estado de Direito Ambiental ocorre no
sentido de fortalecer seu caráter biocêntrico,
incorporando novos entendimentos advindos dos
desafios da era do Antropoceno. Desta forma, não
há um questionamento do Estado de Direito, mas
sua
complementação,
modificando
sua
racionalidade e estrutura para incluir a biologia da
vida e diminuir o impacto da ação humana sobre os
processos ecológicos68.

and Environmentalism: The Social Justice Challenge to the Environmental
Movement. 2007, p. 2. Disponível em: <https://theavarnagroup.com/wpcontent/uploads/2016/12/Environmental-Justice-and-Environmentalism-TheSocial-Justice-Challenge-to-the-Environmental-Movement-Ronald-Sandlerand-Phaedra-C.-Pezzullo.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018.
68
LEITE, José Rubens Morato; SILVEIRA, Paula Galbiatti; BETEGA, Belissa.
O Estado de Direito para a natureza. Fundamentos e conceitos. In: LEITE, José
Rubens Morato; DINNEIBER, Flávia França. Estado de Direito Ecológico.
Conceito, conteúdo e novas dimensões para a proteção da natureza. São
Paulo: Instituto o Direito por um Planeta Verde, 2017, p. 83.

54

Nesse contexto, o Direito Ambiental pode apresentar tanto normas
originariamente pertencentes a outros ramos do Direito quanto normas
originariamente criadas pelo legislador. Como esclarece Derani69:
O Direito Ambiental é em si reformulador,
modificador, pois atinge toda a organização da
sociedade atual, cuja trajetória conduziu à ameaça
da existência humana pela atividade do próprio
homem, o que jamais ocorreu em toda história da
humanidade.

O Direito evolui com a própria sociedade e assim, as
transformações abraçadas na Constituição de 1988, no capítulo dedicado
ao meio ambiente, realçam a importância deste direito fundamental que é
produto da mobilização de ambientalistas e de outros setores sociais.
Nesse sentido, importante que se reveja as novas tarefas do Estado de
Direito em vista da reivindicação de justiça ambiental, da equidade
intergeracional em relação função de um bem difuso e bem distante da
racionalidade jurídica clássica70.
Ao que parece, uma percepção errônea do movimento por justiça
ambiental não seria útil ao movimento ambientalista, como se fosse
necessário contrapor-se os interesses do homem aos da natureza –
dissociando-se o ser humano do meio ambiente. No entanto, combater a
desigualdade na afetação das externalidades negativas do meio ambiente
tem a pretensão de também combater a criação das externalidades
propriamente ditas – só que a lógica deve afetar o próprio modelo de
consumo em que vive o ocidente, fugindo de certa forma da lógica do
cientificismo capitalista, que pretende resolver as questões ambientais
sem mudar o paradigma neoliberal.
Uma mudança promovida pelo movimento por justiça ambiental e
que se pode dizer que é mérito seu foi a mudança de foco do meio
ambiente para as pessoas, e em especial comunidades específicas,
compostas de minorias. A noção principal é de que a proteção ambiental
não pode ser garantida sem que se considere as realidades sociais,
culturais e econômicas de cada lugar. De certa forma, a justiça ambiental
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tem direta relação com discriminação positiva ou ações afirmativas ao
buscar alcançar uma redistribuição dos custos da justiça ambiental
àqueles que desproporcionalmente vem sofrendo com os efeitos do
esgotamento ou má distribuição dos recursos ambientais.
Em geral, o debate específico sobre questões ambientais, porém,
ainda se encontra vinculado a uma reflexão a partir das ciências
biológicas e exatas sem levar em conta as questões sociais afetas ao tema.
E é nesse aspecto que a justiça ambiental pretende promover uma
mudança de paradigma.
O movimento por justiça ambiental avançou, focando não apenas
no racismo a questão da desigualdade ambiental, mas, sobretudo, na
questão de classes, incorporando em seu discurso expressões como
desigualdade social e exclusão social71. Traz-se assim uma nova
dimensão ao debate ambientalista, que partia de um diálogo
predominantemente estético de interesse de uma classe-média para
preocupações com questões próximas ao próprio mínimo existencial, ao
tratar da melhoria das condições sociais de determinadas comunidades.
É preciso sim proteger a natureza e preservar o meio ambiente, mas
também é necessário perceber que isso não é suficiente sob a luz do
movimento por justiça ambiental, cujo objetivo é trazer equilíbrio social
entre os efeitos dos custos e benefícios da proteção ambiental. Significa
dizer que o objetivo de proteção ambiental deve levar em consideração
do mesmo modo as necessidades de minorias étnicas e dos mais pobres
dentre a comunidade, aqueles que sofreram as consequências da
industrialização mais do que outros.
Essa evolução dos estudos vem, segundo Acselrad, a erigir uma
visão alternativa ao hegemonismo da modernização ecológica, alterando
a configuração do movimento ambientalista e sendo vistos até, por alguns,
como potencialmente capazes de vir a liderar um novo ciclo de
movimentos por mudança social72.
É certo assim, que o movimento de justiça ambiental nascido nos
Estados Unidos nos anos 1970 e 1980 contribuiu decisivamente para
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tornar expresso tal quadro analítico, evidenciando de forma persuasiva a
ligação entre degradação ambiental e injustiça social.
Além dos desafios de raça, classe e gênero, também há conceitos,
diferenças culturais e retóricas.
Para ir além da promoção e redefinição de conceitos referentes aos
conflitos socioambientais, o movimento de justiça ambiental também
procurou redefinir o conhecimento, enfatizando como as comunidades de
base expressar suas experiências e o conhecimento que eles têm para
compartilhar.
Segundo, Sandler e Pelluzo:
recognizes the importance of storytelling as an
epistemology, in addition to more traditional
scientific and economic discourses (Krauss 1994,
p. 259). This way of knowing and critically
interpreting the world contrasts with environmental
reports that rely heavily on scientific and economic
data and challenges particular conceptions of what
an educated presentation entails73.

Assim, o movimento de Justiça Ambiental, como nos ensina Henri
Acselrad, constituiu-se nos EUA a partir de uma articulação criativa entre
lutas de caráter social, territorial, ambiental e de direitos civis74. Já a partir
do final dos anos 60, redefiniu-se em termos “ambientais” um conjunto
de embates contra as condições inadequadas de saneamento, de
contaminação química de locais de moradia e trabalho e disposição
indevida de lixo tóxico e perigoso. Foi então acionada a noção de
equidade geográfica, como:
referente à configuração espacial e locacional de
comunidades em sua proximidade a fontes de
contaminação ambiental, instalações perigosas,
usos do solo localmente indesejáveis como

“reconhece a importância de narrativa como epistemologia, além de mais
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depósitos de lixo tóxico, incineradores, estações de
tratamento de esgoto, refinarias etc.75.

Nos anos 70, a apreensão se expande de forma que sindicatos
preocupados com saúde ocupacional, grupos ambientalistas e
organizações de minorias étnicas articularam-se para elaborar em suas
pautas respectivas o que entendiam por “questões ambientais urbanas”.
Alguns estudos mencionados por Acselrad76 apontavam já a distribuição
espacialmente desigual da poluição de acordo com a raça das populações
a ela mais expostas, sem que se tenha conseguido neste momento e com
as evidências ali reunidas, alterar a agenda pública. Em 1976-77, diversas
negociações foram realizadas tentando montar coalizões destinadas a
fazer entrar na pauta das entidades ambientalistas tradicionais o combate
à localização de lixo tóxico e perigoso predominantemente em áreas de
concentração residencial de população negra.
Como consequência desses movimentos, a questão ambiental
ganha um novo viés. À defesa da natureza, acrescenta-se a discussão de
temas concernentes à qualidade de vida da população, tais como o
saneamento, a contaminação química de locais destinados à moradia e ao
trabalho e a disposição indevida do lixo tóxico e perigoso, como bem
lembra Acselrad77.
No início deste século e no fim do século passado vimos o
desenvolvimento da doutrina econômica que acredita ser factível um
desenvolvimento econômico sem fim, o avanço a qualquer custo pelo
lucro, consequência do neoliberalismo e do sistema de reprodução
capitalista. Essa visão da economia desenvolve, de maneira crescente, um
estilo de vida incompatível com a justiça social e ambiental.
Quando confrontados com a situação da escassez, a resposta
neoliberal limita-se a falar em otimização do consumo, ou no papel da
ciência como ferramenta necessária e suficiente para a solução de todos
os problemas.
O ambientalismo tradicional apregoa que operações legislativas
irão solucionar todos os problemas de poluição e distribuição das
externalidades negativas decorrentes da industrialização e da má
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distribuição de serviços públicos – tais como o de saneamento básico. A
busca por eficiência ao lidar com problemas ambientais resulta no uso da
lógica capitalista que é a própria origem do problema.
Para Shiva78, existe um equívoco generalizado de que o
desenvolvimento da biotecnologia vai levar natural e automaticamente à
preservação da biodiversidade. Para ela, as tecnologias de produção
baseadas em monoculturas uniformes de árvores (voltadas à eficiência da
produção), safras agrícolas ou gado ameaçam a economia de subsistência,
ao mesmo tempo em que acabam com a biodiversidade.
Essa lição observada por Shiva no cenário indiano acaba sendo
uma metáfora para a lógica capitalista aplicada à JA. As monoculturas
que servem à melhor exploração do capital-floresta ameaçam a
preservação da biodiversidade, assim como o desenvolvimento e
crescimento industrial são objetivos que afetam os mais pobres de forma
desproporcional.
Ela percebe, assim, que a destruição da diversidade está vinculada
a criação de monoculturas e, com a criação de monoculturas, ao passo que
a diversidade e sustentabilidade estão ecologicamente ligadas porque a
diversidade oferece a multiplicidade de interações aptas a reequilibrar as
perturbações ecológicas de qualquer parte do sistema.
Corte e Portanova também tratam dessa questão ao abordarem a
ideia da modernização ecológica, abrangida pela corrente que discorre
sobre o ambientalismo da ecoeficiência79. A modernização diz respeito
ao processo pelo qual as instituições políticas tendem a internalizar
preocupações ecológicas no processo de produção com o propósito de
conciliar o crescimento econômico com a resolução dos problemas
ambientais.
Assim, ao mesmo tempo que o movimento por justiça ambiental
se globaliza, ele se depara com o discurso neoliberal e com teorias, como
é o caso da modernização ecológica, que confiam no mercado como o
melhor mecanismo para ajustar os desequilíbrios ecológicos e as
desigualdades sociais80”.
Acontece que a exploração constante e desenfreada tem deixado
um saldo de devastação profunda no meio-ambiente, sem um
planejamento estrutural que possa recompor a natureza e seus recursos.
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O núcleo do movimento pela justiça ambiental é, como se pode
identificar, a integração da dimensão ambiental com as do direito e da
democracia através de ações transformadoras, por meio de um viés
sociopolítico, já que a lógica neoliberal de consumo não pode pretender
solucionar o problema que criou, seguindo a mesma lógico que continua
a aumentar a crise ambiental.
Para Mendes e Tybusch combater os malefícios impostos por uma
agenda ambiental que atende os interesses dos países hegemônicos e das
empresas transnacionais faz-se necessário o rompimento da abordagem
tradicional na questão ambiental. Os autores entendem que:
A pluralidade na matriz epistemológica dos
movimentos ambientais, oriundo de uma nova
lógica do pensamento, a complexidade – conforme
abordado no tópico anterior – propícia uma nova
forma de refletir sobre a problemática ambiental
buscando alternativas para a sua superação da crise
instaurada81.

A noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio
ambiente seguro, sadio e produtivo para todos, onde o “meio ambiente” é
considerado em sua totalidade, incluindo suas dimensões ecológicas,
físicas construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas82.
Desde a sua origem no cenário de lutas norte-americano passando
pelo seu desenvolvimento atual nas últimas duas a três décadas, a justiça
ambiental pressupõe um novo enfrentamento contra posturas
discriminatórias – principalmente decorrentes da ação e omissão dos
poderes públicos – e que oneram apenas determinados grupos
populacionais com os malefícios do desenvolvimento econômico e
industrial de forma desproporcional.
Sem seguir a dinâmica do ambientalismo tradicional, a Justiça
ambiental é um terceiro gênero frente ao preservacionismo, que pretende
preservar a natureza contra a ação humana, e à ideia de ecoeficiência, cuja

81

MENDES, Luís Marcelo; TYBUSCH, Jerônimo Siqueira. A crise ambiental
e o embate dos movimentos ambientais na busca por uma nova acepção de
justiça ambiental. 2013, p. 11. Disponível em:
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=97194d08565841c0>. Acesso
em: 10 jan. 2018.
82
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZZERA, Gustavo
das Neves. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 16.

60

noção de desenvolvimento sustentável tornou‑se “uma religião da
utilidade e da eficiência técnica desprovida da noção de sagrado” sob a
hegemonia de economistas e engenheiros, ainda que acoplada às ciências
sociais e humanas no desenvolvimento de metodologias participativas e
estudos de vulnerabilidade baseados nas noções de consenso e
governança, que desconsideram o potencial dinâmico e transformador dos
conflitos83.
A Justiça Ambiental, portanto, possui uma visão crítica às visões
sistemistas e funcionalistas de vulnerabilidade que se encaixam no que
Füssel84 aponta como uma vertente das ciências naturalistas e das
engenharias.
Afinal, não é apenas o subconsumo que ameaça a integridade do
meio ambiente. São importantes também os efeitos de longo prazo do
neoliberalismo e do superconsumo de recursos e seus efeitos na
distribuição e sustentabilidade. É preciso então apontar como esse sistema
remove o poder político e moral do Estado para lidar com o
superconsumismo.
Ainda no que diz respeito à origem do movimento, Rogério Santos
Rammê85, fala do caso emblemático que, segundo ele leciona, teve como
efeito impulsionar a internacionalização do movimento por justiça
ambiental. Trata-se da divulgação, em 1991, de um memorando em que
Lawrence Summers, economista chefe do Banco Mundial à época,
apontou três razões para que os países pobres fossem o destino dos polos
industriais de maior impacto ao meio ambiente. A primeira delas: o meio
ambiente seria uma preocupação “estética”, típica dos países ricos; a
segunda: os indivíduos mais pobres, na maioria das vezes, não vivem
tempo suficiente para sofrer os efeitos da poluição ambiental; e a terceira:
pela lógica econômica de mercado, as mortes em países pobres têm um
custo mais baixo do que nos países ricos, pois seus moradores recebem
menores salários86.
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Esse foi só um lamentável exemplo que chegou a público e pela
indignação causada, acabou tendo o efeito de exacerbar a necessidade de
os países em desenvolvimento conquistarem o direito de não se tornarem
aterros dos países ditos desenvolvidos. Certamente não se trata de uma
postura isolada, e por isso mesmo esse desrespeito aos mais vulneráveis
é algo que demanda atenção constante e protagonismo do Estado como
protetor e não como como mero gestor.
As populações mais vulneráveis, que como regra geral são as que
menos se beneficiam dos frutos do modelo desenvolvimentista hodierno;
são as que menos consomem; as que menos geram lixo, e são as que mais
diretamente suportam as externalidades negativas do processo produtivo.
A lógica econômica dominante ignora por completo a ideia de equidade
na repartição de tais externalidades: aquilo que Vandana Shiva denomina
de apartheid ambiental global87.
É necessário, pois, que se passe a tratar o tema, antes de se chegar
a uma solução. E essa reflexão inicial passa pela necessidade de relacionar
a injustiça ambiental (com o deslocamento da poluição para áreas mais
pobres ou por meio da atuação inconsistente em áreas de preservação)
diretamente à segregação social, em razão da forma como a tutela
ambiental tem sido levada a efeito no ordenamento jurídico brasileiro.
A perspectiva da justiça ambiental no Brasil, segundo Rammê,
seguindo a tendência mundial:
volta-se para a justa distribuição do espaço
ambiental coletivo entre os seres humanos vivos,
bem como para o enfrentamento de toda e qualquer
espécie de violações de Direitos Humanos
fundamentais originadas em contextos de
degradação ambiental no território brasileiro88.

Tão importante quanto é a injustiça ambiental propriamente dita, é
a análise de como os efeitos do neoliberalismo e a cada vez mais profunda
divisão de classe representam a maior ameaça à sustentabilidade
ambiental para todos e à justiça ambiental para as pessoas de baixa renda.
A qualquer sinal de crise política, econômica ou previdência, vemos
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surgir políticas de austeridade fiscal e privatização, que ameaçam enraizar
ainda mais as disparidades econômicas.
Neste contexto, pode ser visto como positivo que o
desenvolvimento do movimento por justiça ambiental tem o efeito de
alargar a definição de ecologia, para que o conceito de “meio ambiente”
passe a ser redefinido para também abranger o ambiente de moradia e de
trabalho, e dentro da dinâmica de socioambientalismo, tornou-se claro
que as iniciativas ambientais eram próximas à vetores de isonomia e
dignidade da pessoa humana.
Bullard aponta, no entanto, a existência de divergências e muita
fragmentação dentro do movimento por justiça ambiental. Para ele, uma
razão para isso é que ao movimento falta um quadro téorico único e
coerente de trabalho. Há uma ampla variedade de opiniões, por exemplo,
sobre a importância relativa da raça, de classe, gênero e há maiores
divisões de opinião no potencial de uma reforma dentro da economia de
mercado. Até mesmo a eficácia de um procedimento judicial aplicado ao
tema é uma questão de debate.
Há várias metodologias e ideologias diferentes dentro do
pensamento ambiental, o que dificulta a criação de uma conceitualização
pura de justiça ambiental. Ecofeminismo, ecosocialismo, ecologia
profunda, ecologia econômica, e ecologia social estão todas preocupadas
até certo ponto, com injustiça econômica, na medida em que elas prestam
atenção a como recursos ambientais e seus subprodutos são distribuídos
e às relações desiguais de poder que levam a injustiças ambientais89.
De todo modo, segundo Albuquerque:
A ideia introduzida pela noção de crise ambiental
de que todos nós, enquanto seres humanos, somos
responsáveis pelas condições ambientais do
Planeta, é um dos pontos de reflexão da nova
perspectiva colocada pelo movimento de justiça
ambiental. Esse cenário de crise ambiental esconde
a forma como os impactos ambientais estão
distribuídos tanto em termos de incidência quanto
intensidade. Isso acontece, por um lado, porque o
meio ambiente é visto como algo uno, escasso e
homogêneo; por outro lado, porque os seres
humanos, como um todo, seriam os responsáveis
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pelo processo de destruição das formas naturais, do
ambiente e da vida90.

As diferentes vertentes de estudo da Justiça ambiental têm em
comum a percepção de que a crise ambiental perpassa o referencial
ecológico clássico, e é multifacetada, sendo necessário o aporte das
perspectivas abordadas no primeiro capítulo91. Da igualdade de Bullard,
ao pensamento complexo de Morin e à ecologia de saberes de Boaventura,
o cenário dos movimentos ambientais, exercem papel fundamental, para
a superação da crise, indo além da noção cartesiana e positivista para
articular o conhecimento ambiental com outras áreas de conhecimento
com o propósito de superação da crise ambiental. Dessa forma, nasce o
Movimento de Justiça Ambiental, abordado a problemática por
intermédio de uma visão complexa e transdisciplinar.
2.3 Os Estudos Sobre Justiça Ambiental, Sustentabilidade e
Segregação Social No Contexto Brasileiro
A igualdade perante a lei, tal como consagrada na Constituição
Brasileira, não se apresenta como suficiente para considerar as aspirações
primárias e essenciais à manutenção da vida digna, justamente pela falta
de efetividade das normas92. No caso específico de que trata esta pesquisa,
ao tangenciar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e
mais especificamente no que diz respeito ao acesso à justiça ambiental, a
situação não é diferente.
Não basta se falar em critérios formais e previsão legal de objetivos
para efetivamente alcançar o resultado, seja ele igualdade ou justiça
ambiental.
A concreção do princípio da igualdade – e pretende-se afirmar aqui
que também se aplica à concreção do acesso à justiça ambiental –,
segundo o que nos lembra Eros Grau, reclama a prévia determinação de
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quais sejam os iguais e quais os desiguais, até porque a igualdade consiste
em dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais93.
Cadematori, em acertado sobre os princípios jurídicos
posicionamento estabelece que:
os princípios estabelecem as razões para decidir de
uma forma determinada e, ao contrário das outras
normas comuns, o seu enunciado não determina as
condições de sua aplicação, mas sim o seu
conteúdo material ou peso específico, ou seja, o
valor que encerram, e que define quando eles serão
aplicados ou não94.

A busca por essa concretude do princípio da igualdade remete-se
ao mesmo processo de conquista por que deve passar o conceito de
“acesso à justiça” genericamente considerado, o qual, no período remoto,
entre os séculos XVIII e XIX, era aceito somente a partir de uma
compreensão de uma sociedade laissez-faire, sem a exigência de atuação
positiva do Estado para sua efetivação, passivo na promoção de ações
concretas para efetivação do acesso à justiça.
A igualdade, assim como o acesso à justiça têm sua acepção
formal, com limites similares, ou seja, sem avanços sob o viés de uma
igualdade material, preocupada com as diferenças substantivas e
obstáculos reais daqueles que utilizam os serviços judiciais do Estado.
Assim, a despeito de se falar em igualdade material como
apregoada constitucionalmente, com reflexos que se pretendem ao
alcance da justiça ambiental, para a parte mais pobre da população, para
as minorias étnicas e trabalhadores de baixa renda há muitas outras
necessidades básicas a conquistar e talvez por isso mesmo o meio
ambiente – e o acesso à justiça ambiental – ainda fique em segundo plano
(quanto muito) quando falamos em engajamento e conscientização.
Segundo Pegado95, no Brasil, a assimilação dos princípios da
Justiça Ambiental e seu desenvolvimento teórico são ainda incipientes,
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de forma que a discussão sobre acesso à justiça ambiental tende a ficar
muitas vezes encoberta por outros problemas mais urgentes – pela
extrema pobreza e pelas péssimas condições gerais de vida da sociedade
nacional.
Rego e Pinzani, ao tratar de dar voz aos pobres e o papel do
pesquisador, tratam justamente da questão da eliminação da “voz” do
pobre. Eles observam que a maioria das medidas que visam combater à
pobreza se baseiam em dados estatísticos, quantitativos e
macroeconômicos. Para eles:
O pobre é, em suma, considerado mero objeto de
políticas públicas, não sujeito da política, sujeito
político propriamente dito – e isso representa uma
forma de perda da autonomia. Isso poderia levar a
exigir que os pobres participem diretamente das
decisões que dizem respeito à sua situação, mas tal
exigência se depara com uma dificuldade teórica e
uma prática. A teórica consiste na própria definição
do fenômeno da pobreza e na identificação de
quem é pobre. A prática consiste na dificuldade de
os pobres se organizarem de madeira a escolher
representantes que falem em seu nome96.

E eles dão um exemplo concreto:
pessoas que vivem em uma situação de pobreza ou
miséria frequentemente não tem consciência do
fato que são vítimas de alguma injustiça. Em outras
palavras: o que pode chamar a atenção do
observador como resultado de uma injustiça pode
ser interpretado de maneira bem diferente pelas
próprias pessoas que são vítimas de injustiça97.

Por isso é fundamental que o Poder Público tome parte como
protagonista no estabelecimento não só de uma adequada regulamentação
ambiental, mas também da distribuição dos recursos naturais e dos
serviços públicos ligados à saúde pública e preservação, evitando, por
exemplo, que apenas parte da população sofra com a falta de serviços
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públicos de coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de
resíduos sólidos e controle de pragas, assim como qualquer tipo de agente
patogênico, visando à saúde das comunidades.
Com isso em mente, o movimento ambientalista tem papel
fundamental na exigência de regulamentação e efetivação de políticas
públicas adequadas em saneamento básico.
Para Acselrad, a noção de "justiça ambiental" exprime um
movimento de ressignificação da questão ambiental, de forma que,
segundo ele:
Ela resulta de uma apropriação singular da temática
do meio ambiente por dinâmicas sociopolíticas
tradicionalmente envolvidas com a construção da
justiça social. Esse processo de ressignificação está
associado a uma reconstituição das arenas onde se
dão os embates sociais pela construção dos futuros
possíveis. E nessas arenas, a questão ambiental se
mostra cada vez mais central e vista
crescentemente como entrelaçada às tradicionais
questões sociais do emprego e da renda98.

Assim, no contexto brasileiro e em outros países
latino-americanos, a origem da discussão ambiental, inevitavelmente
forneceram peso conceitual e político ao “modelo de desenvolvimento”
capitalista e ao papel regional no comércio internacional insustentável e
injusto pela apropriação de recursos naturais, assim como às comunidades
tradicionais e agrícolas que vivem na fronteira da expansão capitalista no
uso de recursos naturais, como bem aponta Porto99. Segundo ele:
Tal fato reforça uma importante característica
histórica da região: o padrão histórico de
desigualdades sociais e discriminação étnica
gerador de conflitos ambientais na América
Latina possui forte relação com a sua inserção na
economia internacional enquanto exportador de
matérias primas, commodities rurais e metálicas
(Porto e Milanez, 2009). Porém, nas perspectivas
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dos dois países os movimentos e produções
teóricas da justiça ambiental reforçam uma
dimensão central para o conceito de
vulnerabilidade social e sua reversão: o papel da
organização comunitária e dos movimentos
políticos
capitaneados
pelas
populações
vulnerabilizadas em sua condição de atingidas por
projetos econômicos ou ações do Estado (grifo
nosso).

Em razão dessa peculiaridade – decorrente da própria formação
cultural brasileira – é que se faz necessário, ao analisar os estudos sobre
justiça ambiental no Brasil, identificar como as questões sociais e
ambientais se conjugam. Um pensamento complexo é necessário para a
compreensão dessas questões, já que excedem a fragmentação do
paradigma cartesiano. A relação ser humano com o meio ambiente e deste
com a sociedade, demanda a observação de critérios múltiplos dos saberes
ambientais, no sentido de que a distribuição de recursos ambientais, e
ainda de seus benefícios ou malefícios, não correspondam somente aos
critérios pautados em uma racionalidade econômica que se mostra injusta
e desigual100.
Há inúmeros autores que discorrem sobre os movimentos por
justiça ambiental, e como vem ganhando força desde os anos 90, estudos
sobre o caráter socialmente desigual das condições de acesso à proteção
ambiental. Henri Acselrad101 nos traz notícia de que após cerca de 20 anos
de crítica e denúncia dos mecanismos produtores da desigualdades
ambientais nos Estados Unidos, a questão ganhou visibilidade nacional
em 2005, com as evidências do perfil sociodemográfico das vítimas do
furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans.
Segundo ele lembra, antes mesmo disso, representantes de algumas
redes do Movimento de Justiça Ambiental dos Estados Unidos estiveram
no Brasil, em 1998, para falar de sua experiência e estabelecer relações
com organizações locais dispostas a formar alianças na resistência aos
processos de "exportação da injustiça ambiental" apregoado no
memorando Summers.
Nesse sentido, Acselrad aponta que uma primeira iniciativa de
releitura da experiência norte-americana por entidades brasileiras deu-se
pela realização de um material de discussão elaborado e publicado por

100
101

BALIM; MENDES; MOTA, op. cit., p. 8.
ACSELRAD, 2010, op. cit.

68

iniciativa da Organização não govertamental Ibase, da representação da
Comissão de Meio Ambiente da Central Sindical CUT no Rio de Janeiro
e de grupos de pesquisa do Ippur/UFRJ102.
Um marco histórico significativo do movimento ambientalista no
Brasil foi a luta de Chico Mendes nos seringais do Acre103. A luta se
voltava principalmente pela defesa das florestas e a defesa dos povos que
vivem nela e dependem dela, além dos seringueiros, os povos indígenas
e grupos camponeses, formando a Aliança dos Povos da Floresta. A
proposta representava uma alternativa ao modelo de desenvolvimento
proposto e vigente na região, contrapondo-se à ideia de expansão da
pecuária, do agronegócio e madeireiras, e apregoando a possibilidade de
outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia104.
Já no sentido de um movimento por justiça ambiental e luta frente
aos conflitos socioambientais – uma visão não simplesmente ecocêntrica
–, em 2001, foi fundada em Niterói, a Rede Brasileira de Justiça
Ambiental (RBJA), de cuja Declaração de fundação se extrai a seguinte
citação:
Por Justiça Ambiental designamos o conjunto de
princípios e práticas que asseguram que nenhum
grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe,
suporte parcela desproporcional das consequências
ambientais negativas de operações econômicas, de
decisões de políticas e programas federais,
estaduais, locais, assim como da ausência ou
omissão de tais políticas105.
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A RBJA surgiu a partir da associação de movimentos sociais,
Organizações Não Governamentais (ONG), sindicatos e pesquisadores de
todo o Brasil, com o objetivo de denunciar a destruição do meio ambiente
e dos espaços coletivos de vida e trabalho que ocorrem
predominantemente em locais onde vivem populações negras, indígenas
ou sem recursos econômicos e fortalecer ações coletivas que possam se
contrapor a esse processo.
A RJBA, segundo dados do site oficial, não possui uma
coordenação centralizada, apresentando-se como espaço horizontal
composto por movimentos sociais, entidades ambientalistas, ONG,
associações de moradores, sindicatos e pesquisadores universitários.
Após a sua criação, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental se
tornou responsável pela elaboração de uma declaração expandindo a
abrangência das denúncias para além da questão do racismo ambiental na
alocação de lixo tóxico, que fundara a organização nascida no âmbito do
movimento negro dos Estados Unidos. A definição da categoria de luta
"justiça ambiental" ampliou-se então, designando o conjunto de
princípios e práticas que:
a) asseguram que nenhum grupo social, seja ele
étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela
desproporcional das consequências ambientais
negativas de operações econômicas, de decisões de
políticas e de programas federais, estaduais, locais,
assim como da ausência ou omissão de tais
políticas;
b) asseguram acesso justo e equitativo, direto e
indireto, aos recursos ambientais do país;
c) asseguram amplo acesso às informações
relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a
destinação de rejeitos e localização de fontes de
riscos ambientais, bem como processos
democráticos e participativos na definição de
políticas, planos, programas e projetos que lhes
dizem respeito;
d) favorecem a constituição de sujeitos coletivos de
direitos, movimentos sociais e organizações
populares para serem protagonistas na construção
de modelos alternativos de desenvolvimento, que
assegurem a democratização do acesso aos
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recursos ambientais e a sustentabilidade do seu
uso106.

Mesmo com essas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do tema
da justiça ambiental no meio acadêmico, Brandt e Fonseca107 apontam
que o movimento ainda é pouco estudado e ainda está em
desenvolvimento no seio acadêmico nacional. Os autores exemplificam,
afirmando que os conflitos socioambientais que despertam o debate do
tema podem ocorrer no momento de extração dos recursos naturais, da
geração de energia utilizada ou na produção de mercadorias, estando
presentes em praticamente todo o planeta, porém tendem a se intensificar
nos países exportadores de commodities – que é o caso do Brasil.
Como o foco nacional é o desenvolvimento por meio de uma
perspectiva puramente econômica e de mercado que prioriza
investimentos no setor industrial e empresarial em detrimento da
prestação e efetivação de direitos socioambientais de grupos
marginalizados socialmente por questões econômicas, étnicas e culturais,
as políticas de desenvolvimento voltadas ao crescimento econômico
tendem a se sobrepor à prestação de políticas sociais. Esta disparidade
fica visível na análise da posição do Brasil no ranking mundial de
economia e índice de desenvolvimento humano, quanto ao primeiro o país
é considerada a 6ª economia mundial, já quanto ao IDH o mesmo
encontra-se colocado na 85ª posição (dados do PNUD, 2014)108.
Diante dessa conjuntura, no Brasil, a abordagem da Justiça
ambiental, tal como apontado por Porto109, vem sendo desenvolvida com
o aporte crítico de autores da ecologia política, como base na doutrina de,
entre outros, Henri Acselrad.
Com o impulso de internacionalização do movimento por justiça
ambiental, o conceito de justiça ambiental que havia sido inicialmente
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formulado nos Estados Unidos, foi amplamente alterado e adaptado por
ocasião da sua apropriação em outros países, como o Brasil110.
Para Martinez-Alier111, a Justiça ambiental, que ele também
denomina de ecologismo popular ou dos pobres, decorre:
[...] dos conflitos distributivos dos custos e
benefícios da utilização ou preservação dos
recursos naturais e, de forma mais ampla, do
conjunto dos processos econômicos. Tais conflitos
são acirrados em regiões exportadoras de matérias
primas e commodities rurais ou metálicas, como a
África, a América Latina e a Ásia, caracterizando
um comércio injusto baseado num metabolismo
social que concentra de forma desigual os riscos e
benefícios da produção e consumo na divisão
internacional do trabalho, que é também dos riscos
e das vulnerabilidades.

Assim, no Brasil, a luta por justiça ambiental teve seu embrião nos
movimentos ambientalistas que denunciavam as formas exploratórias do
sistema capitalista e na organização das tribos indígenas e nos povos e
comunidades tradicionais em defesa dos seus territórios.
Essas práticas evidenciam as injustiças ambientais, ao
desconsiderar os povos e comunidades que residem nos territórios
cobiçados e/ou adquiridos. Segundo Leroy, ao falar de injustiça também
se fale em conflito e no processo social conflito ambiental que significa a
luta e a resistência dessas comunidades para permanecerem em seus
territórios mantendo suas práticas tradicionais e costumeiras112.
Enquanto nos EUA, a discussão surgiu da luta de movimentos
ambientalistas articuladas com os movimentos por direitos civis no
contexto de um enfrentamento ao racismo ambiental, no Brasil e em
outros países latino-americanos:
[...] desde o início as discussões forneceram maior
peso conceitual e político ao “modelo de
desenvolvimento” capitalista e ao papel regional no
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comércio internacional insustentável e injusto pela
apropriação de recursos naturais, assim como às
comunidades tradicionais e agrícolas que vivem na
fronteira da expansão capitalista no uso de recursos
naturais. Tal fato reforça uma importante
característica histórica da região: o padrão histórico
de desigualdades sociais e discriminação étnica
gerador de conflitos ambientais na América Latina
possui forte relação com a sua inserção na
economia internacional enquanto exportador de
matérias primas, commodities rurais e metálicas
(Porto e Milanez, 2009). Porém, nas perspectivas
dos dois países os movimentos e produções
teóricas da justiça ambiental reforçam uma
dimensão central para o conceito de
vulnerabilidade social e sua reversão: o papel da
organização comunitária e dos movimentos
políticos
capitaneados
pelas
populações
vulnerabilizadas em sua condição de atingidas por
projetos econômicos ou ações do Estado113.

Até hoje mesmo, o meio ambiente não está exatamente na agenda
da maior parte das discussões políticas do cenário nacional, as quais
acabam monopolizadas por debates polarizados entre direita-esquerda,
numa onda de conservadorismo contra progressismo. Incluir outra
discussão no meio dos debates que vem predominando acaba se tornando
tarefa difícil, ainda mais quando em qualquer discussão acaba havendo a
simplificação de posicionamentos – até mesmo defender o meio ambiente
ou a justiça ambiental corre o risco de ser encaixado na agenda do
adversário político e não num interesse geral.
Certo é que a história da política ambiental é de tal forma que a
população mais vulnerável economicamente fica alijada de qualquer
discussão acerca do movimento ambiental. As suas necessidades mais
básicas ainda estão no centro de suas preocupações, de forma que, na
melhor das hipóteses, a luta ambiental é um problema distante e de pouca
importância imediata.
O problema do saneamento, apesar de diretamente relacionado à
questão da saúde e até mesmo a visível questão estética, também se torna
secundário frente a outras necessidades.
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Como se verá no capítulo dois, há muitas ligações clandestinas e
irregulares identificadas no município de Florianópolis, o que nos dá a
entender que, ao invés de aguardar ou se adequar às soluções do poder
público, muitos acabam por tomar o problema para si e a população mais
vulnerável, ao contrário de propugnar por avanços diretamente do poder
público, dá o que só podemos chamar de jeitinho, forma bem brasileira
de luta social, na busca pelo acesso aos diferentes serviços públicos de
saneamento básico.
Isso pode ser atribuído ao fato de que no contexto governamental
brasileiro, os efeitos das transformações acarretadas pelo processo de
mundialização manifestam-se, sobretudo, a partir da adoção de uma
política conservadora de ajuste econômico que tem reconduzido meio
ambiente e justiça social ao estatuto de “entraves ao desenvolvimento”114,
o que põe em risco as próprias conquistas ambientais das últimas três
décadas. Multiplicam-se, com isso, cenários de confronto entre as
populações locais, setores do Estado e segmentos empresariais.
Como se procurou explorar no contexto desta pesquisa, a tutela
ambiental ainda pode ter um viés negativo, servindo como explícita
ferramenta de opressão racial, higienização e segregação social. Nesses
casos, o argumento de que flora e fauna precisam ser protegidos, são na
verdade pretextos para resguardar apenas uma preservação estética, já que
empreendimentos de luxo não são tratados com o mesmo rigor que
ocupações por pessoas de baixa renda.
Nesse sentido, um projeto desenvolvido pelas entidades Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional (Fase), com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e
Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde denominado Mapa da
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Injustiça Ambiental e saúde no Brasil, procurou sistematizar e socializar
as informações disponíveis sobre a situação da injustiça ambiental no
Brasil115.
Apesar de o tema não ser bem desenvolvido na doutrina brasileira,
o Mapa é iniciativa importante para dar visibilidade aos conflitos já
existentes.
Como se sabe, o reconhecimento do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um direito difuso e direito da
coletividade o torna um direito-dever de todos, direito de terceira geração,
de responsabilidade do poder público e da coletividade. Porém, o tema da
justiça ambiental não é bem desenvolvido no Brasil, e, como lembra
Herculano116, as gigantescas injustiças sociais brasileiras tendem a
encobrir e naturalizar a exposição desigual da população pobre à poluição
e o ônus desigual dos custos do desenvolvimento.
A reflexão que se propõe, portanto, diz respeito ao estudo do meio
ambiente ecologicamente equilibrado e a importância de iniciativas de
acesso igual a todos à justiça ambiental. Parte-se, então, de uma visão cujo
foco deve deixar de ser o lucro e culturas uniformes para atribuir o devido
valor à dignidade da pessoa humana, à diversidade considerada para a
manutenção do equilíbrio ambiental.
Nesse sentido, José Rubens Morato Leite117 afirma que o regime
constitucional brasileiro trata o meio ambiente como bem de interesse
comum, cuja proteção depende de um sistema de responsabilidades
compartilhadas entre o Estado e a coletividade.
Para que isso se concretize, é necessária a participação dos mais
diversos atores sociais em um Estado democrático, de modo que se
incentive um pluralismo jurídico comunitário participativo no viés
ambiental, privilegiando a participação dos sujeitos sociais, de cunho
extremamente aberto em sentido democrático ambiental, ao buscar a
participação de todos na preservação do meio ambiente.
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Neste âmbito de abordagem, o Mapa elaborado pela Fiocruz e Fase
apresenta-se como importante iniciativa para constatar, não só a
ocorrência dos conflitos e injustiças ambientais mas também para
identificar quais são as principais populações atingidas nos conflitos
socioambientais existentes no território nacional.
Cumpre observar que a noção de justiça ambiental tal como
surgida nos Estados Unidos (EUA), na década de 1980, foi melhor
trabalhada a partir da elaboração de um mapa e de uma análise de
indicadores sociodemográficos espacializados, o qual permitiu identificar
o caráter discriminatório, no caso, da destinação territorial de lixo
químico118.
Naquele caso, verificou-se que os locais de destinação dos
resíduos, mesmo aqueles aprovados legalmente por seguidas gestões no
governo dos EUA, coincidiam com territórios ocupados por grupos
étnicos de baixa renda e tornados vulneráveis – negros, povos indígenas
e latinos.
A Fiocruz e Fase119 elaboraram um mapa dos conflitos
socioambientais no Brasil, com o propósito de dar visibilidade à luta de
populações e grupos atingidos em seus territórios por ações
governamentais ou projetos de desenvolvimento. O Mapa busca
socializar informações, dar visibilidade a denúncias e permitir o
monitoramento de ações e de projetos que enfrentem situações de
injustiças ambientais relacionadas à saúde em diferentes territórios e
populações das cidades, campos e florestas, sem esquecer as zonas
costeiras.
Rammê observa que são as populações que residem nos campos,
em regiões florestais ou na região costeira, como agricultores familiares,
povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores artesanais e
ribeirinhos que são os mais afetados. E ele acrescenta ainda que, nos
centros urbanos do Brasil, o Mapa da injustiça ambiental e saúde no Brasil
revela como as principais populações vítimas de injustiças ambientais são
aqueles moradores do entorno de aterros sanitários e lixões, bem como
operários e trabalhadores das indústrias120.
O papel dos Poderes Públicos no cenário brasileiro, por suas
peculiaridades, é indissociável da proteção do meio ambiente e do acesso
à justiça ambiental, já que os entes públicos são dotados da competência
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necessária para promover a proteção do meio ambiente. Da mesma forma,
o descumprimento dos deveres relacionados à garantia do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e eventuais injustiças ambientais devem ser
objeto de reparação, mediante atuação, mesmo de ofício de órgãos
públicos.
É bem verdade que, mais que reparados, é preciso que as injustiças
ora identificadas deixem de acontecer. Brandt e Fonseca121, ao tratar das
injustiças ambientais, questiona se elas acontecem por falta de
organização das comunidades, baixo nível educacional, desinteresse ou
falta de conhecimento sobre seus direitos ou até mesmo a pouca força de
luta das minorias. O questionamento é bem interessante - põe em foco o
ativismo (ou a falta dele) das populações. E essa cobrança é sim um fator
que certamente colocaria o tema em seu devido destaque. Ao contrário, o
presente artigo propõe outro esforço: o de exigir diretamente do Poder
Público uma atuação proba no que diz respeito à garantia de acesso à
justiça ambiental.
Até mesmo como consequência das grandes diferenças sociais e da
falta de conhecimento da população de mais baixa renda, Herculano
alerta122 que as principais iniciativas voltadas para trabalhar a temática da
Justiça Ambiental têm se desenvolvido através de movimentos
ambientalistas formados por uma classe média de alta escolaridade e mais
informada, além de haver vozes dentre alguns sindicatos profissionais (ela
traz o exemplo dos químicos e petroleiros).
Nesse sentido, Silva123 traz uma reflexão acerca do protagonismo
dos sujeitos afetados diante da injustiça ambiental, ao indicar que “[...] as
situações de injustiça ambiental são reproduções da própria organização
desigual das sociedades em que algumas parcelas da população suportam
de maneira desproporcional os danos e riscos ambientais [...]”.
Essa reprodução da desigualdade, por atingir, em geral, pessoas
vulneráveis (tecnicamente, juridicamente e socialmente) precisa ser
atacada também por meio do necessário protagonismo do Poder Público,
que não pode mais ignorar os vetores de igualdade e dignidade ao aplicar
medidas de garantia ao direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, como é o caso específico da instalação da rede de saneamento
básico.
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Para tanto, entendeu-se necessário analisar se essa atuação ocorre
de forma seletiva, ao contrário de ser imparcial e isonômica. É imperativo
investigar como o enfrentamento de conflitos ambientais tem repercussão
na criação ou agravamento da segregação social.
A preocupação é com a ideia de que, na prática, a atuação para fins
de tutela ambiental, com frequência ainda serve como mais um vetor de
injustiça, permitindo a vulneração do acesso à justiça ambiental, no que
se refere à aplicação de sanção pelo descumprimento do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado apenas em alguns casos específicos
e desde que não afete determinados interesses econômicos.
Não existem mecanismos prevendo este tipo de situação. Mesmo
assim, não se pode aceitar que a proteção ao meio ambiente sirva de
instrumento para higienização social, ao contrário de ter como finalidade
a garantia de uma sadia qualidade de vida e dignidade à coletividade.
A finalidade deste estudo não é apenas teórica, pois objetiva
contribuir de forma prática para a defesa contra as injustiças ambientais,
por meio da reflexão a respeito da garantia de acesso à justiça,
especialmente pela identificação das ferramentas com que contamos para
evitar o recrudescimento da segregação social.
Afinal, como bem aponta Rammê, o dado que mais impressiona no
estudo da Fiocruz e da Fase é o que confirma a atuação deficitária do
Poder Público. Afinal, como se disse, o Estado deve protagonizar a
preservação ambiental, de forma que não é difícil entender que sua
atuação deficitária em licenciamentos ambientais e a ausência de políticas
públicas mais efetivas, aliadas à morosidade e deficiência das instituições
da Justiça, na defesa dos interesses coletivos pode servir a criar o
ambiente certo para as injustiças ambientais no Brasil124.
Pois bem, como já aventado, os estudos sobre justiça ambiental não
são limitados à área jurídica, mas se desenvolveram na literatura a partir
da década de 1970, fruto dos movimentos norte-americanos
socioambientais e de grupos que procuravam documentar os impactos da
poluição ambiental de acordo com as diferentes classes sociais ou grupos
étnicos. Muitos estudos focaram no racismo ambiental, desigualdade
ambiental ou injustiça ambiental, de forma que os trabalhos de Bullard a
partir de 1993, Gedicks, 2001 e Hurley, 1995 tem especial relevância no
Direito norte-americano.
Durante muito tempo, antes do reconhecimento constitucional em
1988, o ambientalismo brasileiro reclamou da falta de participação e de
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espaços de reconhecimento, aspectos ou resquícios herdados da ditadura
militar onde o Estado tinha o exercia o seu poder de forma totalitária.
A partir da Constituição de 1988, as formas de relação foram se
modificando, sendo que o foco eram direitos civis de primeira geração.
Afinal, o cidadão passou a ter direitos e deveres, porém, ainda se tinha
uma visão de que o Estado era uma entidade punitiva e distinta da
sociedade civil. A partir daí, muitos segmentos do movimento
ambientalista passaram a fazer parte da cena política como forma de
defender os interesses da coletividade através da participação nos
processos de gestão ambiental perseguidos pelas políticas públicas125.
Em 2008, na XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, o
primeiro eixo temático de discussão proposto representou "os impactos
socioambientais do atual modelo de desenvolvimento nacional e as
violações de direitos provocadas por grandes obras de infraestrutura e
pelo agronegócio". A importância dada a esse tema pode ser atribuída à
preparação, naquele mesmo período, do III Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH-3), que dava significativa relevância para a
questão ambiental. Assim, das 25 diretrizes de ação duas delas versam
sobre a questão do saneamento básico, ao trata-lo em sua relação com o
meio ambiente e em sua relação com a garantia do direito à moradia:
Diretriz 417: Promover a moradia adequada,
incluindo aspectos de habitabilidade, salubridade,
condições ambientais, espaço, privacidade,
segurança, durabilidade, abastecimento de água,
esgoto sanitário, disposição de resíduos sólidos e
acessibilidade em relação a emprego e aos
equipamentos urbanos, por meio da criação,
manutenção e integração de programas e ações
voltadas para a habitação, saneamento básico e
infraestrutura urbana126.

125

COSTA, Felipe Correa. A Evolução do Movimento Ambientalista
Brasileiro. 2003, p. 5. Disponível em:
<http://www.casadei.adv.br/Anhanguera_CASADEI_aula01_TextosCompleme
ntares_Movimento%20Ambientalista.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2017.
126
BRASIL. Ministério da Justiça. Programa Nacional de Direitos Humanos.
Brasília, 1996. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/pp/pndh/textointegral.html>. Acesso em: 01
ago. 2017.

79

A inclusão do meio ambiente dentre as preocupações do plano
nacional de direitos humanos representou um passo na incorporação dos
direitos ambientais como direitos humanos. Com isso, a natureza passa a
ser protegida no âmbito dos direitos humanos.
Já dentro da discussão sobre injustiça ambiental, tal como se
observa paralelamente ao movimento ambientalista, Acselrad aponta que
a injustiça se manifesta de duas maneiras127: proteção ambiental desigual
e acesso desigual aos recursos. A primeira ocorre quando os riscos
ambientais são gerados pela execução de políticas ambientais (ou pela
falta delas), e direcionados às populações socialmente excluídas em
termos de renda, habitação, condições sociais, dentre outros. A segunda
pode ocorrer tanto na etapa de produção dos bens (manifestando-se
quanto ao acesso de recursos sobre o território), como também na etapa
de consumo (acerca do poder aquisitivo das populações e da discussão
sobre necessidades básicas).
Assim, o que se deve entender como acesso à justiça, no que
tangencia a questão ambiental, envolve diretamente a atuação do Poder
Público. Daí que o descumprimento de Leis ambientais, tanto por atos
estatais como dos particulares, configura verdadeira violação e ineficácia
do direito em questão.
Também no contexto do movimento por justiça ambiental
brasileiro, entende-se preciso rechaçar a perspectiva da modernização
ecológica, a qual supõe que a degradação ambiental é uma dinâmica cega
às desigualdades sociais, de onde se infere que bastaria economizar
“matéria e energia” pela ativação crescente de mercados para se promover
o bem-estar socioambiental. Os movimentos por justiça ambiental adotam
a perspectiva diametralmente oposta, identificando que a ausência de uma
regulação efetiva sobre os grandes agentes econômicos do risco ambiental
é o que possibilita que estes procurem livremente as comunidades mais
carentes128.
A injustiça ambiental cessará apenas com a contenção do livrearbítrio dos agentes econômicos com maior poder de causar impactos
ambientais, ou seja, pelo exercício mesmo da política, nos marcos de uma
democratização permanente129.
A razão maior para a existência do Estado (Estado-Legislador,
Estado-Administrador e Estado-Juiz), como bem nos lembra
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Fensterseifer130, reside justamente “no respeito, proteção e promoção da
dignidade dos seus cidadãos, individual e coletivamente considerados,
devendo, portanto, tal objetivo ser continuamente promovido e
concretizado pelo Poder Público e pela própria sociedade”.
Em relação à questão ambiental, ao Estado incumbe o
desenvolvimento de políticas públicas ambientais tendentes a concretizar
o direito fundamental ao meio ambiente, o qual também faz parte dos
direitos sociais materializados na Constituição Federal de 1988.
No plano infraconstitucional, a lei que cuida da Política Nacional
do Meio Ambiente Lei n. 6.938/81 baliza e orienta a atuação do agente
público no cumprimento de tal dever, quando afirma que tal política
pública tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar a dignidade da
vida humana, conforme elenca o comando do caput do art. 2º e seus
incisos131.
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Essa noção, de que a proteção do Estado passa a abranger a
proteção do ambiente, desde que alçada ao status constitucional de direito
fundamental é essencial para que se reconheça a imposição do dever de
agir que decorre deste dispositivo, inclusive no que tange à proteção
frente ao poder econômico e a lógica neoliberal de superconsumo e seus
efeitos.
No ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento do meio
ambiente como direito fundamental é recente. As constituições anteriores
não trataram expressamente do tema. Exceção seria a Constituição de
1967, que se referia, no art. 172, à ecologia e proteção de jazidas
arqueológicas, de forma que o assunto era abordado por meio de uma
leitura abrangente de outros dispositivos, como o direito à vida, à
dignidade da pessoa humana, à saúde, entre outros132.
Já com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
a qual, de forma coerente com o seu caráter participativo e democrático e
seguindo forte impulso internacional, dispôs pela primeira vez
diretamente sobre o tema e transformou o tratamento jurídico dado ao
meio ambiente até então, reconhecendo-o como bem jurídico autônomo.
Sua importância valeu o “Capítulo VI – Do Meio Ambiente no Título VIII
– Da Ordem Social”. Além disso, há dispositivos esparsos ao longo da
Carta que dispõem, direta ou indiretamente, sobre a tutela do meio
ambiente133, como se defende ser o caso das previsões a respeito do
saneamento básico.
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Entende-se com isso, que a finalidade da ação governamental é
informada pelos princípios constitucionais, assim como pela Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, a qual serve como vetor que irá
orientar o Poder Pública na formação, dentre outros, de uma consciência
pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do
equilíbrio ecológico, na forma do art. 4º do referido diploma legal. E
ainda, ligando a ideia de materialização dos direitos fundamentais através
da implementação de políticas públicas, Freire Júnior134 trata da
expressão políticas públicas como significativa de um conjunto ou
medida isolada praticada pelo Estado com o desiderato de dar efetividade
aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de Direito.
Como a norma constitucional disciplina ao Poder Público e à
coletividade a proteção do meio ambiente, impõe-se a viabilização de
uma atuação conjunta entre o Estado e as organizações ambientalistas, os
sindicatos, as indústrias e demais atores sociais atuantes na vertente
ambiental135.
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3 SANEAMENTO BÁSICO: MARCOS NORMATIVOS, O
DISCURSO NEOLIBERAL E SUA NATUREZA DE SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL
3.1 Saneamento Básico: índices atuais, questão de saúde pública e
preservação ambiental
Neste tópico, procura-se trabalhar as bases do que se entende como
saneamento básico, mais especificamente em sua relação com a questão
justiça ambiental decorrente das consequências associadas à sua falta.
Para tanto, serão analisadas as questões conceituais, os elementos que
compõem e a legislação atinente ao saneamento.
Segundo Demoliner136, o Brasil tem o pior desempenho na área do
serviço de saneamento básico, levando em consideração países como a
Colômbia, o Suriname, o Chile e o Paraguai. Ainda, o saneamento básico
influencia no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o
qual se propõe a ser uma medida geral do desenvolvimento humano,
permitindo uma concepção real de como é considerada e tratada à vida
humana em cada País.
A questão sanitária tem amplas repercussões sobre variados
aspectos de saúde pública e preservação ambiental, de forma que a
ausência ou inadequação do serviço enseja um tratamento visivelmente
diferenciado que sujeita as classes mais pobres a conviver com os efeitos
nefastos da poluição ambiental.
Em decorrência do serviço prestado de modo inadequado,
Demoliner observa que as epidemias se multiplicam e as pessoas doentes
lotam os postos de saúde para o tratamento de moléstias que nunca serão
erradicadas, traduzindo-se em um círculo vicioso que nunca será
resolvido enquanto não forem feitos os devidos investimentos no setor137.
Pois bem, saneamento básico é segundo Barro, citado por Heller,
tradicionalmente conceituado como “o controle dos fatores do meio físico
do homem que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu
bem-estar físico, mental ou social”. Ou ainda, saneamento básico seria “o
conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar
Sustentabilidade Ambiental [...], com a finalidade de proteger e melhorar
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as condições de vida urbana e rural”, sendo a “salubridade ambiental” o
estado de higidez em que vive a população urbana e rural, tanto no que se
refere à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de
endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante
ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições
mesológicas favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar. Com base
nos conceitos acima, Heller conceitua saneamento como um “conjunto de
iniciativas que visam criar condições adequadas à vida, protegendo a
saúde humana, por meio de intervenções no meio ambiente, no sentido de
torná-lo produtor de saúde”138.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com a
fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o saneamento básico ganha
relevância também enquanto abordagem preventiva e de promoção da
saúde, a partir do enfoque ambiental. Sanitaristas atuantes do século XIX
foram os primeiros a apontar cientificamente a relação existente entre o
saneamento ambiental e os mecanismos de determinação do processo
saúde-doença139.
Também relevante para a questão do acesso à justiça, é o conceito
de saneamento urbano, o qual diz respeito ao seu propósito de responder
ao desafio da urbanização acelerada – especialmente na Inglaterra, França
e Alemanha –, e engloba todos os aspectos associados à implementação
de infra-estrutura e prestação de serviços de abastecimento de água
tratada, coleta e afastamento dos resíduos sólidos, afastamento dos
esgotos, coleta e drenagem das águas pluviais para evitar o mau-cheiro e
a formação de ambientes propícios ao contágio, assim como a criação de
parques e áreas verdes140.
No âmbito legal, a Lei nº 11.445/2007141 que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico, o conceitua da seguinte forma:
[...] conjunto de serviços, infra-estruturas e
instalações operacionais de:
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a) abastecimento de água potável: constituído pelas
atividades,
infra-estruturas
e
instalações
necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas
atividades,
infra-estruturas
e
instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento
final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas:
conjunto de atividades, infra-estruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de
águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais
drenadas nas áreas urbana.

De acordo com a Lei nº 11.445/2007142, então, a limpeza urbana é
um dos pilares dos serviços públicos de saneamento básico. Pela ótica da
administração pública, a limpeza pública ou urbana diz respeito a um
conjunto de atividades de competência das administrações municipais
que visam à preservação da saúde pública e o bem-estar comum da
população143.
No município de Florianópolis, o responsável pela limpeza urbana
é a Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap).
A drenagem urbana também é, nos termos da Lei
nº11.445/2007144, incluída dentre os serviços atinentes ao saneamento
básico. Segundo a Lei, a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas
142
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são o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
No município de Florianópolis, a titularidade do serviço de obras
de drenagem urbana é da Prefeitura Municipal e a Comcap exerce função
fundamental na manutenção das drenagens urbanas, realizando a limpeza
e a desobstrução de canais e bueiros pertencentes a rede pluvial145.
Assim, como se pode observar, há mais ações de saneamento do
que o mero abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário, no
entanto, o governo federal tem concentrado a maior parte de seus esforços
nessas duas funções do saneamento básico, tendo em vista o compromisso
assumido no sentido de universalizar o acesso a esses serviços até o ano
de 2020146.
Mesmo enquanto esta dissertação está sendo realizada, as medidas
atinentes ao saneamento básico voltam ao centro das discussões em razão
da ocorrência de chuvas duradouras em Santa Catarina, as quais, entre
outros efeitos, levaram esgotos para o mar, destruíram estradas e ainda
causaram mortes147:
Há diversos registros de alagamentos e
deslizamentos pela cidade. No bairro Itacorubi, um
prédio foi inundado e os carros que estavam no
estacionamento ficaram encobertos após um rio
transbordar. No sul da Ilha, moradores tiveram suas
casas alagadas e contabilizam prejuízos em bairros
como Rio Tavares e Campeche. No Ratones, Norte
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da Ilha, uma ponte caiu e moradores ficaram
ilhados.

Essas ocorrências demonstram que, além dos benefícios à saúde e
ao meio ambiente, o investimento em estrutura de drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas também é relevante dentre os serviços sanitários.
De todo modo, os dados existentes apontam que o sistema de
esgotos sanitários é o que está mais distante de ser acessível a todos148 e
representa o conjunto de obras e instalações que propicia coleta,
transporte e afastamento, tratamento, e disposição final das águas
residuárias, de uma forma apropriada do ponto de vista sanitário e
ambiental.
O sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de contato
de dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento,
com vetores de doenças e alimentos. Com a construção de um sistema de
esgotos sanitários em uma comunidade procura-se o:
afastamento rápido e seguro dos esgotos; coleta dos
esgotos individual ou coletiva (fossas ou rede
coletora); tratamento e disposição adequada dos
esgotos tratados, visando atingir benefícios como
conservação dos recursos naturais; melhoria das
condições sanitárias locais; eliminação de focos de
contaminação e poluição; eliminação de problemas
estéticos desagradáveis; redução dos recursos
aplicados no tratamento de doenças; diminuição
dos custos no tratamento de água para
abastecimento149.

Outra estrutura ou serviço atinente à questão sanitária diz respeito
à disposição do lixo. Assim como a instalação da rede de esgoto, o
cuidado com o manejo de resíduos é fundamental à prevenção de
problemas sanitários – poluição ambiental e problemas de saúde. A má
disposição de resíduos e a ausência de esgoto são responsáveis pela
poluição do ar, do solo e das águas superficiais e subterrâneas.
Assim, ao conjunto de serviços de: abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
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drenagem e manejo das águas pluviais urbanas é que se deve considerar
o saneamento básico e, como se verá adiante, sua ausência representa uma
fonte de conflitos socioambientais na medida em que saúde e saneamento
básico estão relacionadas tão diretamente que, em longo prazo, as
intervenções médicas perdem em importância se confrontadas com o
avanço da implementação de medidas fundamentais de saneamento150.
Além de a falta de saneamento básico ser um problema que está
relacionado diretamente com o aumento de enfermidades transmissíveis
pela água, sua falta também contribui para o acúmulo de lixo e a
destinação inadequada dos esgotos urbanos criam um ambiente propício
para o desenvolvimento de vetores e agentes causadores de doenças151,
tais como a diarreia, verminoses, cólera, leptospirose e hepatite. Essas
condições tendem a perpetuar o ciclo de pobreza, afastando crianças da
vida escolar e adultos de condições de trabalho.
Ademais, segundo um estudo publicado em 2014 pela Organização
Mundial da Saúde (UMWater), para cada dólar investido em água e
esgotamento sanitário, há um retorno $ 4,3 sob a forma de redução de
custos de cuidados de saúde para os indivíduos e a sociedade em todo o
mundo, onde 2,5 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços de
saneamento básico, sendo que 1 bilhão ainda vivem com esgoto à céu
aberto152.
Em contraponto, tal como já apregoado no primeiro capítulo,
políticas de austeridade fiscal são preconizadas como uma resposta à
apregoada crise por que passam diversas economias mundiais. Com isso,
ao invés de se promover investimentos em serviços públicos, observa-se
uma tendência de privatização e aprofundamento as disparidades
econômicas entre as classes sociais.
Estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil aponta que, para
garantir que mais cem milhões de brasileiros tenham acesso aos serviços
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de saneamento básico de forma integral, o país precisa de R$ 317 bilhões
em investimentos entre 2015 e 2035, o equivalente a R$ 16 bilhões ao
ano153.
Certo é que, apesar de o saneamento ser associado mais
comumente apenas ao tratamento e distribuição de água e
à rede de esgoto, existem outros serviços fundamentais que fazem parte
desse conjunto. Como já mencionado, segundo a própria lei nº 11.445, de
5 de janeiro de 2007, o saneamento básico é um conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Por toda a complexidade do tema é que esta observação trabalhou
com diferentes visões relevantes e necessárias para análise do tema do
acesso à justiça ambiental no que diz respeito ao saneamento básico. São
questões jurídicas, sanitaristas e sociais que se conjugam nesse cenário,
mas que, como ensinam Balim, Mendes e Mota, ensejam uma nova
dimensão da análise e compreensão do problema de forma a ultrapassar a
mera compartimentação disciplinar de conhecimento e fragmentação do
paradigma cartesiano para a compreensão da relação entre seres humanos,
o meio ambiente e a sociedade, de forma que se observem critérios
diversificados dos saberes ambientais, no sentido de que a distribuição
ecológica, seja de benefícios ou malefícios, não se limitem aos critérios
pautados em uma racionalidade econômica que se mostra injusta e
desigual.
Em que pese o tema do saneamento básico, neste trabalho, tenha
como foco a sua justa distribuição e acesso equânime, não se pode negar
que os benefícios de sua universalização se espraiariam muito além da
solução para o conflito socioambiental. O instituto Trata Brasil estima
ganhos em turismo, valorização imobiliária, impactos na saúde, além da
geração de emprego e renda154.
Após a promulgação da Lei nº 11.445/07, em 2008, o Ministério
do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades decidiram firmar o
"Compromisso pelo Meio Ambiente e Saneamento Básico" que consiste
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em um conjunto de ações em curso ou a serem estruturadas para atingir
metas intermediárias preconizadas pela Lei de Saneamento Básico até o
ano de 2020. O objetivo seria “construir e contribuir para a definição
conjunta de ações e programas de grande relevância para o setor de
saneamento”, o "Compromisso" resulta de uma ampla reflexão sobre as
tendências e os desafios atuais do saneamento básico no Brasil155.
Mesmo assim, ainda que se tratem de serviços em relação aos quais
há compromissos assumidos em termos políticos, os índices de
atendimento dos serviços públicos na área de saneamento básico no Brasil
ainda estão muito distantes da universalização do acesso pretendido e
necessário para garantia do acesso à justiça ambiental a todos156. Em que
pese o aumento na oferta dos serviços nas últimas décadas, ainda há uma
parte significativa da população que não é atendida, especialmente dentre
os de mais baixa renda, nas periferias de grandes cidades, nos menores
municípios, nas pequenas localidades e na área rural.
A falta no fornecimento desse serviço tem consequências diretas,
como se verá a seguir, na manutenção de um ciclo de pobreza, já que a
falta de abastecimento e tratamento de água causará doenças, o que
implicará na desnutrição que impede que pessoas trabalhem e que
crianças frequentem a escola, fortalecendo assim o ciclo da pobreza
(dados da PNUD obtidos em 2006)157.
De acordo com os dados do Censo de 2000 (IBGE censo divulgado
em 2002158), os índices nacionais de atendimento pelos serviços de
abastecimento de água, por meio de ligações domiciliares às redes,
alcançaram, em 2000, 77,8%. No que se refere ao esgotamento sanitário,
apenas 47,2% dos domicílios estão ligados às redes coletoras, sejam elas
exclusivas ou de drenagem de águas pluviais. Os mesmos dados apontam
que, se considerados os tanques sépticos, que em alguns casos podem se
constituir em soluções adequadas para a disposição final dos esgotos, a
cobertura em esgotamento sanitário alcança 62,2%. Assim, o déficit dos
serviços de abastecimento de água por redes públicas atinge cerca de 9,9
milhões de domicílios brasileiros e 23,6 milhões ainda não estão
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conectados às redes coletoras de esgotos. O déficit em esgotamento
sanitário atinge 16,9 milhões de domicílios159.
Segundo a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA)
do Ministério das Cidades, aproximadamente 60 milhões de brasileiros,
moradores em 9,6 milhões de domicílios urbanos, não dispõem de coleta
de esgoto. Essa deficiência está exposta especialmente nos bolsões de
pobreza das grandes cidades, assim como nas cidades de até 20.000
habitantes e nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. É acentuada também
a deficiência de tratamento ao esgoto coletado. Quase 75% dos os esgotos
sanitários coletados nas cidades são despejados "in natura", o que
contribui decisivamente para a poluição dos cursos de água urbanos e das
praias. Há mais carências importantes em matéria de saneamento básico:
dos 60 milhões de brasileiros que não contam com coleta de esgoto, cerca
de 15 milhões (3,4 milhões de domicílios) não têm acesso à água
encanada e uma parcela da população que tem ligação domiciliar não
conta com abastecimento diário nem com água potável com qualidade160.
Segundo Jungbeck161:
a implantação de uma rede de coleta de esgoto e o
seu tratamento correto e bem dimensionado levam
a inúmeros benefícios para a população. Reduz o
número de pessoas doentes e, portanto, o gasto com
o tratamento das doenças e melhora as condições
de trabalho dos cidadãos, resultando em maior
produtividade e dinamização da economia. A
diminuição da carga poluidora nos cursos d’água
melhora a qualidade da água dos rios e lagos.
Águas menos poluídas requerem menos tratamento
e, portanto, menos recursos financeiros. Do ponto
de vista ambiental, preserva-se o manancial e evitase impactos negativos decorrentes da alteração da
qualidade da água do corpo receptor.
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E ainda como se observa dos dados oficiais, pobreza e poluição
estão intrincadamente ligadas162. As pessoas mais pobres estão
desproporcionalmente mais expostas aos perigos de seus meios ambientes
e elas ficam doentes em razão da falta de água e ar limpos, de comida
adequada, abrigo, energia e cuidados devidos com a saúde. A falta de
acesso à justiça ambiental se verifica, assim, quando a situação de pobreza
afeta a saúde porque ela determina a quantidade de recursos a que pessoas
pobres tem acesso e define a quantidade de riscos ambientais a que elas
estarão expostas em seu meio ambiente.
Os cuidados do saneamento básico referentes à água têm
pertinência direta à questão da saúde pública e da preservação do meio
ambiente, já que a água é necessária para a vida. A falta de acesso
adequado à agua potável, tratamento de esgoto representa bem um
conflito socioambiental decorrente diretamente da ação ou omissão do
poder público.
Nesse sentido é que se aponta, com base nos dados coletados e
indicados no terceiro capítulo, a ocorrência de conflitos socioambientais
decorrentes da injustiça ambiental. Afinal, se afirmamos, com Bullard,
que a justiça ambiental implica na busca do tratamento justo e do
envolvimento significativo de todas as pessoas, independentemente de
sua raça, cor, origem ou renda na elaboração, desenvolvimento,
implementação e reforço de políticas, leis e regulações ambientais,
nenhum grupo de pessoas deveria suportar uma parcela desproporcional
das consequências ambientais negativas resultantes de operações
industriais, comerciais e municipais, da execução de políticas e
programas federais, estaduais, locais ou tribais, bem como das
consequências resultantes da ausência ou omissão destas políticas.
Parte do problema ainda diz respeito ao gerenciamento da água. A
despeito de ela cobrir a maior parte da crosta terrestre, porém, apenas
2,53% corresponde a água doce; o restante é água salgada, e como nos
ensina Delpupo163:
cada vez mais as reservas mundiais de água doce
são ameaçadas por políticas de gestão falhas, que
permitiram empreendimentos como grandes
represas, superprivatização de mercados de água
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doce, contaminação da água por químicos
sintéticos, pressões decorrentes de padrões de
assentamento
humano
(urbanização),
contaminação por lixo doméstico e saneamento
inadequado164.

A par de suas demais consequências, saneamento representa
higiene e limpeza165. E como dentre as principais atividades de
saneamento estão a coleta e o tratamento de resíduos das atividades
humanas tanto sólidos quanto líquidos, ele tem como consequências a
prevenção da poluição das águas de rios, mares e outros mananciais, a
garantia da qualidade da água utilizada para consumo, e seu fornecimento
adequado, além do controle de vetores de doenças. Incluem-se ainda no
campo de atuação do saneamento a drenagem das águas das chuvas,
prevenção de enchentes e cuidados com as águas subterrâneas.
Diversos problemas sanitários que afetam a população mundial
estão intrinsecamente relacionados à preservação do meio ambiente e as
consequências são sentidas diretamente pelo homem. Um exemplo disso
é a diarreia que, com mais de quatro bilhões de casos por ano, é uma das
doenças que mais aflige a humanidade, já que causa 30% das mortes de
crianças com menos de um ano de idade. Entre as principais causas dessa
doença destacam-se as condições inadequadas de saneamento166.
E mais, com frequência as ações que degradam o meio ambiente
também contribuem para o agravamento da pobreza, enquanto a
incidência da pobreza também promove ocorrência de problemas
ambientais, já que a falta de serviços de saneamento básico acaba por
contribuir com a disposição de resíduos diretamente na natureza, sem
qualquer tratamento. Pode acontecer ainda que a falta de acesso à água
potável e esgotamento sanitário, cause mais doenças de veiculação
hídrica, ocasionadas por fatores de risco ambiental, como poluição do ar
e da água167.
Daí a importância Doenças relacionadas com a água e a
desnutrição previnem pessoas que trabalhem e frequentem a escola,
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situações que acabam por fortalecer o ciclo da pobreza (estudo do PNUD
em 2006)168. Segundo relatório de desenvolvimento sobre água e seu
desperdício, investir na gestão de água e águas residuais proporcionaria
retornos particularmente elevados ao quebrar a ligação entre água poluída
e doenças que provocam diarreia, em particular nos países em
desenvolvimento. Assim, melhorar as condições sanitárias e
gerenciamento de águas residuais contribuiria para o sucesso da melhoria
de estratégias de nutrição, reduziria mortes evitáveis entre crianças e
aumentaria o atendimento e o desempenho escolar das crianças169.
Os cuidados do saneamento básico referentes à água têm
pertinência direta à questão da saúde pública e da preservação do meio
ambiente, já que a água é necessária para a vida. A falta de acesso
adequado à agua potável, tratamento de esgoto representa bem um
conflito socioambiental decorrente diretamente da ação ou omissão do
poder público.
No tocante à questão ambiental, devido à falta de recursos
financeiros e a condição de clandestinidade, as populações pobres que
habitam o espaço urbano tem se localizado em áreas menos favoráveis
para a habitação, seja pela falta de estrutura, seja por tratarem-se de áreas
de interesse ambiental.
Figueiredo associa a ocupação desordenada e a clandestinidade das
favelas como corolário da omissão do poder público em relação aos
assentamentos de moradores em encostas, baixadas e várzeas. Ao longo
do tempo, as populações pobres passam a ser vítimas da inadequação das
áreas ocupadas, convivendo com riscos de alagamentos, deslizamentos de
encostas, erosões etc. Soma-se a isso o fato de que acabam se tornando
geradores de esgoto e lixo, agentes de impactos negativos ao meio
ambiente170.
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Em Florianópolis, por seu grande potencial turístico, os impactos
ao meio ambiente podem ter impacto negativo também à economia, com
o comprometimento de praias e localidades de grande valor
paisagístico171.
A sociedade contemporânea é uma sociedade de massas onde
reinam a produção em série e a distribuição massiva de produtos e
serviços, como aduz Zacarias172. O consumo desnecessário, a produção
crescente e o lixo contribuem para um dos mais graves problemas
ambientais no mundo atual: o esgotamento e a contaminação dos recursos
naturais. O lixo doméstico, fruto da sociedade de consumo, constitui hoje
uma das grandes preocupações ambientais e tornou-se um problema de
cidades em todo o mundo.
Conforme se depreende então dos parágrafos anteriores, o
saneamento básico tem sua definição ampliada em razão de suas conexões
com saúde e meio ambiente, adequando-se ainda aos compromissos
institucionais feitos em prol de sua universalização.
3.2 Acesso à Justiça Ambiental e a Transformação de Direitos em
Serviços
A Constituição dispõe, em seu artigo 200, ser atribuição do sistema
único de saúde participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento173. A previsão do art. 23 indica ser de competência
da União instituir diretrizes para o setor sanitário, na perspectiva do
desenvolvimento urbano, e do município de organizar e prestar os
serviços públicos de interesse local. Deve-se promover, porém, a
transparência com participação da população e o controle social, seja por
meio do orçamento participativo, de audiências públicas, da criação de
conselhos para a discussão das questões referentes de saneamento.
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A prestação do serviço de saneamento básico está abrangida,
assim, dentre os serviços que devem ser prestados pelo poder público,
ainda que por meio de concessão, organizando-se por meio do pagamento
de tarifas (art. 11 da Lei 11.445/2007)174, passível de concessão à
iniciativa privada. Indiscutível, porém, ser dever do Estado a promoção
desse serviço em todas as suas facetas.
No entanto, como se viu no primeiro capítulo, existe uma tendência
de invocar-se políticas de austeridade fiscal como uma resposta à
apregoada crise por que passam diversas economias mundiais. Com isso,
vê-se a tendência de privatização de serviços públicos, ameaçam
aprofundar as disparidades econômicas entre as classes sociais.
Retomando a menção à conjuntura latino-americana, tal como
alerta Boaventura, vemos a convivência de formas de lutas muito
avançadas e ofensivas, com formas de lutas tardias e defensivas. No caso
da segunda, vemos a contrarrevolução legal que procura
desconstitucionalizar as conquistas sociais consagradas nas Constituições
mais recentes (ele exemplifica com o caso do Brasil)175.
Vetor do qual emanam direitos, a dignidade da pessoa humana é o
valor sobre o qual todos os demais direitos fundamentais se desenvolvem,
e como consequência disso, os direitos econômicos, sociais e culturais
nada mais são do que direitos referentes à dignidade econômica, social e
cultural da pessoa humana. João Baptista Herkennhoff afirma176:
Negaria a crença na dignidade da pessoa humana
relegar as pessoas à própria sorte cuidando cada um
de si. Afronta a dignidade humana defender um
modelo de Estado e de sociedade que se abstém de
prover os direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à salvaguarda do substrato humano
dos seres.

Nesse diapasão, para observar a dignidade da pessoa humana, há
que se assegurar o acesso à água potável e ao saneamento, entendidos
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como uma obrigação do Poder Público, inserindo-se no contexto das
políticas públicas que deve patrocinar177.
Mesmo assim, a doutrina diverge no que diz respeito à
identificação da relação entre direitos fundamentais e direitos sociais.
Com isso, os direitos sociais, econômicos e culturais podem tanto referirse aos direitos decorrentes da relação de emprego como a uma prestação
do Estado, que se concretiza por meio de políticas públicas que visem
garantir proteção e proporcionar os meios de vida digna aos que não
possuem condições de fazê-lo, como fundamento da justiça distributiva e
a socialização dos riscos da existência humana178.
Reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas179, o saneamento
se trata de um direito que se enquadra na categoria dos direitos
econômicos, sociais e culturais. Veja-se:
Art. XXII. Toda pessoa, como membro da
sociedade, tem direito à segurança social e à
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação
internacional e de acordo com a organização e
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos,
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e
ao livre desenvolvimento de sua personalidade.

Os direitos sociais dependem, contudo, da “organização e recursos
de cada Estado”. Assim, a despeito de haver o reconhecimento de um
direito, a sua efetivação não é automática, de forma que os direitos sociais,
econômicos e culturais, que integram a matriz dos direitos humanos,
dependem de realização progressiva180.
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Nesse contexto, Ingo Sarlet181 faz distinção entre o direito
fundamental à prestação em sentido amplo e estrito. Direitos à prestação
lato sensu, são todos os direitos fundamentais de natureza tipicamente
prestacional que não se enquadram na categoria de direitos de defesa. Os
direitos à prestação stricto sensu são normas definidoras de direitos
fundamentais que consagram direitos materiais por parte de seus
destinatários, que costumam ser identificadas como direitos fundamentais
sociais.
As forças do mercado, porém, manifestas no discurso hegemônico
das empresas e de alguns setores do Estado insistem em transformar o
espaço e seus recursos em plena mercadoria, passível de apropriação
privada para geração de riqueza destinada à exportação182.
Em oposição ao discurso hegemônico do desenvolvimento
econômico, Oliveira e Zhouri183 defendem que a noção de justiça
ambiental, tal como recebida nos estudos do ordenamento brasileiro,
pretende justamente superar a racionalidade meramente econômica,
propondo uma noção de justiça que não compreende apenas a distribuição
equânime das partes. A ideia de equidade não se refere à meramente
valorização monetária, à comensurabilidade dos recursos ou à
equivalência das necessidades, mas coloca em discussão o
reconhecimento de significados culturais distintos atribuídos ao território,
associando-se, assim, aos princípios da diversidade e da democracia.
Em relação ao Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) divulgou um estudo acerca do volume de recursos aplicado pelo
Governo federal nas políticas sociais o montante efetivamente gasto nessa
área no período de 1995 a 2010. Assim, considerando as onze áreas do
Gasto Social Federal (previdência social geral, benefícios a servidores
públicos, saúde, assistência social, alimentação nutrição, habitação e
urbanismo, saneamento básico, trabalho e renda, educação,
desenvolvimento agrário e cultura), nota-se que no período estudado, o
gasto cresceu 4,3%, passando de 11,24% do PIB em 1995 para 15,54%
em 2010184.
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A ideia de desenvolvimento sustentável, tal como apontado no
primeiro capítulo, é caracterizada pelo crescimento econômico de baixo
impacto ao meio ambiente, mas depende também de políticas públicas
eficazes com vistas a soluções de desigualdades de ordem econômicas e
sociais, dentre as quais, os direitos fundamentais à vida, à saúde e a
habitação.
Por isso, o saneamento, por sua relação com saúde e meio
ambiente, representa um importante fator de sustentabilidade – ao
permitir que se atenda “às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades185”.
Como direito essencial que é, garantido constitucionalmente, o
saneamento básico tem reconhecimento legal que é reflexo das profundas
implicações desses serviços para a saúde pública e para a preservação do
ambiente uma vez que a sua falta pode influenciar de forma negativa não
só a parte da estética urbana, mas também os ambientes de escolas,
trabalho, afetando a economia, a biodiversidade, a disponibilidade hídrica
e outros aspectos da vida.
Até a década de 1970 no Brasil, o Saneamento Básico era gerido
pelos Municípios e coordenada pela Funasa – Fundação Nacional da
Saúde, sob supervisão do Ministério da Saúde. Em 1971, com a criação
do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANASA) a estrutura
institucional para coordenação dos serviços se modifica. De acordo com
o descrito por Salgado e Motta, o planejamento central ficava sob a
responsabilidade do governo federal e foram criadas Companhias
Estaduais de Saneamento Básico (CESBS), as quais ficaram responsáveis
pelas atividades comerciais e de investimento. Na década de 80,
aproximadamente 20% dos municípios brasileiros o serviço era prestado
pelas empresas municipais de saneamento ou não possuíam
disponibilidade de água tratada e esgotamento sanitário, estando 80% dos
serviços concentrados nas CESBS (Salgado & Motta, 2005)186.
Na década de 90 a privatização surgiu para a iniciativa pública
como uma alternativa ao financiamento interno para todos os setores da
economia, conforme havia sendo executado desde o Plano Nacional de
Desestatização no início da década. No setor de saneamento foi dado o
mesmo enfoque dado aos demais setores de infraestrutura do país.
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Atualmente, a realidade traduzida em um déficit de rede coletora
de esgotos de 40,9% (PNAD, 2009) revela o atraso da agenda nacional
em saneamento e há conclusões que indicam que o País ainda apenas não
alcançou a universalização do saneamento por falta de vontade política e
má gestão187.
O reconhecimento das políticas públicas como prestações positivas
por parte do Estado, leva a duas problemáticas essenciais188: a) para o
desenvolvimento dessas políticas públicas é necessário o investimento de
recursos materiais, todavia, o grande problema dos países
subdesenvolvidos é a escassez de recursos, tornando-se assim o grande
limite à concretização dos direitos fundamentais sociais e b) a
possibilidade de tutela judiciais dos direitos econômicos, sociais e
culturais.
A concretização desses direitos, por nem sempre ocorrer de forma
efetiva, é exteriorizada pela falta de um verdadeiro planejamento do
Estado, e de políticas públicas eficazes.
Ainda que a maioria dos direitos sociais estejam incorporados às
Constituições nacionais, convivemos com a falta de atendimento à saúde,
de educação de qualidade, de saneamento básico e de lazer, ou seja, com
a exclusão social de milhares de pessoas.
Nesse sentido, se apregoa neste trabalho a importância da
implementação da igualdade, no que ela ultrapassa o conteúdo da
isonomia, passando à exigência de tratamentos distintos para tornar os
indivíduos iguais, ou ao menos, oferecer a eles acesso proporcional as
oportunidades para que possam, segundo seu mérito, progredir dentro da
sociedade.
A igualdade material acompanha a noção de indispensabilidade
das prestações positivas de políticas que efetivem essa igualdade,
considerada como o critério mais elevado do sistema constitucional, e
representa o critério maior contido na Constituição para a interpretação
dos Direitos Sociais189.
Reconhece-se, porém, que numa sociedade capitalista, em que
prevalece a lógica do consumo, do lucro e dos interesses individuais, de
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pessoas ou grupos sobre os interesses sociais, o crescente processo de
concentração de renda fortalece a iniquidade, tornando a expansão das
garantias sociais mais difíceis.
É no sentido de se contrapor a essa tendência que dever vir o
Estado, cuja razão maior para existência (Estado-Legislador, EstadoAdministrador e Estado-Juiz), como já apontado por Sarlet190, reside
justamente “no respeito, proteção e promoção da dignidade dos seus
cidadãos, individual e coletivamente considerados, devendo, portanto, tal
objetivo ser continuamente promovido e concretizado pelo Poder Público
e pela própria sociedade”.
Essa visão de que a proteção do Estado passa a abranger a proteção
do ambiente, desde que alçada ao status constitucional de direito
fundamental é fundamental para que se reconheça a imposição do dever
de agir que decorre deste dispositivo, inclusive no que tange à proteção
frente ao poder econômico e a lógica neoliberal de superconsumo e seus
efeitos, uma vez que, neste contexto, a desigualdade de classes se torna
um desafio a ser enfrentado pelo poder público.
A questão da pobreza e da desigualdade nos remete a esse
enfretamento, mais uma vez, da questão da distribuição de renda e seus
consectários. O modo como se estruturou o Estado liberal é mais voltado
à limitação do poder para a garantia das liberdades individuais, em sentido
omissivo, do que à ação do Estado, em sentido comissivo e construtivo.
Essa discrepância de classe cada vez mais enraizada no
neoliberalismo tem como efeito exacerbar a divisão de próprio acesso ao
conhecimento e a serviços públicos básicos, o que constitui ameaça
constante e cada vez maior à sustentabilidade ambiental e à justiça
ambiental para todos, e em especial à pessoas de baixa renda. Em
momentos de crise econômica, discursos neoliberais rapidamente se
voltam a políticas de austeridade como a solução para os problemas,
ensejando corte de gastos públicos em serviços públicos.
O fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o seu
aparecimento, é a própria existência dos direitos sociais – aqueles, dentre
o rol de direitos fundamentais do homem, que se concretizam por meio
de prestações positivas do Estado. Enquanto os direitos individuais,
considerados direitos fundamentais de primeira geração, consistem em
liberdades, os direitos sociais, ditos de segunda geração, consistem em
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poderes, que “só podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos
aqui os órgãos públicos) um certo número de obrigações positivas”191.
Além disso, as políticas hoje são instrumentos de ação dos
governos – o government by policies que desenvolve e aprimora o
government by law192 –, fenômeno que se explica também pela maior
importância da fixação de metas temporais para a ação dos governos
republicanos. Com isso, a função de governar – o uso do poder coativo
do Estado a serviço da coesão social193 – seria, portanto, o fundamento
imediato das políticas públicas.
Os índices de atendimento dos serviços públicos em saneamento
básico no Brasil ainda estão distantes da universalização do acesso
pretendido e necessário. A despeito de se observarem incrementos na
oferta dos serviços nas últimas décadas, ainda existe uma demanda
significativa que não é atendida, especialmente nos extratos sociais de
mais baixa renda, nas periferias de grandes cidades, nos menores
municípios, nas pequenas localidades e na área rural194.
A relação entre saneamento básico e saúde pública resultou no
desenvolvimento substancial da presença do Estado no território nacional
e da atuação deste perante a sociedade. Esse aspecto histórico de
desenvolvimento de políticas públicas foi acompanhado pela consagração
da saúde como um direito195.
Há uma relação entre a consciência dos problemas de saneamento
básico e a constituição da saúde como um problema coletivo, seguido de
seu reconhecimento como direito. O art. 196 da Constituição Federal196
dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
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mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. A principal relação entre o
direito à saúde e o saneamento básico é justamente o papel deste na
redução do risco de doença.
O saneamento básico é reconhecido como um dos serviços que
mais contribuem para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e do meio
ambiente. Ele deve atender às demandas sanitárias mínimas e essenciais
da população, considerando as condições e diferenças sociais dos usuários
e a determinação da expansão dos serviços, tendo como propósito o
atendimento de toda a população.
Trata-se de serviço essencial, de interesse de toda a população
indistintamente.
O Estado deve guardar consonância com a teoria dos direitos
fundamentais, de modo que não somente a primeira geração de direitos
fundamentais, em que se exigia uma não intervenção do Estado, que não
somente a respectiva segunda geração, a qual exige prestações sociais
estatais, mas também dos direitos fundamentais de terceira geração, os
quais tem como titularidade, não o homem como indivíduo, mas como
coletivo, sendo a garantia de tais direitos como fundamento do Estado
Democrático de Direito Ambiental que podem ser associados e
complementados por aquilo que expressam197.
Volta-se a afirmar, assim, o caráter do saneamento básico como
serviço público na Constituição Federal de 1988. Segundo Marçal Justem
Filho198, o serviço público é uma atividade administrativa de satisfação
“concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou
imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, destinada a
pessoas indeterminadas e executada sob regime de direito público”.
A prestação do serviço de saneamento básico está arraigada no
conceito de serviço público, organizando-se por meio do pagamento de
tarifas, passível de concessão à iniciativa privada. Entretanto, no que
tange ao serviço de saneamento básico, vemos a inefetividade decorrente
de ausência de prestação material do serviço pelo Poder Público, o que se
observa pela quantidade de domicílios que ainda não contam com o
serviço básico de esgoto sanitário.

197

FERREIRA, Heline Sivini. Desvendando os organismos transgênicos. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 161.
198
JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço
Público. São Paulo: Dialética, 2003, p. 31.

104

A par da proteção constitucional, o dever de proteger e preservar o
meio ambiente para a presente e futuras gerações, e, em especial, os
recursos hídricos, encontra-se guarida também na legislação
infraconstitucional ambiental e de saúde.
Como já indicado, a instalação dos serviços de saneamento básico
constitui meio indispensável para proteger o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, diminuir o índice de doenças
infectocontagiosas e de mortalidade infantil e buscar, em suma, conferir
aos cidadãos o direito a uma vida digna.
Assim, com o fim de verificar se há reprodução da desigualdade
no que diz respeito à prestação dos serviços que envolvem o saneamento
básico, este trabalho procurou identificar a existência de malefícios
decorrentes da ausência do serviço ou se sua ineficiência atinge a todos
ou se os prejuízos são mais sentidos pelas pessoas vulneráveis
(tecnicamente, juridicamente e socialmente).
Para tanto, no terceiro capítulo se voltará a analisar diretamente a
questão do saneamento básico, por tratar da evolução do sistema em
Florianópolis, já que fundamental para identificar, em cotejo com as áreas
mais pobres da cidade, como foi organizada a ordem de prioridade na
instalação da rede.
3.3 Aspectos Normativos Da Atuação Do Poder Público No Que Diz
Respeito Às Políticas Públicas De Meio Ambiente e Saneamento
Básico
O saneamento básico é ponto essencial para assegurar uma boa
qualidade de vida. No entanto, no Brasil, considerável parcela da
população ainda não tem sequer uma rede de esgotamento sanitário e água
potável disponível em sua residência. Além disso, no Brasil, o
saneamento sofria uma aguda carência de normatização, especialmente
porque, nas últimas décadas, houve sensível evolução dos instrumentos
de tutela difusa e coletiva, bem como o surgimento de novas demandas199.
Echer aponta que, mais recentemente, o saneamento deixou de ser
mera coisa de ninguém, para integrar o rol de bens de uso comum do povo
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quando o Estado editou a Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
denominada de Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico.
Para Milaré200, o saneamento básico, atualmente, encontra-se em
momento de transição:
[...] requerendo dos gestores públicos o máximo de
empenho na recepção de um novo modelo voltado
à sustentabilidade. As políticas públicas de meio
ambiente e saneamento básico são competência
comum de todos os entes federados e devem
envolver a sociedade, tal como prevê a
Constituição Federal.

Na Constituição, vê-se o tópico apresentado dentre as
competências da união e repartido entre todos os entes federativos:
Art. 21. Compete à União:
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
IX - promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico201;

Estabelecida assim uma matriz – conjunto de princípios, objetivos
e diretrizes – passou-se a entender o poder municipal como responsável
pelo ordenamento do desenvolvimento urbano para garantir o
cumprimento das funções sociais do saneamento básico por meio do
acesso adequado à terra, à moradia e à infraestrutura urbana.
Com isso, o município passa a dever discutir políticas públicas para
que estas sejam construídas em conjunto com a sociedade, de forma a
cumprir com o dever instituído constitucionalmente.
É bem verdade que não há consenso de como gerenciar os recursos
naturais, e de fundamental importância para a questão do saneamento é o
gerenciamento da água. Nem todos estão preparados ou têm condições de
arcar com os custos de sua gestão e as possíveis restrições de uso
200
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decorrentes de um gerenciamento responsável. Por isso, o poder público,
tal como a coletividade, tem o dever de defender o meio ambiente, como
determina a Constituição Federal.
A questão da divisão de competências tal como estabelecidas
constitucionalmente também costuma se apresentar como um entrave à
solução da universalização do saneamento básico. À luz da Constituição
de 1988, os municípios receberam uma série de competências com
relação a diversas políticas públicas. Ainda que de forma repartida com
outros os demais entes da federação, os municípios tornaram-se – ou
deveriam ter se tornado – protagonistas para diversas políticas.
O artigo 23 da Constituição Federal enumera uma série de
competências comuns com os diferentes entes da federação, dentre elas a
indicada acima de promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
A questão ambiental ainda é apresentada dentre as competências
descritas no artigo 23, incisos VI e VII: “proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas” e “preservar as
florestas, a fauna e a flora”.
Em que pese a Constituição Federal abra a possibilidade para que
todos os entes federados tratem da questão ambiental, ela não aponta
exatamente como isso deve ser feito, o que acaba favorecendo a omissão
no que diz respeito aos serviços de saneamento. Leme aponta, com isso,
o federalismo como a base das relações políticas em nosso país e lembra
que, para que de fato funcione, é preciso garantir a unidade na
diversidade, resguardar a autonomia local e manter a integridade
territorial em um país marcado pela heterogeneidade202.
Assim sendo, a par da competência privativa da União de
estabelecer diretrizes para o saneamento básico, há a competência comum
a todos os entes da federação de melhorar as condições de saneamento
básico203.
Segundo Carvalho, a solução para que uma política nacional de
universalização dos serviços de saneamento tenha sucesso estaria na
consolidação, por parte da União, de estratégias de planejamento indutivo
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e indicativo, centralizando as decisões e utilizando as políticas de
financiamento como estímulo à adesão dos demais entes da federação204.
Nessa toada, ainda que sob críticas205, em 2007, após décadas de
discussões e diferentes projetos de lei, foi sancionada a Lei Federal nº
11.445206, no topo da hierarquia das políticas, planos, programas e
projetos envolvendo o saneamento básico no ordenamento jurídico
brasileiro. A política nacional estabelece as diretrizes nacionais e a
política federal ao saneamento. Com a nova lei ficou determinado que o
planejamento do saneamento básico está a cargo do município, e a
prestação dos serviços pode ser feito pelo ente público municipal ou por
concessionária pública ou privada.
Além da política nacional, como cada cidade conta com suas
especificidades, é importante que seja elaborado o plano diretor –
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes – no processo
de estabelecimento de normas para a expansão urbana equânime.
O plano diretor de Florianópolis em vigor trata o saneamento
básico como prioridade, dentre as estratégias adotadas para atender os
princípios, objetivos e diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano
(Art. 11, inciso VI da Lei Complementar Municipal nº 482, de 17 de
janeiro de 2014).
Já a política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei nº
6.938/1981207, define como objetivos a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
Dessa forma, ao menos considerando o regramento acima
indicado, há, sim, previsão legal de observância a condições
socioeconômicas quando se promove a tutela ambiental. De outro lado, a
prestação do serviço de saneamento básico é prioridade e está relacionado
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à saúde pública e à preservação ambiental208. E como atividade de
titularidade do Poder Público, ele deve prestá-la de acordo com os
critérios de qualidade mínimos do serviço público. Para tanto, a
municipalidade tem a faculdade de delegar a atividade a um particular
mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação prévia à
luz do artigo 175 da Constituição Federal, em sede de conveniência e
oportunidade.
Nesse cenário, o Plano diretor deve considerar a relevância da Lei
n°11.455/2007209, ao estabelecer diretrizes nacionais para o Saneamento
básico, em especial ao buscar a universalização do acesso como
determina o art. 2º da Lei.
Para tanto, há previsão de duas formas de prestação deste serviço,
distintas no que tange ao ente prestador, quais sejam: a) Prestação Direta
pelo Poder Público: o serviço é prestado diretamente pelo Poder Público,
comumente mediante um órgão da administração indireta, em um
processo de descentralização administrativa ou convênio, podendo haver
a participação de entes privados na consecução das obrigações públicas
sem que haja a transferência da atividade; e b) Prestação Mediante
Delegação: o Poder Público outorga, após processo licitatório, a uma
pessoa jurídica de direito privado, com controle público ou privado, a
obrigatoriedade de prestar, por sua conta e risco determinado serviço
público, em regime de direito público, e obedecendo padrões de qualidade
fixados pelo Poder Público e sob a sua constante fiscalização.
No contexto estadual, Santa Catarina editou a Lei Estadual nº
13.517/2005 que dispõe sobre a política estadual de saneamento. Em 4 de
janeiro de 2010, foi instituída pelo Estado a Agência Reguladora de
Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina – AGESAN,
a fim de exercer a regulação e a fiscalização do saneamento básico (Santa
Catarina, 2012)210.
A CASAN, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, é
empresa de capital misto, criada com o objetivo de fornecer água tratada,
coletar e tratar esgotos sanitários em Santa Catarina. Ela atua por meio de
contrato programa, convênios de cooperação para gestão associada,

208

CAVINATTO, op cit.
BRASIL, 2007, op. cit.
210
SANTA CATARINA. Lei 13.517, de 04 de outubro de 2015. Dispõe sobre a
Política Estadual de Saneamento e estabelece outras providências. Disponível
em: <http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2005/13517_2005_Lei.html>. Acesso em:
17 jan. 2018.
209

109

convênios de gestão compartilhada e de convênios de concessão firmados
com as prefeituras municipais.
Já no âmbito municipal, a lei nº 7474/2007211 de 2007 dispõe sobre
a política de saneamento ambiental, cria o conselho municipal de
saneamento, autoriza convênio com a Casan. Ela trata detalhadamente
dos fundamentos básicos da política municipal de saneamento básico
municipal com base nas normas gerais estabelecidas pela política
nacional ditada pela Lei n. 11.445212, de 05 de janeiro de 2007.
Mesmo dez anos após a regulamentação nacional entrar em vigor,
dadas as peculiaridades do serviço de saneamento básico, e as mais
diversas dificuldades e problemas de organização política e
administrativa, temos, segundo um levantamento da Abes (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)213, com base nos dados
da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), dados de 2015 – ano com
dados mais recentes disponíveis–, que indicam que 34,7% dos lares
brasileiros estavam fora da rede de esgoto, o que significa 69,2 milhões
de pessoas sem acesso ao esgotamento sanitário com mínima
qualidade214.
Certo é que, diante desse cenário, as ações de saneamento básico
somente serão eficientes se precedidas de um plano de gestão integrado
para a totalidade da cidade e de acordo com suas especificidades, com
medidas de curto, médio e longo prazo, com acesso universal e custo justo
pelo serviço, sem sua centralização apenas às áreas centrais215.
As dificuldades pelas quais passa o setor de saneamento básico no
país ainda são muitas, como o baixo índice de cobertura da rede, a má
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de 2010. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso em:
03 jan. 2018.
215
BATISTA, op. cit.

110

qualidade de boa parte dos serviços, a falta de consenso quanto à
titularidade dos serviços, desigualdades regionais no acesso aos serviços
de água e esgoto, investimentos públicos limitados frente às necessidades
de manutenção dos sistemas de saneamento216.
Na forma da lei que trata do plano nacional de saneamento básico,
os usuários de serviços de água e esgoto têm, desde 2007, uma série de
direitos assegurados. A legislação prevê a universalização dos serviços de
abastecimento de água e tratamento da rede de esgoto para garantir a
saúde dos brasileiros, regra que é repetida na lei municipal, mas que,
segundo dados da CASAN, ainda não foi alcançada em especial quanto
ao serviço de esgoto sanitário.
O direito ao Saneamento Básico, assim como todos os direitos
humanos, decorre da dignidade humana e está diretamente relacionado ao
à moradia, à saúde, ao meio ambiente sadio, à alimentação e à vida.
Acontece que, mesmo com toda uma rede legislativa e material voltada
para o tópico, ainda vemos que a universalização está distante de ser
alcançada e observamos as áreas mais pobres em Florianópolis ainda sem
abastecimento de água ou outros dos serviços inerentes ao saneamento
básico, como se verá no capítulo seguinte217.
Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de
Saneamento (SNIS), no Brasil, as condições do saneamento básico ainda
são alarmantes. Em 2012 o SNIS divulgou dados a respeito do
saneamento básico em geral: 34 milhões de brasileiros não tem acesso a
água encanada; 103 milhões de pessoas não estão conectadas às redes de
esgoto; 38,7% dos esgotos gerados são tratados; No Brasil a média de
perdas de água na distribuição é de 36,9%218.
A política de saneamento básico deve servir, com isso, como ponto
de partida para identificação de como deve se dar a instalação da rede de
serviços pertinentes, como assim por identificar conceitos fundamentais
a esta pesquisa. Colaciona-se aqui os principais conceitos listados no art.
2º da referida lei:
[...]
III – universalização: ampliação progressiva do
acesso de todos os domicílios ocupados ao
saneamento básico;
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IV – controle social: conjunto de mecanismo e
procedimentos que garantam à sociedade
informações,
representações
técnicas
e
participações nos processos de formulação de
políticas, de planejamento e de avaliação
relacionados aos serviços públicos de saneamento
básico;
V – desenvolvimento sustentável: conjunto de
políticas públicas destinadas a induzir ou dirigir o
desenvolvimento econômico e social em harmonia
com a preservação ambiental e a racional utilização
dos recursos naturais;
VI – modicidade da tarifa: a justa correlação entre
os encargos e a remuneração da empresa prestadora
dos serviços de saneamento básico, regulada pelo
Poder Público Municipal;
VII – subsídios: instrumento econômico de política
social para garantir a universalização do acesso ao
saneamento básico, especialmente para populações
e localidades de baixa renda; e
VIII – salubridade ambiental como o estado de
qualidade ambiental capaz de prevenir a
concorrência de doenças relacionadas ao meio
ambiente e de promover o equilíbrio das condições
ambientais e ecológicas que possam proporcionar
o bem-estar da população.

Como se observa, a Lei adota como princípio fundamental a
equidade, a universalização e a integralidade da prestação dos serviços
públicos de Saneamento Básico. Ela inclui também a integração das ações
de saneamento com as demais ações públicas, com noções de eficiência e
a sustentabilidade econômica dos serviços, a transparência das ações e o
controle social para a promoção da saúde pública e proteção ao meio
ambiente.
A democratização do saneamento básico é ação indispensável para
a garantia dos direitos sociais e da dignidade humana, como forma de
assegurar condições mínimas à pessoa humana, como o direito à saúde,
ao trabalho, educação, lazer, saneamento, habitação, bem como um
ambiente equilibrado219.
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Como serviço público essencial, o saneamento constitui
responsabilidade do poder público, mas pode ser executado por agentes
públicos ou privados.
A lei que trata da política de saneamento básico também dispõe
sobre o que deve se entender como ações de interesse local, tais como o
incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas
ambientalmente sustentáveis; a adequação das atividades e ações
econômicas, sociais, urbanas e do Poder Público às imposições do
equilíbrio ambiental, as normas relativas ao desenvolvimento urbano
econômico que priorizem a proteção ambiental, a utilização adequada do
espaço territorial e dos serviços naturais e que possibilitem novas
oportunidades de geração de emprego e renda; as ações na defesa do meio
ambiente de caráter regional; o licenciamento, a fiscalização e o controle
das atividades potencialmente poluidoras; a melhoria constante da
qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos níveis de ruído e
vibrações; o acondicionamento, armazenamento, a coleta, o transporte, a
reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos; a
captação, o tratamento e a distribuição de água potável, assim como o
monitoramento de sua qualidade; a coleta, a disposição e o tratamento de
esgoto; o reaproveitamento de efluentes destinados a quaisquer
atividades; a drenagem e a destinação final das águas pluviais; as normas
de segurança no tocante à manipulação, armazenagem e ao transporte de
produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos ou tóxicos; o
monitoramento das águas subterrâneas existentes no Município, visando
à manutenção desses recursos hídricos para as atuais e futuras gerações;
e a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do
provimento de infra-estrutura sanitária e de condições de salubridade das
edificações, ruas e dos logradouros públicos220.
Ainda no âmbito municipal, a partir do art. 6º do diploma legal,
passa a se abordar os entes que integram o Conselho Municipal de
Saneamento Básico221. Ao tratar sobre o Plano Municipal de Saneamento
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Básico (PMSB), a lei determina que ele deverá incorporar,
obrigatoriamente, os seguintes elementos, os quais servirão para orientar
a atividade de expansão e instalação da rede222.
O saneamento passou então, após a Política Nacional, a ter
definição legal e pode ser entendido como o conjunto de medidas
adotados em uma região com o objetivo de melhorar a vida e a saúde dos
habitantes, com o intuito de impedir que fatores físicos de efeitos nocivos
possam prejudicar o bem-estar físico, mental e social das pessoas.
Reconhece-se constitucionalmente a ligação entre saneamento e saúde
pública e a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Em geral, medidas de saneamento têm como finalidades o controle
e a prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida e da
produtividade do indivíduo e facilitação da atividade econômica.
Essa percepção tem recebido a denominação de “saneamento
ambiental”, por englobar as medidas tradicionalmente chamadas de
saneamento básico (captação, tratamento e distribuição de água potável;
coleta e tratamento de esgotos; manejo de resíduos sólidos; e drenagem

Entidades não-governamentais, técnicas, prestadoras de serviços e usuários de
saneamento básico (representante dos prestadores de serviços públicos, tais como
a Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP); a Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN); d) representante dos usuários de
saneamento básico: representante da Associação Comercial, Industrial e Lojista
de Florianópolis; representante de associação de moradores e entidades
comunitárias; Representante da União Florianopolitana das Entidades
Comunitárias, e) representantes de entidades técnicas: a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABE/SC); o Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura (CREA-SC); a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), e) representantes de organizações da sociedade civil: a)
representante de Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto; representante de
entidades não-governamentais relacionadas ao saneamento básico, a maricultura
e ao meio ambiente; representante de sindicato patronal da construção civil; e f)
representante de entidades de defesa do consumidor: a) PROCON Municipal.
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a) diagnóstico, com indicadores, apontando as causas das deficiências
detectadas; b) objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, estabelecendo
prioridades para a universalização e soluções graduais e progressivas; c)
programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas
compatíveis com o Plano Plurianual e outras correlatas, identificando possíveis
fontes de financiamento; d) ações para emergências e contingências, priorizando
funções essenciais relacionadas à saúde pública; e) mecanismos e procedimentos
para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia dos sistemas de operação de
saneamento; e f) sustentabilidade econômico-financeira assegurada.
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urbana), quanto outras ações que abrangem o controle de animais e
insetos, a higiene de alimentos, escolas, locais de trabalho, espaços de
lazer, habitações etc.
A ideia apresentada por Fachin e Silva é no sentido de que o
conceito de saneamento básico passa por uma evolução para o de
saneamento ambiental:
O primeiro volta-se para a sobrevivência humana,
ao passo que o segundo tem abrangência holística,
voltando-se não só para a sobrevivência humana,
mas também para a sobrevivência de todos os
demais seres vivos que formam a cadeia
ecossistêmica. Em outras palavras, pode-se afirmar
que o saneamento ambiental contribui para a
manutenção da vida no Planeta223.

Assim quando se fala das diferenças entre o saneamento básico e
o saneamento ambiental, está-se a tratar de não apenas se promover o
abastecimento de água potável, mas de combater a poluição das águas,
não apenas de manejar os resíduos sólidos e as águas pluviais, mas de
combater a poluição do ar e mitigar os problemas decorrentes da chuva
no meio urbano.
Essa noção é central para o entendimento global de como o
saneamento é relevante para garantir o acesso à justiça ambiental a todos,
já que é no meio urbano que a maioria das desigualdades são sentidas.
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4 A INJUSTIÇA AMBIENTAL NA INSTALAÇÃO DA REDE DE
SANEAMENTO BÁSICO: ANÁLISE SISTÊMICA
4.1 O saneamento no Brasil e em Florianópolis: evidências
históricas de injustiça ambiental?
Há uma relação entre o saneamento básico e a questão ambiental,
e, com isso, identificada a ausência de estrutura básica sanitária afeta a
vida das pessoas mais pobres de forma desproporcional, já que ficam mais
expostas aos perigos de seus meios ambientes, entendeu-se necessário,
neste terceiro capítulo, analisar os dados históricos e índices atuais que
permitem fazer uma análise da existência – ou não – da ocorrência de
conflitos socioambientais e medidas de segregação social em
Florianópolis.
Além de se dispor sobre os aspectos técnicos da evolução da
instalação da rede de esgoto e abastecimento de água, também foram
encontrados dados sobre como as medidas higienistas levadas a efeito em
Florianópolis foram sentidas pela parte mais pobre da população.
Henri Acselrad, Cecília Mello e Gustavo Bezerra já constataram
em outros contextos, no que diz respeito à incidência da injustiça
ambiental na realidade brasileira, que são os trabalhadores e os grupos
sociais marginalizados e de menor renda que estão mais sujeitos aos
riscos decorrentes da proximidade de seus locais de moradia dos
depósitos de lixo tóxico, de plantas industriais, das encostas perigosas e
dos esgotos à céu aberto pela ausência de saneamento, bem como são
privados do acesso à recursos naturais e que os modos de produção e as
formas de organização não capitalistas são pouco a pouco destruídos pelo
mercado.224
As soluções encontradas pelo poder público para enfrentar o
crescimento urbano, no que diz respeito à questão sanitária, não se afasta
da regra acima. Os problemas de saúde pública e de poluição do meio
ambiente obrigaram o homem a procurar soluções de saneamento para a
coleta e o tratamento dos esgotos, para o abastecimento potável para o
consumo humano, para a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos, bem
como para a drenagem das águas de chuva.
No caso do Brasil, a história do saneamento básico é estabelecida
de forma distinta no período colonial, no império e na república. O Brasil
colônia tinha toda a sua política voltada ao comércio exterior, ao interesse
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da metrópole e abastecimento de seus mercados, de forma que toda a
estrutura desse período era direcionada a esse interesse, nem se falava em
ações voltadas à melhoria nas condições de vida dos que moravam no
Brasil225.
A questão da saúde era vista no contexto brasileiro como de
interesse apenas do domicílio familiar, local e ao ambiente privado.
Poucas obras públicas foram realizadas. O primeiro aqueduto brasileiro
foi construído em 1973, na cidade do Rio de Janeiro, conhecido como
Arcos da Lapa226.
Apenas com a chegada da Corte Portuguesa no Brasil, em 1808, e
a abertura dos Portos em 1810, é que se começa a observar uma
preocupação com os serviços de saneamento básico no país, em especial
no Rio de Janeiro. Assim, instalaram-se sistemas para escoamento das
águas pluviais para atender a cidade onde morava a família real.
Segundo Nascimento, remonta ao início do processo de
urbanização no Brasil que se registram registrados déficits generalizados
em abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos
sólidos na maioria das cidades227.
As primeiras preocupações sanitárias em Florianópolis – à época
Desterro – são da época do código de posturas de 1845. Santos trata de
conflitos decorrentes da passagem de esgotos e águas estagnadas, valas
abertas, nos quintais que corriam para as ruas ou córregos. Havia a
preocupação com a manutenção das fontes de água e destinação dos locais
de despejos nas praias. O mar era tido como o local de despejos do lixo e
dos excrementos. O código de posturas de 1845 estabelecia que além das
águas servidas carregadas pelos tigres, das águas sujas das roupas lavadas
do Hospital de Caridade, os restos do pescado do Mercado fossem
lançados ao mar todos os dias228.
Durante o período imperial, portanto, o abastecimento de água era
marcado pela atuação individual da população, que a coletava diretamente
nos chafarizes públicos. Com o crescimento populacional, viu-se a
necessidade de melhorar os sistemas de abastecimento de água, o que
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ensejou a mudança da noção de que a água era um bem natural – ela
passava a ser considerada uma mercadoria229.
Foi durante a presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), com os
problemas de saúde que surgiram à época, que a questão sanitária passou
a ser enfrentada com rigor na capital federal. Oswaldo Cruz, famoso
médico sanitarista, e Pereira Passos, engenheiro, foram munidos de
plenos poderes para remodelar a cidade, impondo a destruição de prédios
velhos, cortiços e promovendo um processo de higienização230.
Nesse período, documenta-se as medidas de higienização social
promovidas por Oswaldo Cruz, que, aproveitando-se da liberdade que
tinha para as reformas realizadas, se empenhou para erradicar favelas e
destruir morros cariocas. Sua justificativa era a de que os morros
impediam a movimentação das massas de ar, o que tornava a cidade um
alvo fácil para as epidemias, segundo relata Delpupo.
Os processos higienista, sanitarista e de modernização urbana
implicaram profundas transformações sociais e espaciais na cidade no
início do século XX - entre os quais, uma contínua movimentação dos
pobres ao limite de sua permanência no perímetro urbano tradicional.
Parte importante do processo de transformação de uma pobreza incluída
na cidade e seu cotidiano, numa pobreza da marginalidade231.
Santos relata como se observou o impulso e a remodelação urbana
em Florianópolis, no final do século XIX:
Novas infra-estruturas e serviços urbanos foram
implantados na parte central da cidade: a
construção do novo mercado público (1898); rede
de esgoto e linhas férreas de bonde à tração animal
(1906 a 1910); rede telefônica municipal
(1909)727; A rede de abastecimento de água do
centro da cidade (1906) inaugurada em 1910; [...]
no município houve um intenso processo de
reformulação
“modernização”
urbana
de
Florianópolis: a canalização de córregos – o
principal o da Fonte Grande (1920) - construção da
Avenida do Saneamento (1922)[...]232.
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No ano de 1930, as capitais possuíam várias obras de saneamento
básico projetadas por Saturnino de Brito, como o sistema de distribuição
de águas e coleta de esgotos. Na década de 1950-1960, foi criado o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que previa o reembolso
dos investimentos financeiros por intermédio da cobrança de tarifas.
Ainda, nesse período, há registros de pressões por parte da população e
de representantes da indústria, reivindicando maiores investimentos no
setor de saneamento básico, tais como extensão das redes de
abastecimento, redes de coleta e tratamento de esgotos.
Em Florianópolis, as campanhas higienistas do início do século
XX se voltavam contra os casebres, os cortiços e os pobres que viviam no
perímetro central. Santos relata que as medidas se repetiam ao mandato
de cada superintendência, e eram cada vez mais ampliadas e alcançavam
novas áreas. Segundo ele, em apenas duas décadas, as políticas higienista,
sanitarista e de modernização urbana haviam transformado as relações de
vida na cidade233:
As práticas sanitaristas para extinguir o “atraso,
doenças, sujeira e a pobreza,” fez com que antigos
bairros na região central fossem alvos sistemáticos
das mudanças. Isso implicou a retirada em bloco da
população pobre, como no bairro da Pedreira, onde
casas foram demolidas e foi erguida a Escola
Normal e o Instituto Politécnico e outros prédios.

Posteriormente ao período em que se lançaram as bases sanitárias
do início do século XX, foram estabelecidas as principais características
atuais do saneamento no Brasil. Durante a década de 1970, por meio da
implantação do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANASA), um
novo regime foi estabelecido no setor. A ideia era que as tarifas deveriam
ser capazes de cobrir todos os custos de operação do serviço. Com isso,
mais uma vez, boa parte da população mais carente foi excluída no que
se refere às ações implementadas234.
Apesar de avanços significativos no setor de saneamento nas
últimas três décadas, este período foi marcado pela ausência de um único
instrumento legal que estabelecesse diretrizes e regras claras para a
prestação de serviços relacionados ao saneamento.

233
234

Ibid., p. 487.
DELPUPO, op. cit., p. 59-60.

119

Como já mencionado, foi apenas em 5 de Janeiro de 2007, foi
sancionada a Lei n°11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais
para o saneamento básico e institui a Política Federal de Saneamento
Básico, o que deu início a uma fase nova no saneamento no país, com o
estabelecimento de definições, metas e do regramento aplicável ao
serviço público a ser prestado.
No entanto, até o início do século XX praticamente inexistiam
obras públicas de saneamento básico, esgotos e lixo era disposto a céu
aberto. A água era obtida através de carroças-pipa, de forma que o rio e o
mar eram o destino final dos esgotos e das águas servidas.
Com o surgimento dos primeiros povoados em Santa Catarina:
1658 - São Francisco do Sul, 1673 - Nossa Senhora do Desterro e 1682 Laguna, as comunidades se organizavam em torno das fontes de
abastecimento mais próximas, tendo no século XIX, com o crescimento
da população e do perfil econômico o surgimento dos mais variáveis
serviços de fornecimento de água235.
Em sua tese de doutorado, ao analisar a história da pobreza urbana
em Florianópolis, Santos anuncia como a questão sanitária em
Florianópolis esteve diretamente envolvida com medidas higienistas236:
No caminho dos projetos sanitaristas, os pobres.
O governo era indiferente a essa população, como
as lavadeiras da Tronqueira que viviam nos
córregos da lavação das roupas dos ricos. As
medidas sanitárias compreendiam a canalização de
todos os córregos, drenagem do solo das várzeas,
aberturas de ruas e avenidas, demolição de casebres
considerados “anti-hygienicos”, além de nova
captação de água para o abastecimento da cidade e
ampliação da rede de esgoto.
[...]
As medidas sanitaristas de intervenção urbana,
além das preocupações com a salubridade pública,
serviram como argumentos para os discursos que
justificavam as intervenções urbanas de
modernização e embelezamento, que viam nas
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demolições e consequente expulsão dos pobres a
medida principal (grifo nosso).

Essas observações diziam respeito às medidas sanitaristas na
primeira metade do século XX e já anunciavam o fenômeno que os
estudos por justiça ambiental pretendem combater.
As informações técnicas sobre as primeiras obras de abastecimento
de água, tratamento de esgoto podem ser identificadas nos dados
disponibilizados publicamente pela Casan, as quais nos dão conta de que
o abastecimento de água da Ilha era anteriormente obtido através do Rio
da Bulha (Rio da Avenida Hercílio Luz) e das fontes próximas ao Centro,
entre as quais estão a Fonte de Ramos ou da Carioca (atual Largo
Fagundes), Fonte do Largo da Palhoça (atual rua Vidal Ramos) e a Fonte
do Campo do Manejo (atual Instituto Estadual de Educação). Diversas
carroças - pipas completavam o abastecimento de água vendida a
domicílio237.
Em 1910, durante o governo Gustavo Richard foi implantado o
primeiro sistema de abastecimento de água de Florianópolis, projeto e
obra dos engenheiros Edward Simmonds e Adriano Saldanha. Com
captação no manancial Ana D'Avila em Itacorubi e Córrego da Lagoa a
água era transportada sem qualquer tratamento por tubulações de ferro
fundido de doze polegadas até o reservatório de 3.000.000 de litros
situado no morro do Antão distante 6050 metros da captação.
Em 1922 o sistema foi reforçado com captação das águas do Rio
Tavares por uma tubulação de oito polegadas.
Em 1940, os mananciais da ilha já haviam se tornado insuficientes
para atender a população urbana de Florianópolis que atingia a 24.000
habitantes. Por isso, examinou-se a possibilidade de trazer a água para a
capital diretamente da Serra de Santo Amaro da Imperatriz da localidade
chamada Pilões (Rio Vargem do Braço). A firma (CASA), Companhia
Auxiliar de Serviços e Administração, entrega em 1945 o projeto
detalhado do sistema de Pilões que constaria de 1.750 metros de canal de
alvenaria partindo da cachoeira, filtro de areia e cascalho, casa de partida
e 26.940 metros de adutora de ferro fundido com 450 mm de diâmetro e
cinco reservatórios. A 1ª adutora de Pilões seria inaugurada em 1946238.
Com a expansão da capital e regiões balnearias, o abastecimento
total da grande Florianópolis tornou-se um somatório de várias adutoras
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e diversos sistemas interligados totalizando aproximadamente 2.000 litros
por segundo. Além dos pequenos sistemas localizados acrescente-se a
vazão de 200l/s do sistema de abastecimento de água da Lagoa do Peri,
atendendo toda costa Leste Sul da Ilha.
Para se obter condições sanitárias adequadas, não bastava a coleta
do esgoto, é necessário que ele seja tratado antes de ser devolvido ao meio
ambiente, sob pena de comprometer gravemente os recursos ambientais
onde será despejado239.
A importância do esgoto está em seu papel de meio de transporte
de resíduos materiais para longe de humanos. Apesar de mais alternativas
ecologicamente aceitáveis, à base de água, a eliminação de resíduos
continua sendo o método predominante para saneamento e para
evacuação de águas residuais de fontes domésticas, comerciais e
industriais.
Porém, na antiga capital Desterro, os esgotos corriam a céu aberto
pelas sarjetas. Não havia coleta de lixo nem água encanada: “Na antiga
capital Desterro, os esgotos corriam a céu aberto pelas sarjetas. Não havia
coleta de lixo nem água encanada”.240. No período da noite os despejos
eram realizados por escravos nas praias mais próximas. As poucas fontes
de água ficavam poluídas e as doenças proliferavam.
Volta-se a reforçar, com isso, a relevância do traçado histórico que
foi feito até então e que se fará a seguir, de forma a permitir confirmar a
preferência dada a certas áreas de Florianópolis em relação a outras. Há
muito que se falar sobre as obras feitas para expansão e melhoria na parte
central e norte da ilha, e apenas mais recentemente é que se melhor
estruturou os sistemas de esgotamento sanitário da parte sul da ilha, das
áreas de comunidades pobres e da parte continental.
O levantamento constante dos dados disponibilizados pela
CASAN nos trazem notícia de que, em 1910 foi outorgada concessão para
implantação de uma rede de esgotos na Capital, as obras são iniciadas em
1913 e inauguradas no dia 07 de setembro de 1916. Basicamente constava
de um sistema composto por três bacias (do Centro, da Praça São
sebastião e da Praça São Luiz) e estação de tratamento próxima ao Forte
Santana. Para a demanda de energia foi construída a Usina de Maruim
com chegada de força elétrica por cabos submarinos241.
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Mais tarde, o sistema construído pelo Engenheiro Luiz José da
Costa, seria gradativamente desativado. A Estação de Depuração
Biológica deixa de operar em 1960, sendo os esgotos jogados diretamente
nas baías e praias locais. A expansão desordenada e a poluição
eventualmente obrigaram a realização de novas obras de saneamento na
Capital.
No dia 08 de Janeiro de 1992 foi dada a Ordem de Serviço para o
início das obras do segundo Sistema de Esgotos de Florianópolis
(INSULAR). O Projeto total consta de 200 quilômetros de rede coletora
e quatro bacias principais: Baia Norte, região Central, Sul e Prainha, José
Mendes e Saco dos Limões, Trindade, Santa Mônica, Córrego Grande e
Costeira do Pirajubaé. No dia 03 de Outubro de 1997 é inaugurada a 1ª
etapa do novo Sistema de Esgotos com Estação de Tratamento situada na
Baia Sul.
Já a evolução da coleta de lixo urbano, remonta, segundo dados da
Casan242, a 1830, quando a Câmara Municipal aprovou a lei para que o
lixo urbano fosse depositado na praia, nos rios e no mar junto com o
esgoto, para evitar que os detritos se acumulasse nas ruas e as casas eram
construídas com fundos voltados para o mar e não de frente para o lixo
que se acumulava.
Décadas depois, em 1877, foi apresentado um pedido de concessão
para criação de um serviço de remoção de lixo das águas servidas e
materiais fecais e em 1844, teve início o primeiro serviço de coleta de lixo
e fezes através de direito concedido a coletoras particulares. O destino
final dos resíduos continuou sendo o mar e o transporte era feito através
de carroções puxados a burro.
Em 1914, foi construído o incinerador de lixo, na cabeceira insular
da Ponte Hercílio Luz. A cidade tinha então 14 mil habitantes. Com o
tempo a fumaça gerada começou a incomodar os moradores das
redondezas – as obras foram realizadas pela firma Brando & Cia, no
governo do Prefeito Pereira e Oliveira.
Em 1956, o lixo começa a ser depositado no "banhado" atrás do
morro da cruz, entre o cemitério São Francisco de Assis e a penitenciária.
Apenas anos mais tarde conheceu-se a importância do manguezal, a
cidade cresceu e o lixão voltou a ser um transtorno.
A partir de 1971 os Departamentos Estaduais de Água e Esgoto
(DAE) passaram a ser substituídos por Companhias Estaduais, criadas por
ordens do Governo Federal para realização do Plano Nacional do
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Saneamento (PLANASA). Atualmente outras entidades constroem e
administram Sistemas de Saneamento, como as Prefeituras locais
(SAMAE) e Fundação Nacional Da Saúde (FNS).
No mesmo ano, observa-se a criação da CASAN, por meio da Lei
Estadual nº 4.547, de 31 de dezembro de 1970, constituída em Assembleia
Geral de 2 de julho de 1971. Tem-se ainda a criação de outras unidades
voltadas ao meio ambiente: FATMA, FLORAM, IBAMA, SEDUMA.
Em 1972, tem início a primeira obra da CASAN em Urubici. 1973,
bem como a inauguração dos Sistemas de Braço do Norte, Caçador,
Canoinhas, Mafra, Timbó e Xanxerê, com a assentada a 3ª adutora de
Pilões, localizadas dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
Em 1983, tem início das obras do Sistema de Esgotos da Lagoa da
Conceição (Florianópolis) e em 1984 são iniciadas as obras da Estação de
Tratamento do Morro dos Quadros, no Alto Aririú em Santo Amaro da
Imperatriz.
Em 1988, se deu a implantação da quarta adutora de Florianópolis
e em 11 de maio começaram as obras de implantação do Sistema de
Esgotos da Canasvieiras em Florianópolis.
Em 1990, começa a implantação da Estação (Lagoa de
Estabilização) de Forquilhinhas em São José. E no mesmo ano, tem início
a realização de atividades referentes ao Programa Pequenas Comunidades
(Projeto Alemão), com recursos provenientes do Banco Alemão - KfW243.
Em 8 de Janeiro de 1992, iniciaram obras do sistema Insular
(Florianópolis), as quais foram inauguradas em 1997.
Em 2005, foi inaugurada uma nova adutora de água bruta de Pilões,
do Sistema Integrado da Grande Florianópolis. Na sequência, observamos
a ampliação da capacidade de tratamento da Estação de Esgotos da Lagoa
da Conceição, a ampliação da rede de esgotos da Barra da Lagoa, com
conclusão em maio de 2006, bem como a implantação da rede de esgotos
da Costeira do Pirajubaé, para ser concluída em novembro de 2006. No
mesmo ano, ainda observou-se a inauguração da nova adutora de água
bruta de Ingleses, do Sistema Costa Norte, o lançamento de edital para o
interceptor do Sistema de Esgotos de São José e o lançamento de edital
para implantação do Sistema de Esgotos do Canto da Lagoa.
O ano de 2006 ainda foi marcado por obras do sistema de
abastecimento de água Linha Gonçalves, pela nova adutora interligando
o Sistema de Poços de Abastecimento de Água de Ingleses, por obras de
reestruturação e modernização do prédio da Matriz da CASAN.
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A entrega das obras de ampliação e melhorias operacionais no
Sistema de Abastecimento de Água de Santo Amaro da Imperatriz
ocorreu em janeiro de 2006, e em setembro foi inaugurado o Sistema de
Esgoto Sanitário da Barra da Lagoa.
Em agosto de 2007, foi assinado o contrato de acordo e cooperação
em Brasília que viabilizava a liberação de recursos do PAC. Nessa mesma
época, Florianópolis renovava o contrato de concessão por 20 anos com
gestão compartilhada244.
Em Junho de 2008, foi entregue a ordem de serviço voltada a
execução de obras civis de implantação do Sistema de Esgoto Sanitário
do Campeche/Rio Tavares e em Julho do mesmo ano foi inaugurada a
obra de Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário do Canto da Lagoa
em Florianópolis.
A inauguração da Rede Coletora de Esgoto Sanitário do Bairro
Costeira do Pirajubaé ocorreu em setembro de 2008.
Em 2010, ocorreu a inauguração da Segunda Etapa do Sistema de
Esgotamento Sanitário do Município de Florianópolis, no mês de Junho.
E em agosto, a da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário de Canasvieiras/Canto do Lamin.
Ainda no ano de 2010, foi entregue a ordem de serviço para início
das obras de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário Insular, que
atenderia os bairros Itacorubi, Parque São Jorge, Jardim Anchieta,
Córrego Grande e Pantanal, em agosto; em dezembro, foi inaugurada a
Estação Elevatória na Cachoeira do Bom Jesus em Florianópolis.
Em março de 2012, foi levada a efeito a assinatura do contrato de
financiamento para execução de obras de abastecimento de água e
esgotamento sanitário nos municípios de Florianópolis, Criciúma, São
José, Biguaçú, Concórdia e Rio do Sul.
Já em 2013, foi assinado contrato com a AFD-Agência Francesa
de Desenvolvimento, foi entregue a Ordem de Serviço para obras do
Sistema de Esgotamento Sanitário da Área Continental de Florianópolis
e ainda foi assinado o Contrato de Garantia com a AFD-Agência Francesa
de Desenvolvimento. Foram entregue ainda as ordens de serviço para as
obras de implantação das Adutoras do Itacorubi e 1.200 (Área
Continental), tendo sido inaugurado, neste mesmo ano, a obra do
Reservatório Vitrificado do Bairro Ingleses em Florianópolis.
Em 2017, foram inauguradas as obras de ampliação S.E.S de
Florianópolis/Área Continental para abastecer os Bairros Capoeiras e
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Abraão. Também em 2017, foi entregue a Ordem de Serviço S.E.S bairro
Campeche – Florianópolis com investimento de R$ 59.754.000,00,
segundo dados oficiais da CASAN. Já a ordem de serviço S.E.S bairro
Ingleses – Florianópolis, teve investimento de R$ 84.000,000,00.
No que tange ao abastecimento de água, em 1909245, teve início
das obras do primeiro sistema completo de abastecimento de água de
Santa Catarina - Florianópolis (junho). Engenheiros construtores:
Edwardo Simmmonds e Adriano Saldanha (paralelamente construiram
também a primeira usina hidroelétrica do Estado, a chamada usina Garcia,
em Colônia Santana).
Em 1910, com a Diretoria de Viação Terras e Obras Públicas é
criada a Inspetoria de Águas e Esgotos e em 10 de maio desse ano, foi
inaugurado o primeiro sistema de abastecimento de água de Florianópolis.
Por meio do Decreto de 8 de janeiro foi outorgada a concessão do
serviço a Company the State of Santa Catarina Brazil Ltd para
estabelecimento de redes de esgotos na Capital.
Em 30 de Novembro de 1911, foi realizado o contrato para
execução da primeira rede de esgotos no Estado (Florianópolis durante o
Governo Gustavo Richard).
Em 23 de fevereiro de 1913, vimos a implantação do canteiro de
obras e início das obras da primeira rede de esgotos, a qual foi paralisada
em 31 de dezembro deste ano, por força de prenúncios da Primeira Guerra
Mundial – com isso ocorreu a interrupção do envio de materiais da Europa
para as obras do primeiro sistema de esgotos de Florianópolis.
Em 1920, ocorreu a construção do canal da Avenida Hercílio Luz
– Florianópolis. Mais adiante, em 1922, foi inaugurado o sistema de
reforço de Rio Tavares, necessário em razão do acelerado processo de
urbanização por que passava o país. Nesse período, a urbanização passa
a ter consequências nas mudanças sobre o meio ambiente, causando
alterações no ambiente terrestre, e na utilização dos recursos naturais.
Além disso, são lançados, no ambiente, resíduos das atividades
fisiológicas do homem ou de atividades que ele desenvolve na área
urbana246.
Respondendo às novas necessidades, ainda em 1920, o governo
estadual instalou o serviço de inspeção sanitária para combater endemias,
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iniciando os trabalhos pela capital. Segundo Santos, o objetivo era
transformar Florianópolis na cidade “mais salubre do Brasil”:
No rasto dos trabalhos de inspeção, as demolições
das casas, proibição de cocheiras, estábulos e
pocilgas que estivessem em desacordo com as
posturas sobre as condições de higiene no
perímetro urbano. O que atingiu além da moradia,
parte das possibilidades de subsistência dos pobres.

Já em 1925, teve início a construção do primeiro sistema de
abastecimento de água de Imbituba, em 1929, foi construído o primeiro
sistema de abastecimento de água de Laguna, em 1941 o de Lages e no
mesmo ano, o engenheiro Fábio Nogueira Lima apresentou amplo estudo
para o aproveitamento do manancial de Pilões e novo sistema de
abastecimento de água para Florianópolis, o qual teve início de
construção em 1946, com a primeira adutora de Pilões no rio Vargem do
Braço com 900 metros de canal de alvenaria.
Em 1949, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo inicia a formação dos primeiros sanitaristas do Brasil com grande
contribuição para Santa Catarina. No mesmo ano, ocorreu a criação do
Plano de Obra e Equipamento – POE (Governo Irineu Bornhausen) e
Banco Inco que passaria a incrementar também a área de saneamento.
Nos anos que seguiram, muitas obras foram concentradas em
outras cidades do Estado e apenas em 1963 é iniciada a segunda adutora
dos Pilões (projeto Renato Giraux Pinheiro) com os dez primeiros
quilômetros realizados pelo DNOS, inaugurada em 1965.
Em 1966, são inaugurados pelo DAES os sistemas de
abastecimento de água de Garopaba, Balneário Camboriú e Rio do Sul.
O saneamento no Brasil passa por um processo de transição desde
a entrada em vigor da Lei Federal nº11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabeleceu uma nova arquitetura institucional para a Gestão do
Saneamento no país.
Ao longo do século XX, então, como se pode ver pelos dados da
Casan, associados à análise histórico-geográfica realizada por Santos,
foram realizadas mudanças em prol da modernização de Florianópolis.
Entretanto, as alterações não consideravam a capacidade dos pobres de se
adaptar às novas imposições.
Segundo ele:
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Era cada vez mais difícil para uma pessoa ou
família
pobre
viver
em
Florianópolis.
Continuavam as obras urbanas, e novas posturas,
leis e decretos eram sobrepostos, fechando o cerco
contra a pobreza e abrindo novas possibilidades as
classes “adiantadas”. Pessoas pobres vendiam suas
casas no centro, outras tinham as casas demolidas,
ou abandonavam os cortiços, propriedades de gente
remediada, que solicitava a demolição de suas
casas de aluguel para receber uma indenização do
governo pela desapropriação em nome do
sanitarismo e da nova estética urbana. Assim, o
pobre passava das casinhas de porta e janela aos
cortiços e destes aos Morros. Müller (2002, p.79)
também confirma que os aluguéis aumentavam na
área central expulsando parte da população247.

Segundo, Miranda, em Santa Catarina a urbanização ocorreu com
algumas particularidades em relação ao restante do país. Ela relata que o
Estado não conta com cidades de grande porte e no interior há uma forte
predominância da pequena propriedade rural familiar. Mesmo assim, a
despeito de não haver nenhum polo com mais de um milhão de habitantes,
a velocidade de urbanização do estado foi bastante acelerada. O Censo de
1960 apontava uma população urbana de 31,82%, enquanto em 1996 a
fatia urbana alcançava a marca dos 73,13%. Ele aponta com isso, a
ocorrência de uma completa inversão do perfil habitacional em menos de
40 anos248.
Segundo Sugai249, até mesmo como fruto dessa urbanização, o
processo de periferização dos espaços de pobreza na área conturbada se
iniciou na década de 1970. A partir de então, setores da elite local se
deslocaram ao território insultar, sobretudo às porções situadas a norte e
leste da ilha de Santa Catarina, que passaram a receber expressivo
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favorecimento dos investimentos públicos em detrimento das áreas
continentais, menos providas250.
Essa análise é reforçada pelo delineamento histórico
disponibilizado pela Casan e que aponta a centralização dos esforços
prioritários de instalação da rede de saneamento básico na parte central e
norte da ilha, para somente depois se observar o sul e as demais áreas
menos providas.
A análise destes dados históricos ganha particular relevância
quando associadas às bases do que apregoa o movimento por Justiça
Ambiental. É bem verdade que a política nacional do meio ambiente e o
regramento constitucional sobre a questão ecológica são um tanto
recentes. Da mesma forma, a democracia brasileira passou por hiatos ao
longo do século XX, de forma que as conquistas sociais obtidas ao longo
do último século não contemplaram de forma inicial os diferentes
aspectos da questão ambiental.
Essa noção, de que a abordagem voltada à igualdade e dignidade
da pessoa humana associadas à questão ambiental, tal como pugnada
neste trabalho não estava lastreada sequer em intenções legislativas nos
permite observar como são profundas as marcas deixadas pela injustiça
ambiental. O tratamento desigual das classes menos favorecidas, porém,
foi além das impressões iniciais que deram impulso a esta pesquisa. Os
indícios históricos apontam não só a priorização da instalação de estrutura
sanitária, pelo poder público, em algumas áreas em detrimento de outras
– ocupadas por comunidades de baixa renda. Os dados vão além, para
confirmar que as medidas sanitaristas de governos passados promoveram
diretamente a retirada dessas pessoas das áreas centrais da cidade,
promovendo a periferização da pobreza, primeiro ao litoral e depois ao
mar. Assim,
Diante do que foi exposto, entende-se que se reforça a importância
da presente dissertação para que se possa cada vez mais reconhecer o
direito de acesso à justiça ambiental, ainda que não esteja expresso na
CRFB de 1988, como uma decorrência de interpretação sistemática das
normas constitucionais, de posição topográfica de cada norma
mencionada nos capítulos anteriores, e visivelmente descumpridas ao
longo da história do sanitarismo em Florianópolis.
Este delineado histórico feito até então permite constatar que muito
se fez em prol da expansão e melhoria da rede de abastecimento de água,
coleta e tratamento esgoto, na parte central e norte da ilha ao longo do
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século XX251, e apenas mais recentemente se estruturar os sistemas de
esgotamento da parte sul, das áreas de comunidades pobres e da parte
continental de Florianópolis.
4.2 Aspectos atuais da Instalação De Rede De Esgoto Em Áreas De
Ocupação Urbana Em Florianópolis
Nestes últimos itens, procura-se correlacionar as partes ao todo. É
pertinente para identificação das consequências socioambientais e os
malefícios que advêm da desigualdade na prestação dos serviços de
esgoto que se aponte como base os princípios que contribuem para o
pensamento complexo, tal como tratados na concepção Moriniana –
utilizada nesta pesquisa para dialogar com as demais fontes que tratam do
acesso à justiça ambiental.
Segundo a visão de Edgar Morin, trabalha-se com os princípios
dialógico (a significar antagonismos e complementaridades; integração e
desintegração constante), o da recursão organizacional (no sentido de
causa-efeito) e o hologramático (parte/todo/todo/parte)252.
As consequências para o meio ambiente e para as pessoas alijadas
de acesso ao serviço podem ser melhor compreendidas a partir destes
princípios abordados pela concepção de complexidade na visão
moriniana, já que dispensam ideias simplistas, reducionistas e disjuntivas.
Nessa acepção, o princípio dialógico nos permite manter a
dualidade no seio da unidade. A dialógica nos permite assumir
racionalmente a associação de noções contraditórias (por exemplo: ordem
e desordem) para conceber um mesmo fenômeno complexo. A ordem e a
desordem são noções que, quando unidas, devem excluir um ao outro,
mas, ao mesmo tempo, são indissociavelmente partes de uma mesma
realidade. Ou seja, apesar de essas duas noções serem antagônicas e
“inimigas”, elas colaboram, em certos casos, para a produção da
organização e da complexidade. “Um processo recursivo é onde os
produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os
produz”253.
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Henri Acselrad, Cecília Mello e Gustavo Bezerra examinaram, a
partir dos anos 1990 que são os trabalhadores e os grupos sociais
marginalizados e de menor renda que são os principais destinatários dos
riscos decorrentes da proximidade de seus locais de moradia dos
depósitos de lixo tóxico, de plantas industriais, das encostas perigosas e
dos esgotos à céu aberto pela ausência de saneamento, bem como são
privados do acesso à recursos naturais254.
Soma-se a isso a questão sanitária, cuja falta tem implicações na
saúde pública e na tutela do meio ambiente, tendo como foco central a
questão do manejo de águas.255. Existem metas estabelecidas por lei, e a
própria política nacional de saneamento básico ambiciona a
universalização. No entanto, ao longo da instalação da rede de
saneamento, como vimos no item 3.1, os mais pobres não foram apenas
alijados das melhorias decorrentes de obras públicas de saneamento
básico, eles foram afetados negativamente por elas.
O processo de periferização dos espaços de pobreza na área
conturbada se iniciou na década de 1970. A partir de então, setores da
elite local se deslocaram ao território insultar, sobretudo às porções
situadas a norte e leste da ilha de Santa Catarina, que passaram a receber
expressivo favorecimento dos investimentos públicos em detrimento das
áreas continentais, menos providas256.
Ao longo do século XX, há relatos históricos que nos dão conta da
realização de mudanças em prol da modernização da parte central de
Florianópolis que desconsideravam a capacidade dos pobres de se adaptar
às novas imposições. Segundo Santos, as obras urbanas, e regras de
posturas, leis e decretos fechavam o cerco contra a pobreza, como se fosse
a causa de epidemias e problemas sociais – causa e não a consequência257.
Nesse cenário, as pessoas das classes pobres se adiantavam e saiam
da área central, ou tinham suas casas demolidas em nome do sanitarismo
e da nova estética urbana. O pobre passava das casinhas de porta e janela
aos cortiços e destes aos morros258”.
Como consequência dessas políticas de higienização social
observadas ao longo da realização das obras atinentes ao saneamento,
vimos como os mais pobres foram se dirigindo às periferias. Com isso,
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passaram a se estabelecer em áreas mais afastadas do centro ou nos
morros.
Hoje, Florianópolis conta com incidência de pobreza, segundo
dados oficiais do IBGE, no patamar de 23,49% (vinte e três vírgula
quarenta e nove por cento)259.
Instada a se manifestar por meio de ofício, a CASAN apresentou
resposta por meio de sua procuradoria, apontando dados atuais sobre a
questão do saneamento em Florianópolis260.
Segundo os dados oferecidos, cerca de 56% da população é
atendida com instalação da rede de esgoto sanitário. Justificou-se este
patamar com a indicação de que isso não corresponde a área total, já que
o município como um todo conta com inúmeras áreas de preservação
permanente, corpos hídricos de dimensões expressivas e unidades de
conservação, que não possuem adensamento urbano.
Dos bairros de Florianópolis, ainda segundo as informações
prestadas pela CASAN, contam atualmente com sistema de esgotamento
sanitário os bairros de Abraão, Estreito, Capoeiras, Jardim Atlântico,
Coloninha, Monte Cristo, Balneário Estreito, Itaguaçu, Bom Abrigo,
Centro, Trindade, Agronômica, Itacorubi, Santa Mônica, Córrego
Grande, Carvoeira, Serrinha, Maciço do Morro da Cruz, Saco dos
Limões, Costeira do Pirajubaé, Pantanal, José Mendes, João Paulo, Saco
Grande, Jurerê, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas,
Praia Brava, Ingleses, Lagoinha, Vila União, Costa da Lagoa, Barra da
Lagoa, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa e Joaquina261.
De acordo com a Companhia, os investimentos nos sistemas de
saneamento do Município de Florianópolis seguem as metas
estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico, o qual é parte
integrante do contrato de Programa firmado com a Casan.
Para a entidade, a Casan não prioriza expansão ou melhoria,
atuando de forma paralela em relação a essas duas linhas e estão em
andamento obras do SES Campeche, SES Costa-Norte Lagoinha e Praia
Brava e SES Ingleses-Santinho, para a expansão do sistema de esgoto
sanitário.
O sistema nacional de informações sobre saneamento é o maior e
mais importante sistema de informações do setor saneamento no Brasil,
apoiando-se em um banco de dados que contém informações fornecidas
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pelas instituições responsáveis pela prestação dos serviços de água e
esgoto, tais como companhias estatais, autarquias ou empresas
municipais, departamentos municipais e empresas privadas. Seu
levantamento sobre distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto
em Florianópolis, destaca o índice de coleta de esgoto como sendo o item
ainda problemático, a demandar expansão do atendimento262:
Tabela 1:
Indicador
IN023 – índice de
atendimento urbano de
água (percentual)
IN015 – índice de
coleta
de
esgoto
(percentual)
IN016 – índice de
tratamento de esgoto
(percentual)

Ano
2015
2014

Valor (%)
100
100

2013

100

2015
2014

54,72
50,59

2013

46,59

2015

100

2014

100

2013

100

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (2010), o abastecimento de
água compreende o conjunto de obras de engenharia, as quais além de
assegurar o conforto às populações, objetivam superar riscos à saúde
oriundos de água. Já, segundo Gomes263, um sistema de abastecimento de
água é o conjunto de equipamentos, obras e serviços dirigidos ao
suprimento de água a comunidades, para fins de consumo doméstico,
industrial e público. No Brasil, o censo 2010 do IBGE264 demonstrou que
83% dos domicílios são ligados à rede de abastecimento de água, número
superior ao encontrado pelo censo anterior de 2000 (78%).
O município de Florianópolis, atendido pela CASAN, possuía
cerca de 99,5% de ligações domiciliares à rede de água, também de
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acordo o censo de 2010 do IBGE. Atualmente, porém, como se vê então
dos dados apresentados, o atendimento urbano de água e o tratamento de
esgoto chegaram a índices de atendimento em 100%, ao passo que a coleta
de esgoto, segundo o último dado disponível, encontrava-se em 54% de
atendimento urbano. Significa dizer que, apesar de onde há esgoto há
tratamento, quase metade dos domicílios não tem sequer a coleta de
esgoto e consequentemente não têm tratamento.
Como consequência disso, vê-se o agravamento do problema
decorrentes da ausência de sistemas de esgotos sanitários numa cidade
cujas belezas naturais lhe conferem potencialidades turísticas e
consequentemente econômicas. O crescimento urbano não foi
acompanhado, na mesma velocidade, pela expansão da rede de coleta de
esgoto.
Nessa toada, o mesmo sistema que promove e se beneficia da
modernização técnica, tem como frutos a exclusão social, transformando
as pessoas numa imensa maioria de espectadores passivos que deveriam
estar se maravilhando com as novas tecnologias, mas que não têm acesso
a ela265.
A descarga de águas residuais não tratadas tem impactos severos
na saúde humana e ambiental, incluindo surtos de alimentos, água e vetor
doenças, bem como a poluição e a perda de diversidade biológica e
serviços ecossistêmicos. Exposição de grupos vulneráveis, especialmente
mulheres e crianças, para águas residuais parcialmente tratadas ou não
tratadas requer atenção específica. Sensibilização limitada para os riscos
para a saúde associado ao uso de águas residuais, devido à pobreza e baixa
educação, contribui ainda mais para esses riscos, em particular nos países
em desenvolvimento. Sempre que humanos. A exposição é considerada
provável (ou seja, via comida ou direta contato), medidas mais rigorosas
de gerenciamento de riscos é requerido266.
Segundo a Fundação Nacional de Saúde FUNASA (2006), para
cada um R$1,00 (um real) investido na área de saneamento, R$4,00 são
economizados aos cofres públicos no setor de medicina curativa267. A
falta da instalação de estruturas de saneamento básico e as condições
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precárias sanitárias da população, além de causar danos à saúde, ainda
acarreta grandes custos ao governo. A redução ao risco de doenças, ou
seja, prevenção, deve ser tratada além do ponto de vista da saúde pública,
como do também do ponto de vista financeiro pelo Governo. Um estudo
chamado “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento
Brasileiro - 2014” foi realizado pelo Instituto Trata Brasil/CEBDS, e
apresenta dados preocupantes acerca da saúde brasileira ligada a causas
da falta de saneamento básico268:
Em 2013, segundo o Ministério da Saúde
(DATASUS), foram notificadas mais de 340 mil
internações por infecções gastrintestinais no país; 
O custo de uma internação por infecção
gastrintestinal no Sistema Único de Saúde (SUS)
foi de cerca de R$355,71 por paciente na média
nacional;  Se 100% da população tivesse acesso à
coleta de esgoto haveria uma redução, em termos
absolutos, de 74,6 mil internações;  Em 2013,
2.135 morreram no hospital por causa das
infecções gastrintestinais. Se todos tivessem
saneamento básico haveria redução de 329 mortes
(15,5%)269.

No caso de Florianópolis, segundo os dados apresentados na
conclusão apresentada pela própria Casan, esposada no ofício enviado
para fins desta disseração, os principais prejuízos decorrentes da falta de
saneamento básico e de instalações irregulares dependem do tipo de
desconformidade, mas são destacados pela entidade: obstrução da rede
por lançamento de sólidos grosseiros e depósito de gordura;
extravasamento de rede ou de estações elevatórias de esgoto em função
de sobrevazões de água pluvial em dias chuvosos (que não deveriam ser
encaminhadas para as redes de esgoto); e lançamento clandestino de
esgoto em córregos e na drenagem pluvial (ausência de ligação da rede
coleta de esgoto ou ausência de tratamento individual de esgoto)270.
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De acordo com a pesquisa “A falta que o saneamento faz”,
encomendada pelo Instituto Trata Brasil a FGV, crianças que vivem ou
estudam em áreas sem acesso aos serviços de saneamento básico tem
redução de 18% no aproveitamento escolar. A pesquisa também revela
que as principais vítimas da falta de saneamento são as crianças na faixa
etária entre 1 e 6 anos, com probabilidade 32% maior de morrerem por
doenças relacionadas a falta de acesso a esgoto coletado e tratado de
forma adequada271.
Outra observação encomendada pelo Instituto Trata Brasil a FGV,
“Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento Brasileiro”,
divulgada recentemente, comprova que a implantação de rede de esgoto
reflete positivamente na saúde e na qualidade de vida do trabalhador
gerando o aumento da sua produtividade e renda. A pesquisa revelou que
a cada ano são cerca de duzentos e dezessete mil trabalhadores que
precisam se afastar de suas atividades devido a problemas gastrintestinais
associados à falta de saneamento. A cada afastamento, perde-se em média
17 horas de trabalho. Além disso, o estudo aponta que a probabilidade de
uma pessoa com acesso a rede de esgoto faltar as suas atividades por
diarreia é 19,2% menor que uma pessoa que não tem acesso a rede.
Estima-se que, considerando o valor médio da hora de trabalho do país de
R$5,70 e apenas os afastamentos provocados pela falta de saneamento
básico, os custos chegam a R$ 238 milhões por ano em horas pagas e não
trabalhadas.
Por outro lado, ao ter acesso à rede de esgoto, um trabalhador
aumenta a sua produtividade em 13,3%, permitindo assim o crescimento
de sua renda na mesma proporção. A estimativa é que a massa de salários,
que hoje gira em torno de R$ 1,1 trilhão, se eleve em 3,8% , provocando
um aumento na renda de R$ 41,5 bilhões.
O estudo também apurou que em 2009, de acordo com o
DATASUS272, dos 462 mil pacientes internados por infecções
gastrintestinais, 2.101 faleceram no hospital. Cada internação custa, em
média, R$ 350,00. Com a universalização da rede de esgoto, seria
possível obter uma economia de R$ 745 milhões em internações ao longo
dos anos. Com o acesso universal ao saneamento, haveria uma redução
de 25% no número de internações e de 65% na mortalidade, ou seja, 1.277
vidas seriam salvas.
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No caso específico de Florianópolis há ainda dados que
correlacionam diretamente a questão sanitária e seus efeitos sobre a
saúde. Daniel Lopes Gonçalves273 fez uma análise da relação entre o
saneamento básico e a incidência de doenças diarreicas agudas nos
distritos sanitários norte e sul do município de Florianópolis, no qual ele
conclui que, após a coleta e apresentação de dados, há fortes indícios da
relação direta entre a falta de saneamento básico e a incidência de doenças
diarreicas na população.
Segundo ele:
Isto se deve, principalmente, pela elevada
degradação da qualidade da água dos principais
balneários por efluentes domésticos ao longo de
uma década, levando ao aumento de patógenos
causadores de DDAs. Além do mais, é
imprescindível destacar a situação estrutural do
saneamento básico nas áreas estudo. Por exemplo,
a rede de coleta de esgoto foi ampliada em apenas
7,5% e 3,1% nos Distritos Sanitários Norte e Sul ao
longo de uma década. Este déficit de coleta de
esgoto pela rede geral é visto como um problema
de saúde pública, tendo em vista a sua importância
não somente para a saúde da população, assim
como para o meio ambiente. Outro aspecto
alarmante levantado neste trabalho foi a incidência
das doenças diarreia, parasitose intestinal,
ascaridíase e a giardíase. No ano de 2011, estas
doenças foram diagnosticadas em mais de 7.000
habitantes do Distrito Sanitário Norte e mais de
4.000 no Distrito Sanitário Sul.

Estima-se que, para atingir a universalização do saneamento
básico, ou seja, prover água e ligação a rede de esgoto em todos os
domicílios brasileiros, o País precisa mais do que dobrar os investimentos
em saneamento. Segundo dados do setor, para universalizar os serviços,
seriam necessários investimentos de R$ 270 bilhões. Considerando os
valores do PAC, destinados ao saneamento no período de 2007 a 2010,
de R$ 40 bilhões, seriam necessários pelo menos 7 PAC´s para
alcançarmos essa meta274.
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Os dados apresentados acima apontam a importância da questão
sanitária, em razão da magnitude de suas repercussões. Trata-se de um
serviço essencial, no entanto, a coleta e o tratamento de esgoto não têm
recebido os investimentos necessários para agilizar a universalização do
acesso.
Como já assinalado nos capítulos anteriores, a injustiça ambiental
pode se revelar de diversas formas, e atinge de modo desigual diferente
grupos sociais ou áreas geográficas, já que as múltiplas formas de
degradação ambiental incidem, especialmente, onde vivem as populações
de menor renda.
A injustiça social associada à questão ambiental igualmente afeta
de forma mais intensa os cidadãos desfavorecidos economicamente, já
que seu acesso a serviços públicos essenciais é mais restrito. Nessa toada,
como os direitos fundamentais sociais têm função eficaz para a realização
da dignidade da pessoa humana, justiça social, igualdade formal e
material, é essencial entender o direito ao saneamento básico como direito
fundamentais social, dada à importância do acesso à água tratada e aos
demais serviços constantes do saneamento básico.
Adotando-se a visão crítica imanente ao movimento por Justiça
Ambiental, pode-se concluir dos dados colhidos que enquanto os
investimentos públicos não permitirem que se alcance à universalização
de acesso ao saneamento básico, as consequências desta ausência afetarão
– como têm afetado – não só as pessoas que moram nas áreas
desatendidas, mas a todos, como corolário do impacto ambiental e à saúde
pública.
Observa-se, à luz dos dados apresentados, que afinal, não é apenas
o subconsumo que ameaça a integridade do meio ambiente. Esse cenário
de crise ambiental esconde a forma como os impactos ambientais estão
distribuídos tanto em termos de incidência quanto intensidade sobre os
diferentes grupos sociais.
O conflito socioambiental decorrente do que chamamos de
injustiças ambientais, na concepção de Little275, já mencionado no
primeiro capítulo, entendo-o como um embate entre grupos sociais que
decorre das distintas formas de inter-relacionamentos com seu meio
social e natural, no qual cada agente social possui sua forma de adaptação,
ideologia e modo de vida específico que se diferencia e se confronta com
as formas de outros grupos lidarem com suas realidades, formando a
dimensão social e cultural do conflito ambiental.
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No caso da questão sanitária em Florianópolis, foi possível
observar que o conflito não é situação recente, mas que pôde ser
documentado ao longo do desenvolvimento da estrutura necessária para
os serviços atinentes ao saneamento básico, tais como abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto.
Com isso, tal como se procurou explorar no contexto desta
investigação, o uso do argumento de tutela ambiental pode ter um viés
negativo, servindo como explícita ferramenta de opressão racial,
higienização e segregação social. Nesses casos, o argumento de que flora
e fauna precisam ser protegidos, são na verdade pretextos para resguardar
apenas uma preservação estética, já que empreendimentos de luxo não
são tratados com o mesmo rigor que ocupações por pessoas de baixa
renda.
Não se quer com isso, afastar ou diminuir a importância da questão
ambiental. Ao contrário, o acesso ao saneamento básico universalizado
apenas teria efeitos positivos sobre a preservação ambiental.

139

5 CONCLUSÃO
Ao iniciar a dissertação, apresentou-se as principais abordagens e
concepções sobre o acesso à justiça, pretendendo-se, com isso, fazer uma
abordagem abrangente de suas implicações nos conflitos socioambientais
eventualmente decorrentes da inadequação ou falta de serviços e estrutura
de saneamento básico em Florianópolis.
Ao tratar sobre o acesso à justiça, tal como considerado na obra de
Bullard, procurou-se temperar seu enfoque de acesso à justiça ambiental
com as visões de Boaventura ao tratar sobre a ecologia de saberes e a
complexidade Moriniana, como forma de trazer a pesquisa para um
contexto brasileiro, em que para analisar o acesso à justiça ambiental sob
um viés emancipatório, garantidor de uma visão local, e não importador
de soluções pensadas de acordo com paradigmas estrangeiros.
A escolha por este recorte parece ser demandada pela própria
situação da justiça ambiental no cenário brasileiro, a qual tangencia
aspectos de crítica complexa, da ecologia de saberes e envolve relação
entre capitalismo, neoliberalismo com o tema principal do acesso à justiça
ambiental em Florianópolis, e mais especificamente nos papeis da saúde,
da prestação de serviços públicos de saneamento básico e os critérios
utilizados para a distribuição da rede municipal.
Adotou-se uma postura em que justiça ambiental diz respeito à
incorporação questões ambientais dentre as preocupações intelectuais e
institucionais de direitos humanos e de responsabilidade democrática. A
justiça ambiental que se pretendeu apresentar admite uma elasticidade do
que é considerado “ambiental” já que atribui às pessoas, e não só à fauna
e a flora, um papel central no cenário de relações sociais, econômicas,
políticas e ambientais. A ideia apregoada é no sentido de que o direito
ambiental proteja toda e qualquer forma de vida, já que garantindo um
meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, estará promovendo
também a preservação ambiental e a proteção de fauna e floria.
Uma percepção errônea do movimento por justiça ambiental não
seria útil ao movimento ambientalista, como se fosse forçoso contraporse os interesses do homem aos da natureza – dissociando-se o ser humano
do meio ambiente. No entanto, combater a desigualdade na afetação das
externalidades negativas do meio ambiente tem a pretensão de também
combater a criação das externalidades propriamente ditas – só que a
lógica deve afetar o próprio modelo de consumo em que vive o ocidente,
fugindo de certa forma da lógica do cientificismo capitalista, que pretende
resolver as questões ambientais sem mudar o paradigma neoliberal.
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A noção principal é de que a proteção ambiental não pode ser
garantida sem que se considere as realidades sociais, culturais e
econômicas de cada lugar. De certa forma, a justiça ambiental tem direta
relação com discriminação positiva ou ações afirmativas ao buscar
alcançar uma redistribuição dos custos da justiça ambiental àqueles que
desproporcionalmente vem sofrendo com os efeitos do esgotamento ou
má distribuição dos recursos ambientais.
Para fins desta dissertação foi importante identificar as localidades
em Florianópolis onde ainda faltam serviços de saneamento básico ou
aquelas em que eles mais demoraram a ser instalados e quais os critérios
utilizados para identificar as áreas priorizadas pelo poder público
municipal.
Ao longo da elaboração deste estudo tratou-se sobre os obstáculos
de acesso igualitário aos serviços e estruturas de saneamento básico,
defendendo-se que, com isso, se nega o acesso à justiça ambiental a quase
metade da população de Florianópolis, de acordo com o dado atualizado
disponibilizado pela CASAN e abordado na segunda parte do terceiro
capítulo276 – com consequências que acabam sendo sentidas por toda a
população justamente em razão das repercussões que a falta de
saneamento tem sobre a saúde pública e a preservação do meio ambiente.
As dificuldades observadas e que impedem o pleno acesso à justiça
ambiental vão desde a dificuldade econômica, que limita investimentos
na área, à inexistência, por décadas, de instrumentos jurídicos que
respaldassem uma política nacional e local de saneamento básico.
A questão sanitária, por sua importância e complexidade, exige a
análise de diversos ângulos. Por isso mesmo, valeu-se de conhecimentos
obtidos por meio de pesquisas de engenharia, geografia, história entre
outros para melhor observar o panorama histórico e atual da instalação da
rede de saneamento básico em Florianópolis e sua desconsideração dos
mais pobres.
O diálogo entre Bullard, Morin e Boaventura, além de permitir o
estabelecimento de uma base teórica para a análise do tema, também
fundamenta essa análise interdisciplinar pela pesquisa, a qual procurou
diferentes análises de justiça ambiental também de acordo com a doutrina
nacional, tendo sempre em mente os aspectos normativos, mas sem deixar
de apresentar os dados técnicos apresentados pela Casan e estatísticos
para melhor observar de que forma se deu a atuação do poder público
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diante da necessidade de fazer frente ao crescimento urbano em
Florianópolis com obras públicas de saneamento básico.
A busca por avanços envolvendo a temática do acesso à justiça
ambiental enfrenta uma dificuldade que diz respeito ao próprio
reconhecimento do problema, para o fim de se visualizar a existência do
conflito socioambiental decorrente da falta de saneamento básico. Isso se
deve em parte à característica inerente ao grupo mais diretamente atingido
– os mais pobres. A vulnerabilidade técnica, jurídica e financeira dos
sujeitos envolvidos acaba por dificultar a organização de um movimento
com voz no processo decisório que envolve o estabelecimento de metas
prioritárias sobre o tema.
O problema remete, assim, também uma falta de participação
democrática. A preocupação inicial desta pesquisa, porém, foi com a ideia
de que, na prática, a atuação do poder público em relação à tutela
ambiental, com frequência, serviria mais como um vetor de injustiça,
permitindo a vulneração do acesso à justiça ambiental, no que se refere à
aplicação de sanção pelo descumprimento do Direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado apenas em alguns casos específicos e desde
que não afete determinados interesses econômicos.
Esse entendimento é relevante frente à visão de Boaventura
empregada nesta pesquisa, já que se volta a uma crítica ao sistema
capitalista que perpetua e amplia as desigualdades sociais e cria um
contexto em que se privilegia a saúde, a segurança e a dignidade de uns
em detrimento de outros.
No segundo capítulo, ainda tratando da parte conceitual sobre o
acesso à justiça e saneamento básico, avançou-se mais especificamente
sobre a questão sanitária e suas repercussões na saúde pública e no meio
ambiente, suas acepções e marcos normativos.
Observou-se, nestes itens, como é recente a existência de um
arcabouço legislativo que permitiu o estabelecimento de diretrizes
nacionais para organizar as competências materiais e que ainda há
conflitos decorrentes da forma como delineadas as atribuições
envolvendo saúde, saneamento e meio ambiente.
Fenômeno abordado ainda no segundo capítulo e que tem
influência sobre o acesso à justiça ambiental, é justamente a tendência a
uma política de austeridade fiscal, a um movimento que busca promover
uma diminuição dos gastos sociais e investimentos em saneamento. Em
momentos de crise, surgem políticas de austeridade como uma solução
milagrosa, na contramão do que os próprios dados apontam. Ora, mais de
um estudo confirma que gastos com saneamento básico tendem a poupar
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gastos com saúde e tem grandes impactos também em outras áreas, tal
como no turismo e valorização imobiliária.
É evidente o comprometimento do patrimônio natural, o mau
cheiro marcante e a crescente impressão de que a cidade está perdendo
suas condições de salubridade, passando a ser poluída. Além da questão
estética, ainda, melhorar as condições sanitárias e o gerenciamento de
águas contribuiria para a melhoria de estratégias de saúde e reduziria
mortes evitáveis entre crianças, aumentaria o atendimento e o
desempenho escolar das crianças.
Mesmo assim, os dados coletados sobre o caso específico de
Florianópolis, tal como abordados na segunda parte (terceiro capítulo) da
dissertação nos trazem notícia de atrasos e ineficiências no sentido de
garantir-se o acesso à justiça ambiental. Observou-se ainda que a
ocorrência de conflitos socioambientais no curso avanço das obras de
estrutura para saneamento básico não é condição limitada ao presente,
mas é, sim, um fenômeno que acompanhou a questão sanitária na ilha
desde que se começou a pensar em saúde, higiene e sanitarismo.
No terceiro capítulo, de tal modo, apresentou-se os dados
históricos e atuais da instalação da rede de saneamento básico, bem como
identificou-se as principais consequências de não se ter ainda
universalizado o acesso ao saneamento básico.
Viu-se como necessário pesquisar e analisar se a atuação do poder
público encarregado da prestação do serviço público e da instalação da
estrutura necessária à garantia de saneamento básico ocorria de forma
seletiva, ao contrário de ser imparcial e isonômica.
Desde o início da pesquisa, alardeou-se a necessidade de haver um
protagonismo do Poder Público no sentido de promover a justiça
ambiental. No entanto, foi possível identificar a atuação negativa de
governos passados, os quais terminavam por criar a situação de injustiça,
ao invés de combatê-la.
Ao longo dos séculos passados, medidas de higienização social
foram postas em prática com fundamento na necessidade de se realizar
obras para a instalação da estrutura de saneamento básico em
Florianópolis.
O questionamento inicial, dirigido a identificar a existência, ou
não, de injustiça ambiental na priorização de determinadas conflito
socioambiental, de medidas de higienização e segregação social, terminou
sendo respondido de forma afirmativa mediante a análise dos dados
coletados.
Há evidencias históricas de um conflito socioambiental velado
envolvendo não só a priorização de determinadas áreas para atendimento
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dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto,
como ainda houve a remoção de pessoas e comunidades pobres das áreas
centrais, o que hoje se associa ao fenômeno de periferização da pobreza e
sua subida para os morros.
As medidas higienistas tomadas no afã de promover políticas de
saneamento básico foram determinantes para a ida dos mais pobres para
o morro, forçados por medidas de “modernização” à base de argumentos
de tutela à saúde, ao meio ambiente e à questão sanitária.
Com isso, esta dissertação se permite ambicionar servir como uma
recomendação para que a atuação do poder público não siga, ainda hoje,
os mesmos vetores de outrora.
Defende-se, com isso, não ser mais possível tratar da questão
ambiental de forma desassociada da busca por igualdade material e
respeito à dignidade humana, de tal forma que, ao poder público cabe
aplicar medidas de tutela ao direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, com respeito também a todas as pessoas, independentemente
de sua raça, cor, origem ou renda, seja no que diz respeito à elaboração,
desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis e regulações
ambientais.
Concluiu-se, portanto, com base nos dados obtidos, ser necessário
associar a busca por justiça ambiental às políticas e medidas de expansão
e instalação da rede de saneamento básico, como forma de prevenir a
perpetuação do ciclo degradação do meio ambiente associado ao
agravamento da pobreza e à segregação socioespacial em Florianópolis.
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