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Resumo: O trabalho científico versará sobre as implicações provenientes da sociedade de 
risco, na qual o desenvolvimento econômico, por vezes, se sobrepõe ao direito ao meio 
ambiente equilibrado, bem como gera graves riscos ecológicos. O objetivo deste estudo é 
demonstrar a importância dos princípios da prevenção e da precaução, respectivamente no 
tocante aos riscos concretos bem como  aos abstratos, sendo estes últimos comumente 
ignorados e até desconhecidos na sociedade hodierna. Todas essas premissas levam à 
presunção de que o paradigma capitalista atual precisa ser substituído por outro no qual 
sejam adotadas novas práticas sustentáveis. 

Palavras chave: Desenvolvimento Sustentável; Sociedade de 
Risco; Meio Ambiente Equilibrado; Riscos iminentes e Riscos 
Concretos.  

Abstract: This Scientific work will focus on the implications that arise from risk society, in 
which economic development sometimes overlaps the right to a balanced environment and 
creates serious ecological risks. The objective of this study is to demonstrate the importance 
of the principles of prevention and precaution, respectively with respect to specific risks as 
well as the abstracted ones, the latter being commonly ignored and even unknown in today's 
society. All these assumptions lead to the presumption that the current capitalist paradigm 
must be replaced by another, in which are adopted new sustainable practices. 

Keywords: Sustainable Development; Risk Society; Balanced 
Environment ; Imminent risks and Concrete risks . 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da revolução industrial do séc. XVIII houve uma intensa evolução na 

tecnologia e nos métodos de exploração do meio ambiente de forma geral, processo que 

propiciou o desenvolvimento do ser humano em todas as áreas do conhecimento. Máquinas 

foram criadas e a qualidade de vida tornou-se cada vez melhor, para determinados 

segmentos da sociedade. Contudo, com o passar dos anos, esse desenvolvimento tornou-

se extremo e de certa forma prejudicial ao meio ambiente, haja vista que na sociedade pós-

moderna surgiu o que se pode chamar de sociedade de risco. 

O paradigma capitalista atual incentiva tanto a acumulação de bens e a exploração 

de todos os recursos naturais que os danos advindos desta exploração passaram a ser 
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incalculáveis e temidos. O crescimento e perspectiva do futuro que antes incitavam a 

esperança de uma qualidade de vida melhor deram lugar ao medo e à incerteza das 

consequências provenientes dos danos ambientais incalculáveis e imprevisíveis. O modo de 

produção atual tornou-se insustentável e prejudicial à existência e manutenção da vida no 

Planeta, comprometendo a qualidade da vida de um modo geral. Vale ressaltar que, 

necessariamente, quando existe uma precarização do meio ambiente, esta se reflete 

também na qualidade de vida do ser humano.  

A sociedade de risco se configura a partir do receio emergente relativo à maneira 

com a qual se lidará com as implicações oriundas dos danos ambientais causados, ao longo 

dos últimos séculos, pelo homem. Neste diapasão, o presente artigo se limitará a introduzir 

o tema de forma sucinta e apresentar os olhares atuais no tocante à necessidade de 

primazia por uma sustentabilidade social, econômica e ambiental em prol de melhorar a 

qualidade de vida humana por meio da preservação dos espaços ambientais de forma geral. 

Ademais, verificar-se-á o contraste entre o direito a um meio ambiente equilibrado – 

prerrogativa resguardada pela própria Constituição Federal brasileira – e o paradigma 

capitalista atual, sendo que desta comparação deduz-se a incompatibilidade entre ambos, já 

que o processo de modernização torna-se alheio aos riscos que causa. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. A sociedade de risco 

É cediço que a Constituição Federal brasileira de 1988 defende um meio ambiente 

equilibrado para todos os brasileiros, haja vista que é a primeira Constituição pátria a versar 

acerca do tema. O art. 225 da Constituição Brasileira de 1988 assevera que “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (grifos do autor). 

Paulo Affonso Leme Machado (2013, p. 65 - 68) afirma que o meio ambiente 

equilibrado passa a ser um direito fundamental individual e, ao mesmo tempo, um direito 

público, haja vista que visa à coletividade. Portanto, infere-se desta premissa que os danos 

causados ao meio ambiente por um determinado indivíduo afetam todos os demais e, por 

isso, deve prevalecer o princípio da solidariedade na sociedade atual, já que um desvio de 

conduta individual afeta a coletividade. Tal princípio encontra-se encartado no art. 3º da 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), o qual aduz como objetivo fundamental da 
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República Federativa Brasileira “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (grifo do 

autor). 

José Afonso da Silva (2012, p.56) por sua vez, destaca ainda diversos artigos da 

constituição que versam acerca do Direito ao meio ambiente, sendo eles os arts. 21, XX, 

182; 23; 24, 30 e 182, os quais versam sobre desenvolvimento urbano, preservação 

ambiental, planos urbanísticos e função urbanística da propriedade urbana. 

Ainda evidenciando a preocupação brasileira e mundial com o ecossistema, a 

Organização das Nações Unidas frisa a importância de viver em uma sociedade pautada na 

sustentabilidade, sendo a definição desta dada pelo documento redigido em 1985 em 

Bogotá, Colombia, pela ONU, chamado de “Our Common Future” (http://www.un-

documents.net/ocf-02.htm#I, Acesso em 10 Abr. 2015), o qual assevera que: “Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.” Ou seja: o desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento que equilibra a necessidade das gerações presentes sem 

comprometer a necessidade das futuras gerações (tradução livre).  

Se a Carta Magna preocupou-se tanto com o meio ambiente, bem como oustros 

países e, também, organizações internacionais das quais o Brasil faz parte, porque existem 

ainda tantas catástrofes ocorrendo? Porque o meio ambiente continua a ser danificado? 

Atualmente vive-se em uma sociedade de risco, que, de acordo com José Rubens 

Morato Leite e Germana Parente Neiva Belchior (2012, p. 15), é “um modelo teórico que 

marca a falência da modernidade, emergindo de um período pós-moderno, à medida que as 

ameaças produzidas ao longo da sociedade industrial começam a tomar forma.” 

Nas palavras de Ulrich Beck (2011, p. 23), sociedade de risco seria aquela na qual a 

produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de 

riscos, o que desencadeia riscos e potenciais de auto ameaça que até o presente momento 

eram desconhecidos, ou pior, desconsiderados como verdadeiras ameaças que são à 

manutenção da vida. 

 
2.2. Necessidade da preocupação com a iminência dos riscos desconhecidos 

 
Na sociedade hodierna capitalista, afirma BECK (2011, p. 73), a população se 

esforça cada vez mais para o aumento da produção, ficando alheios aos riscos por ela 

gerados ou até mesmo escolhendo deixá-los de lado. Seria uma “cegueira em relação aos 

riscos” que é sistematicamente provocada em prol do crescimento econômico. 
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Ulrich Beck (2011, p.99) aduz em sua obra que seria justamente essa transformação 

de ameaças civilicionais à natureza em ameaças sociais, econômicas e políticas sistêmicas 

que representa o real desafio do presente e do futuro, o que justificaria o conceito de 

sociedade de risco. O autor atenta para a existência dos riscos que podem advir deste modo 

de produção (2011, p.75): o concreto ou potencial e o abstrato, conforme conceituam 

autores como Leonardo de Medeiros Garcia e Romeu Thomé (2010, p. 30). 

 O risco concreto ou potencial advém dos impactos ambientais que já ocorreram ou 

que ocorrem no dia a dia. São riscos controlados pelo princípio da prevenção, isto é, nas 

palavras de Leonardo de Medeiros Garcia e Romeu Thomé (2010, p. 31), eles se apoiam na 

certeza científica do impacto ambiental de determinada atividade. As consequências de se 

iniciar determinado ato ou de prosseguir com o mesmo, ou ainda de deixar de fazê-lo já são 

conhecidas.  

Já os riscos abstratos, são regidos pelo princípio da precaução, conforme demonstra 

Danny Monteira da Silva (2009, p. 64), o qual surgiu na Declaração do Rio Sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento de 1992, (disponível em 

http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/decl_rio92.pdf, acesso em 04 abr. 

2015), a qual assevera em seu princípio 15: 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
(grifo do ator) 

 

Os autores Leonardo de Medeiros Garcia e Romeu Thomé (2010, p. 33) asseveram 

que o princípio da precaução considera os danos ambientais que não são conhecidos, não 

são certos, são a iminência de novas consequências advindas da má gestão do homem 

quando à exploração ambiental. Porém, esses riscos iminentes não deixam de ser graves e 

irreversíveis só por não serem certos.  

Os autores do livro Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, (2012, p. 165), 

asseveram que o ser humano continua com a concepção antropocêntrica tradicional, isto é, 

entende que de alguma maneira o meio ambiente deve servi-lo. Diante dessa dogmática, o 

homem não se preocupa tanto com os riscos ambientais e muito menos ainda com os riscos 

iminentes ou abstratos, incitados primeiramente por BECK (2011, p. 73 - 75), o que propicia 

a ocorrência de novas catástrofes ambientais. Por isso, “a ausência de certeza científica 

absoluta não deve servir de pretexto para postergar a adoção de medidas efetivas de modo 
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a evitar a degradação ambiental”, conforme asseveram Leonardo de Medeiros Garcia e 

Romeu Thomé (2010, p.34). 

Beck (p. 73, 2011) denomina como miopia orgânica o processo pelo qual são postos 

de lado os riscos advindos da modernização e seus esforços para a exploração ambiental. 

O Poder Público e o setor privado ocultam a existência desses riscos e suas prováveis  

consequências tanto abstratos como concretos, com o objetivo de perpetuar o  

desenvolvimento econômico atual, mesmo que ele seja autolimitado, isto é, não consiga 

gerir as consequências do modelo de produção por ele criado, de acordo com as anotações 

de José Rubens Morato Leite e Germana Parente Neiva Belchior (p. 17, 2012). 

Um exemplo de catástrofe ambiental cujas consequências foram de certa forma 

desprezadas foi o vazamento de petróleo ocorrido no Golfo do México , em 2010, na 

plataforma da Deepwater Horizon, conforme notícia veiculada no link 

http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRVVONlYHZFTT1GdXJFbKVVVB1

TP (Acesso em: 10 abr. 2015). A notícia assevera ainda que houve indenizações por parte 

da BP (British Petroleum, companhia responsável pelo acidente) no valor aproximado de 20 

milhões de reais, sendo ainda que o habitat levará anos para se recuperar. 

Sabe-se que as consequências de um vazamento dessa magnitude são as mais 

diversas, conforme site http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/impactos-

vazamento-petroleo-como-golfo-mexico-pode-causar-fauna-flora-regiao-594556.shtml# 

(Acesso em: 10 abr. 2015), indo de morte imediata dos animais até a contaminação dos 

demais, motivo pelo qual a recuperação do ecossistema leva muito tempo. 

Houve ainda a tentativa de impetrar ação indenizatória em virtude do ocorrido, 

justificando-se de que a culpa seria, supostamente, resultado de uma conduta do 

comandante do navio, ação julgada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª região, disponível 

no site http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2075357/apelacao-civel-ac-5274-sp-

8903005274-9 (Acesso em: 10 abr. 2015): 

 

COMERCIAL: AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA DE PAGAMENTO DE 

SEGURO MARÍTIMO. COMPETÊNCIA. ENCALHE E NAUFRÁGIO DE NAVIO. 

GOLFO DO MÉXICO. PERDA DA CARGA. TRANSPORTADORA RÉ. 

REPRESENTANTE LEGAL NO BRASIL. PROTESTO MARÍTIMO 

APRESENTADO À CAPITANIA DO PORTO DO PANAMÁ. EVENTO 

DECORRENTE DE CAUSA IMPREVISÍVEL. CULPA PRESUMIDA. 

INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM MODERAÇÃO. 

RECURSOS IMPROVIDOS. I - A AÇÃO INDENIZATÓRIA FOI PROCESSADA E 

SENTENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, EM FACE DA 

http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRVVONlYHZFTT1GdXJFbKVVVB1TP
http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRVVONlYHZFTT1GdXJFbKVVVB1TP
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/impactos-vazamento-petroleo-como-golfo-mexico-pode-causar-fauna-flora-regiao-594556.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/impactos-vazamento-petroleo-como-golfo-mexico-pode-causar-fauna-flora-regiao-594556.shtml
http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2075357/apelacao-civel-ac-5274-sp-8903005274-9
http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2075357/apelacao-civel-ac-5274-sp-8903005274-9
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PREVISÃO CONTIDA NO ART. 125, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969. 

ESTE E. TRIBUNAL, COMO SUCESSOR DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE 

RECURSOS, É O COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS 

INTERPOSTOS. II - S/A. MARÍTIMA "EUROBRÁS" AGENTE COMISSÁRIA, NA 

CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL NO BRASIL DA RÉ GULF COAST 

SHIPPING CORPORATION, PROPRIETÁRIA DA EMBARCAÇÃO, É PARTE 

LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 

III - O ENCALHE E O NAUFRÁGIO DO NAVIO "HERMAN CORTES", NO GOLFO 

DO MÉXICO, COM A CONSEQUENTE PERDA DA CARGA NELE 

TRANSPORTADA, OCORREU POR CAUSA IMPREVISÍVEL (FALTA DE 

VISIBILIDADE DA LUZ DO FAROL DA ILHA PEREZ), ALÉM DE FORTES 

TORMENTAS, COMO REGISTRADO NO DIÁRIO DE NAVEGAÇÃO. IV - AS 

AUTORAS-APELANTES NÃO COMPROVARAM QUE O PROTESTO MARÍTIMO, 

FIRMADO PELO COMANDANTE DO NAVIO, TENHA SIDO DESACOLHIDO 

PELO ÓRGÃO NAVAL PANAMENHO COMPETENTE, NEM QUE ELE TENHA 

SIDO DESQUALIFICADO PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE 

PROFISSIONAL, COM A PERDA DE SUA CARTA DE CAPITÃO DA MARINHA 

MERCANTE. V - TENDO O SINISTRO OCORRIDO POR CAUSA IMPREVISÍVEL, 

NÃO HÁ SE FALAR EM CULPA PRESUMIDA. VI - NO CASO, NENHUMA 

RESPONSABILIDADE PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ. VII - OS HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA FORAM FIXADOS COM 

MODERAÇÃO, À VISTA DO ELEVADO VALOR DADO À CAUSA QUANDO DO 

SEU AJUIZAMENTO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA SUCUMBENCIAL 

ENTÃO VIGENTE. VIII - AGRAVOS NOS AUTOS DO PROCESSO IMPROVIDOS. 

APELAÇÕES IMPROVIDAS. (TRF-3 - AC: 5274 SP 89.03.005274-9, Relator: JUIZ 

ARICE AMARAL, Data de Julgamento: 14/12/1993, Data de Publicação: DJ 

DATA:09/12/1998 PÁGINA: 120). 

 

Restou comprovado nos autos que o ocorrido foi um acidente inesperado, provocado 

por causa imprevisível. Inobstante, há de se deduzir de todo esse caso a falta de 

preocupação do homem com o meio ambiente em prol da possibilidade de incrementar o 

desenvolvimento econômico. Situações semelhantes podem e devem ser evitadas para que 

não aconteçam mais e coloquem em risco o equilíbrio ambiental. Afinal as indenizações, 

ainda que milionárias, podem até possibilitar a recuperação financeira de alguns, mas 

jamais terão o condão de recuperar vidas. 

Por isso, faz-se necessária a aplicação dos preceitos do Direito Ambienta que 

pretende contribuir para uma atuação antecipada e cautelosa, pois se trata de área do 
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conhecimento que se preocupa também com os riscos abstratos, de forma a minimizar os 

impactos da crise ambiental e, assim, controlar por meio de normas jurídicas, embasadas 

em princípios ambientais, as dimensões dos riscos ou pelo menos conhecê-los, para agir de 

forma controlada, segundo Danny Monteiro da Silva (2009, p. 62).  

Com o reconhecimento da importância dos preceitos do Direito Ambiental é possível 

vislumbrar o início de um novo paradigma de desenvolvimento duradouro, de acordo com as 

anotações de Beck (2011,p. 24). Esse desenvolvimento seria aquele que não prejudicaria os 

direitos das gerações futuras, enquadrando-se no conceito de sustentabilidade apresentado 

pela ONU.   

 
3. CONCLUSÃO 

Desde os primórdios da vida humana o homem tira seu sustento do planeta, 

explorando todos os recursos disponibilizados na terra, mar e ar. Com o advento da 

Revolução Industrial no séc. XVIII a exploração humana sobre o meio ambiente deu indícios 

de que seria ainda mais consistente com consequências nefastas diante das perdas 

ambientais e da desigualdade social que se manteve.  

Com o passar dos anos o modo de produção e de consumo capitalista tomou conta 

de quase o mundo todo e instaurou-se uma corrida desenvolvimentista desenfreada, em que 

as preocupações com as consequências ambientais geradas nesta disputa, não foram 

suficientes para uma mudança substancial no cenário de perdas ambientais além de sociais. 

Quando começaram a surgir catástrofes ecológicas, o homem passou a se debruçar 

um pouco mais sobre a questão ambiental buscando soluções para a proteção do meio 

ambiente, de forma que tal preocupação se intensificou no cenário internacional e também 

no Brasil, na medida em que se criou normas jurídicas para a proteção ao meio ambiente. A 

Constituição Federal brasileira de 1988, foi a primeira a versar sobre o tema, com um 

capítulo específico que aponta a responsabilidade de todos – Poder Público e sociedade.  

Justamente na modernidade apresenta-se o conceito de Sociedade de Risco. 

Entende-se como o período atual de desconsideração das consequências catastróficas que 

podem e irão advir da irresponsabilidade do ser humano quanto aos danos ao meio 

ambiente em prol do acúmulo de riquezas. 

É premente a necessidade de atentar-se no sentido de tomar medidas embasadas 

na precaução e prevenção para que não se concretizem os riscos abstratamente previstos,  

sejam eles identificados previamente ou ainda não inteiramente conhecidos. Ações com 

base em tal preocupação levariam a uma sociedade mais equilibrada, na qual o 

desenvolvimento almejado poderia ser aclamado como sustentável, para que isto ocorra de 
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fato há de se contestar o paradigma atual, bem como de colocar em prática as medidas 

preventivas quanto aos riscos atuais iminentes concretos ou abstratos. 
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