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Apresentação

No ano lectivo de 2015/2016 leccionei na Faculdade de Direito de 
Lisboa um seminário de mestrado de Direito Internacional e Europeu 
do Ambiente subordinado ao tema Riscos tecnológicos. O assunto já 
fora objecto de atenção numa obra por mim coordenada — Direito(s) 
dos Riscos Tecnológicos, edições AAFDL (2014) —, além de ter sido um 
dos aspectos abordados na minha tese de doutoramento, sobre gestão 
do risco (Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de de-
veres de protecção do ambiente, 2007 — online, em versão ebook, aqui: 
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_ma_17157.pdf). 

A questão da gestão do risco tecnológico é complexa e geradora de 
perplexidade. Na maior parte dos casos, o público é mais sensível a ris-
cos de grande impacto visual (queda de aviões; atentados terroristas) do 
que a riscos próximos (condução automóvel) e que constituem hábitos 
de vida (uso do telemóvel; ingestão de fumo do tabaco).  A tarefa de in-
cutir na população em geral uma atitude de consciência do risco é desde 
logo uma missão pedagógica da parte dos poderes públicos, mas tam-
bém um dever de fazer saber às pessoas os riscos a que estão expostas, 
as condutas que devem adoptar para os minimizar ou evitar, as reacções 
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recomendáveis em caso de acidente. Na sociedade de risco em que vi-
vemos, o “direito a saber”, a conhecer os riscos que nos rodeiam, faz 
parte da vivência democrática e de uma postura de exigência perante os 
poderes públicos, que devem cumprir e fazer cumprir pelos operadores 
privados as regras de divulgação e explicitação dos riscos associados a 
produtos e actividades.

Os estudos que aqui se reunem constituem os cinco melhores 
relatórios do seminário e abordam temas como os riscos associados aos 
poluentes orgânicos persistentes (POPs); aos detritos espaciais; às es-
truturas de produção de energia eólica; ao desmantelamento de minas; 
e aos campos electromagnéticos. São domínios muito díspares, verifi-
cando-se preocupações comuns mas também diversas especificidades. 
A qualidade das abordagens e a novidade das matérias justifica a sua 
publicação, que espero possa gerar futuras reflexões e ser útil elemento 
bibliográfico para quem se ocupa dos temas.

Lisboa, Janeiro de 2017

CARLA AMADO GOMES

Índice do e-book
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INTRODUÇÃO

Na Idade Média, alquimistas prometiam transformar chumbo em ouro. 
A promessa, como se sabe, era um embuste e deu origem à expressão “ouro 
de tolo”. Ainda hoje, não se tem a fórmula para produzir ouro em cadinhos. 
Sem embargo, o século XX testemunhou uma revolução da ciência química, 
responsável pela produção de numerosas substâncias indispensáveis para a 
saúde, para a segurança alimentar e para o bem estar da civilização. Atual-
mente, mais de 96% de todos os bens fabricados pelo homem estão dire-
tamente relacionados à indústria química (por exemplo: vestuário, calça-
dos, computadores e demais produtos eletrônicos, embalagens de comida, 
remédios, equipamentos automotivos e aeroespaciais) 1. 

Talvez uma das principais realizações da indústria química no século 
XX tenha sido a descoberta da utilidade de um composto químico para o 
combate ao tifo e à malária. Trata-se do DDT (diclorodifeniltricloroetano). 
Durante a Segunda Guerra Mundial, o DDT foi largamente usado pelas “For-
ças Aliadas”, sendo aspergido diretamente sobre os corpos e equipamen-
tos dos soldados, que, àquela altura, sofriam mais de doenças transmitidas 
por vetores do que por ferimentos de batalhas2. Embora o DDT tivesse sido 
sintetizado pela primeira vez, no final do século XIX, sua aplicação no com-
bate a vetores foi descoberta pelo químico Paul Müller, que, pelo seu feito 
– determinante para o desfecho da Segunda Guerra Mundial -, recebeu o 
prémio Nobel em 19483.

1  Cf. American Chemistry Council. Disponível em https://www.americanchem-
istry.com/Jobs/EconomicStatistics/Industry-Profile, último acesso em 28 de dezembro de 
2016.

2  DAVID L.MULLIKEN / JENNIFER D. ZAMBONE / CHRISTINE G. ROLPH, DDT: A 
Persistent Lifesaver, Natural Resources & Environment, XIX, 2005, pp. 3-7, p. 3.

3  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1948/, última 
consulta em 28 de dezembro de 2016.
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Finda a guerra, o DDT se tornou o principal agente pesticida no 
mundo, usado no combate, por exemplo, à dengue, à febre amarela e 
à cólera (além da malária e do tifo). Em 1970, a National Academy of 
Sciences emitiu pronunciamento oficial, afirmando que, em pouco mais 
de duas décadas, o DDT havia prevenido a morte de 500 milhões de 
pessoas em razão da malária, o que, de outro modo, seria inevitável. Ao 
seu turno, a Organização Mundial da Saúde lançou o Programa Global 
de Erradicação da Malária, a partir do uso de DDT, chegando a afirmar 
publicamente, no ano de 1971, que a descoberta da utilidade do DDT 
era uma realização sem paralelos na história da saúde humana4. 

Também no século XX, outra notável realização da indústria química 
foi a chamada “Revolução Verde”, significando o aumento vertiginoso 
da produção agrícola, a partir do uso em larga escala de pesticidas, 
fertilizantes químicos e de engenharia genética. Nos últimos 50 anos, 
o aporte químico permitiu que a produção de cereais triplicasse, com 
apenas 30% de aumento das áreas de terra cultivada5. Produzir mais 
alimentos em menos espaço cultivado é uma questão de grande impor-
tância, porquanto, a par de garantir a segurança alimentar da popula-
ção mundial (hoje, superior a 7 bilhões de habitantes6), também libera 
áreas agrícolas para a aplicação de políticas ecológicas7. Ademais, em 

4  DAVID L.MULLIKEN / JENNIFER D. ZAMBONE / CHRISTINE G. ROLPH, DDT, p. 4.

5  PRABHU L. PINGALI, Green Revolution: Impacts, limits, and the path ahead, 
Proceedings of the National Academy os Sciences of the United States of America (PNAS), 
CIX, n.º 31, 2012, pp. 12302/12308, p. 12302 (disponível em http://www.pnas.org/con-
tent/109/31/12302.full.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

6  United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Di-
vision. Population, Development and the Environment 2013 (disponível em http://www.
un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/development/pde_wall-
chart_2013.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

7 DAVID TILMAN et al, Agricultural sustainability and intensive production prac-
tices, Nature, CDXVIII, 2002, pp. 671/677, p. 671 (disponível em http://www.nature.com/
nature/journal/v418/n6898/full/nature01014.html, última consulta em 28 de dezembro 
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se confirmando as projeções das Nações Unidas, os 9,6 bilhões de habi-
tantes estimados para o ano de 20508 demandarão um aumento 70% 
na produção de alimentos9, razão pela qual já se fala na necessidade de 
uma “Revolução Verde 2.0” 10.

Entretanto, bem se sabe que o desenvolvimento de atividades quími-
cas é envolto de graves riscos. O primeiro sinal de alerta veio da biólo-
ga marinha Rachel Carson, que relacionou o uso de pesticidas a danos 
ambientais, ao publicar sua obra Silent Spring,3 em 1962. A primavera 
silenciosa a que se referia a autora era vazia dos cantos de pássaros, afu-
gentados, doentes ou mortos pelo uso indiscriminado de pesticidas, cha-
mados de “elixir da morte” 11. Esse despertar da consciência ecológica 
vem formando, paulatinamente, uma agenda ambiental global e, neste 
contexto, surgem esforços múltiplos de compreensão e de gestão dos 
riscos da atividade química. 

No presente estudo, pretende-se abordar os riscos específicos que 
decorrem de compostos químicos classificados como poluentes orgâni-
cos persistentes (POP´s). O estudo está dividido em três partes. A Parte 1 
é destinada, primeiramente, a caracterizar os POP´s, esclarecendo o que 
são, quem são, suas fontes de emissão, suas aplicações, suas característi-
cas químicas, sua incidência e, finalmente, os seus riscos ao ambiente e à 
saúde humana. Ainda na Parte 1, será abordada a emergência do impera-

de 2016).

8 World population projected to reach 9.6 billion by 2050 – UN report (disponível 
em http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45165#.Vym-efkrLIU, última con-
sulta em 28 de dezembro de 2016).

9 PRABHU L. PINGALI, Green, p. 12306.

10   PRABHU L. PINGALI, Green, p. 12302.

11  RACHEL CARSON, Silent Spring, Crest Book, pp. 10-11 e 17 (disponível em 
http://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/Silent_Spring-Rachel_Car-
son-1962.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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tivo regulatório dos POP`s e algumas questões próprias da sua gestão. A 
Parte 2 do estudo objetiva descrever a estrutura regulatória da Conven-
ção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de 
Estocolmo)12. A Parte 3 oferece um balanço crítico, indicando alguns dos 
méritos, das insuficiências e dos desafios da Convenção de Estocolmo, 
notadamente, no que se refere à sua abordagem da precaução e aos 
mecanismos de gestão democrática dos riscos em causa.

1 POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POP`S)

1.1 O que são, quem são, fontes de emissão, aplicações, característi-
cas químicas, incidência

Os poluentes orgânicos persistentes (POP´s) não designam espécies 
de substâncias químicas; são, a rigor, uma classificação que se atribui a 
alguns compostos químicos, em razão de determinadas características 
comuns. Simbolicamente, portanto, a sigla “POP” é uma etiqueta que se 
apõe a compostos químicos específicos, consoante a regulamentação 
legal da Convenção de Estocolmo. A maior parte das emissões de POP´s 
para o ambiente decorre de fontes antropogênicas. Sem embargo, há 
processos naturais que também contribuem para tais emissões, como é 
o caso, por exemplo, de incêndios florestais13. 

Tais compostos químicos se enquadram em três grupos14: (i) pestici-
das; (ii) química industrial usada em diversas aplicações; e (iii) subpro-

12 http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/ta-
bid/2232/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

13 KATARINA MAGULOVA / ANA PRICEPUTU, Introduction, in Climate Change and 
POPS: predicting the impacts – Report of the UNEP/AMAP Expert Group, 2011, pp. 9-11, 
p. 10 (disponível em http://chm.pops.int/Convention/Publications/Other/tabid/3072/De-
fault.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

14  KATARINA MAGULOVA / ANA PRICEPUTU, Introduction, p. 9.
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dutos químicos não intencionais gerados em processos de combustão 
incompleta e/ou de reações químicas15. Alguns compostos químicos, 
entretanto, se enquadram em mais de um desses grupos. O composto 
PeCB (pentaclorobenzeno), por exemplo, tem aplicações de fungicida 
e de química industrial (retardante de chamas), além de ser um sub-
produto não intencional de processos incompletos de combustão16. 

Na vida cotidiana, os POP´s estão presentes em materiais isolantes 
de fiação elétrica, tintas, retardantes de chamas, selantes, peças auto-
motivas, maquiagem, plástico para embalar comida, brinquedos in-
fantis, garrafas d´água, equipamentos esportivos, CD´s, DVD´s, resina 
epoxy, pesticidas, raticidas, giz de matar baratas, bobina mata-mosqui-
to, além de serem produzidos pela combustão de fogos de artifícios, 
de lixo, de madeira e de cigarro17. 

Os compostos químicos classificados como POP´s são resistentes a 
processos naturais de degradação fotolítica, biológica e química, razão 
pela qual persistem no solo, em sedimentos, no ar, na água e na biota18. 

15  Os nomes dos compostos químicos encontram-se relacionados em http://
chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016.

16  Cf. http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/
Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

17  Consumers Association of Penang (CAP). Minimising Exposure to Persistent 
Organic Pollutants (POPs) – Successful initiatives em Malaysia, 2014, p. 8 (disponível 
em http://www.ipen.org/sites/default/files/documents/CAP_Minimising_Exposure_to_
POPs.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

18  L. RITTER et al. A review of selected persistent organic pollutants DDT-Aldrin-
Dieldrin-Endrin-Chlordane, Heptachlor-Hexachlorobenzene-Mïrex-Toxaphene, Polychlori-
nated biphenyls, Dioxins and Furans, 1995, p. 1 (disponível em http://cdrwww.who.int/
ipcs/assessment/en/pcs_95_39_2004_05_13.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 
2016).

Índice do e-book Sumário do texto

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
http://www.ipen.org/sites/default/files/documents/CAP_Minimising_Exposure_to_POPs.pdf
http://www.ipen.org/sites/default/files/documents/CAP_Minimising_Exposure_to_POPs.pdf
http://cdrwww.who.int/ipcs/assessment/en/pcs_95_39_2004_05_13.pdf
http://cdrwww.who.int/ipcs/assessment/en/pcs_95_39_2004_05_13.pdf


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

13

Assim, em meio aquoso, os POP´s podem viajar longas distâncias, sem se 
degradar, até se ligar a particulados sólidos, sedimentando-se no fundo 
dos corpos d´água e formando ali reservatórios. Uma vez perturbados 
(por altas temperaturas, por exemplo), esses POP´s podem entrar em 
circulação novamente (emissão secundária) 19. Ademais, tais compostos 
químicos são semivoláteis, o que favorece a sua entrada na atmosfera em 
regiões mais quentes e o seu trânsito por longas distâncias até se depo-
sitarem, por condensação, nas regiões polares da biosfera, consumando 
o fenômeno que se conhece por destilação global20. Por outro lado, os 
POP´s apresentam baixa solubilidade em água (hidrofobia) e alta solubili-
dade em tecidos adiposos (lipofilicidade)21. Sua lipossolubilidade favorece 
a sua concentração em tecidos adiposos da biota (bioconcentração), sem 
se degradarem. Deste modo, os POP´s evoluem pela cadeia alimentar, 
apresentando maiores taxas de incidência em organismos de níveis tró-
ficos mais elevados (biomagnificação)22. Assim, embora não haja fontes 
emissoras de POP´s em todas as partes do planeta, as características aci-

19  EPA - United States Environmental Protection Agency. Persistent Organic Pol-
lutants: A Global Issue, A Global Response (disponível em https://www.epa.gov/inter-
national-cooperation/persistent-organic-pollutants-global-issue-global-response#affect, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016).

20  JOSEPH R. McCONNELL / ROSS EDWARDS, Coal burning leaves toxic heavy 
metal legacy in the Arctic, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America (PNAS), CV, n.º 34, 2008, pp. 12140-12144, p. 12140 (disponível em 
http://www.pnas.org/content/105/34/12140.full.pdf, última consulta em 28 de dezembro 
de 2016).

21  K.C. JONES / P. DE VOOGT, Persistent organic pollutants (POPs): state of the 
Science, Environmental Pollution, C, 1999, pp. 209-221, p. 209 (disponível em http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749199000986, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).

22  R. DIETZ et al. Comparison of contaminants from different trophic levels and 
ecosystems. The Science of The Total Environment, CCXLV, 2000, pp. 221-231, p. 227 (dis-
ponível em http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969799004477, últi-
ma consulta em 28 de dezembro de 2016).
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ma referidas favorecem a sua difusão global23 pelo ar, pelas águas, por 
meio de espécies migratórias e pela cadeia alimentar, o que permite dizer 
que os mesmos são ubíquos24. 

1.2 Riscos dos POP´s para a saúde humana e para o ambiente

Nada do que se viu anteriormente seria de grande relevância não fosse 
a toxicidade dos POP´s. Embora seja difícil estabelecer uma causalidade di-
reta entre doenças e mortes e a exposição a um POP específico25, é possível 
afirmar que a exposição aos POP´s está associada a significativos impactos 
nos seres humanos e no ambiente26. Os seres humanos podem ser conta-

23  PETER S. ROSS / LINDA S. BIRNBAUM, Persistent Organic Pollutants (POPs) in 
humans and wildlife, World Health Organization. Integrated risk assessment - Report Pre-
pared for the WHO/UNEP/ILO International Programme on Chemical Safety (IPCS). World 
Health Organization, International Programme on Chemical Safety, Geneva, Switzerland, 
2001, p. 1 (disponível em http://www.who.int/ipcs/publications/en/ch_3a.pdf?ua=1, últi-
ma consulta em 28 de dezembro de 2016).

24  ORTWIN RENN / ANDREAS KLINKE, Risk Evaluation and Risk Management for 
Institutional and Regulatory Polic, On Science and Precaution in the Management of Tech-
nological Risk. Volume II – Case studies. An ESTO Project Report - Prepared for the Euro-
pean Commission-JRC, Institute Prospective Technological Studies, Seville, 2001, pp. 11-35, 
p. 17 (disponível em http://ftp.jrc.es/EURdoc/eur19056IIen.pdf, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).

25  L. RITTER et al, A review, pp. 25-26; EVANTHIA DIAMANTI-KANDARAKIS et al, 
Endocrine-Disrupting Chemicals: An Endocrine Society Scientific Statement, Endocrine 
Reviews, XXX, n.º 4, 2009, pp. 293-342, p. 326 (disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2726844/, última consulta em 28 de dezembro de 2016); SAM DE 
COSTER / NICOLAS VAN LAREBEKE, Endocrine-Disrupting Chemicals: Associated Disor-
ders and Mechanisms of Action, Journal of Environmental and Public Health, vol. 2012, 
2012, p. 38 (disponível em http://dx.doi.org/10.1155/2012/713696, última consulta em 
28 de dezembro de 2016); European Environment Agency (EEA). Late lessons from early 
warnings: science, precaution, innovation. Summary. EEA Report n.º 1/2013, Copenha-
gen, 2013, p. 39 (disponível em http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016).

26  BRANDY E. FISHER, Most unwanted, Environmental Health Perspectives, CVII, 
n.º 1, 1999, pp. A18-23, p. A18 (disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
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minados por POP`s, por meio de contato direto (ocupacional ou acidental), 
por exposições ambientais e pela via alimentar e os danos podem decorrer 
de exposição aguda ou crônica27. A exposição de curta duração e de alta 
intensidade pode levar a doenças e à morte. A exposição crônica está asso-
ciada à desregulação endócrina, a disfunções reprodutivas (infertilidade e 
subfertilidade) e imunológicas, a distúrbios neurocomportamentais e de 
desenvolvimento, a defeitos de nascença, a doenças e lesões no sistema 
nervoso central e periférico, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, e 
ao câncer28. 

PMC1566310/pdf/envhper00506-0018-color.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 
2016). No mesmo sentido: World Health Organization (WHO), United Nations Environ-
ment Programme (UNEP). State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 
- Summary for Decision-Makers, pp. 3, 10, 22-23 e 25 (disponível em http://www.unep.
org/chemicalsandwaste/Portals/9/EDC/SOS%202012/EDC_summary_report.pdf, última 
consulta em 28 de dezembro de 2016); DUK-HEE LEE et al, A Strong Dose-Response Rela-
tion Between Serum Concentrations of Persistent Organic Pollutants and Diabetes Results 
from the National Health and Examination Survey 1999–2002, Diabetes Care, XXIX, n.º 
7, 2006, pp. 1638-1644, p. 1638 (disponível em http://care.diabetesjournals.org/con-
tent/29/7/1638.long, última consulta em 28 de dezembro de 2016). V. tb. United States 
Environmental Protection Agency (EPA). How Do POPs Affect People and Wildlife? (dis-
ponível em https://www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollut-
ants-global-issue-global-response#affect, última consulta em 28 de dezembro de 2016). 

27  GREGORY ROSE, Persistent Organic Polutant (POPs), Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law (MPEPIL), n.º 1601, 2011, p. 1 (disponível em , última consulta 
em 28 de dezembro de 2016); EWA L. GREGORASZCZUK / ANNA PTAK, Endocrine-Disrupt-
ing Chemicals: Some Actions of POPs on Female Reproduction, International Journal of 
Endocrinology, MMXIII, 2013, p. 6 (disponível em , última consulta em 28 de dezembro de 
2016).

28  L. RITTER et al, A review, pp. 26-27 e 111. No mesmo sentido, v. http://chm.pops.
int/TheConvention/Overview/tabid/3351/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro 
de 2016; Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollut-
ants - Sixth meeting - Geneva, 28 April–10 May 2013, UNEP/POPS/COP.6/INF/33 - Results of 
the global survey on concentrations in human milk of persistent organic pollutants by the Unit-
ed Nations Environment Programme and the World Health Organization, p. 5 (disponível em 
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/portals/9/POPs/docs/UNEP-POPS-COP.6-INF-33.
English.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016); SAM DE COSTER / NICOLAS VAN 
LAREBEKE, Endocrine-Disrupting, p. 38; EVANTHIA DIAMANTI-KANDARAKIS et al,  Endocrine-
Disrupting, p. 293.
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Os POP´s também estão associados a danos num amplo espectro de 
espécies da vida selvagem de quase todos os níveis tróficos – notada-
mente os animais marinhos do topo da cadeia alimentar29 -, causando dis-
funções imunológicas e maior suscetibilidade a infecções, desregulação 
endócrina e desordem reprodutiva30. Há correlações entre a exposição 
aos POP´s e o decréscimo populacional de mamíferos marinhos, incluindo 
focas, botos, golfinhos e baleias beluga, além de falhas reprodutivas em 
martas e furões. Está também demonstrada a associação desses conta-
minantes com a redução da viabilidade de larvas de diversas espécies 
de peixes, com lesões de tiroides em salmões e com tumores em baleias 
beluga31. 

Questão particularmente sensível é a contaminação de POP´s das 
regiões árticas do Canadá, Alasca e Groenlândia32, o que justificou, inclu-
sive, a criação do Programa de Monitoramento e Avaliação do Ártico 
(AMAP) no ano de 1993. Estudos demonstram que a população nativa 
dessas regiões – os inuítes – apresenta as mais altas taxas de contami-
nação por POP´s no mundo33. Embora inexistam ali fontes de emissão 

29  YVONNE BASKIN, Sea Sickness: The Upsurge in Marine Diseases. BioSci-
ence, LVI, n.º 6, 2006, pp. 464-469, p. 467 (disponível em http://www.jstor.org/stable/
pdf/10.1641/0006-3568(2006)56%5b464:sstuim%5d2.0.co;2.pdf, última consulta em 28 
de dezembro de 2016).

30  The 2013 Berlaymont Declaration on Endocrine Disrupters, p. 3 (disponível em 
http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/300200/The_Berlaymont_Decla-
ration_on_Endocrine_Disrupters.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

31  L. RITTER et al, A review, p. 26.

32  Environment Protection Agency (EPA), Alaska: POPs in America’s Arctic  (dis-
ponível em https://www.epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollut-
ants-global-issue-global-response#alaska, última consulta em 28 de dezembro de 2016). 

33  JENNIFER A. RUSIECKI et al, Global DNA Hypomethylation Is Associated with 
High Serum-Persistent Organic Pollutants in Greenlandic Inuit, Environmental Health 
Perspectives, CXVI, n.º 11, 2008, pp. 1547-1552, p. 1547 (disponível em http://ehp.
niehs.nih.gov/wp-content/uploads/116/11/ehp.11338.pdf, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).
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desses compostos químicos, as práticas alimentares dessas populações 
fundadas na caça e na pesca constituem sua principal fonte de exposi-
ção34. Em humanos e outros mamíferos, os POP´s podem ser transferidos 
ao feto35 e ao recém-nato pela placenta e pelo aleitamento materno. Já 
se vê, portanto, que a questão ora enfrentada toca aspectos de equidade 
intra e intergeracional, porquanto onera as atuais e futuras gerações de 
comunidades populacionais que não contribuem para as emissões de 
POP´s36.

Uma última anotação refere-se à relação entre os POP´s e as altera-
ções climáticas. Embora ainda não seja possível precisar a extensão dos 
impactos, o aquecimento global tem o potencial de aumentar os riscos 
oriundos dos POP´s. Por meio da volatização, altas temperaturas inten-
sificam as emissões atmosféricas dos compostos químicos presentes 
no solo, na água, no gelo e em aplicações a céu aberto como plastifi-
cantes de tintas, selantes e retardantes de chamas. Ademais, a elevação 
das temperaturas também tem o potencial de aumentar a incidência 
de doenças transmissíveis por vetores, como a malária, o que reforça a 
demanda por pesticidas37.

Destarte, esta rápida visada sobre os poluentes orgânicos per-

34  R. DIETZ et al, Comparison, p. 227.

35  EWA L. GREGORASZCZUK / ANNA PTAK, Endocrine-Disrupting, p. 6.

36  ELIZABETH BURLESON / STEPHANIE DODSON DOUGHERTY, Arctic justice: ad-
dressing persistent organic pollutants, Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice, 
XXX, 2012, pp. 57-89, pp. 83 e 88-89 (disponível em https://1.next.westlaw.com/Docu-
ment/Ib34deb06642911e18b05fdf15589d8e8/View/FullText.html?originationContext=t
ypeAhead&transitionType=Default&contextData=(sc.Default), última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).

37  Climate Change and POPS: predicting the impacts – Report of the UNEP/AMAP 
Expert Group, pp. 5, 7 e 13-14 (disponível em http://chm.pops.int/Convention/Publications/
Other/tabid/3072/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016). No mesmo 
sentido, ELIZABETH BURLESON / STEPHANIE DODSON DOUGHERTY, Arctic, pp. 86-87.
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sistentes já nos permite compreender o que sejam (compostos quími-
cos), suas características essenciais (persistência, mobilidade, lipossolu-
bilidade e toxicidade), suas fontes antropogênicas (pesticidas, produtos 
industriais variados, subprodutos não intencionais) e naturais (incêndios 
florestais, por exemplo), sua presença na vida cotidiana (tintas, plásticos 
e peças automotivas, entre outros) e sua ubiquidade (dispersão global). 

1.3 Da ignorância à incerteza: a emergência do imperativo regulatório 
dos POP`s

À data de 04 de junho de 1939, o diário do químico Paul Müller 
ostenta a anotação de que o mesmo havia descoberto a aplicação de 
um composto químico – o DDT – com propriedades inseticidas e sem 
efeitos colaterais38. Hoje, a ciência já é capaz de demonstrar o equívo-
co parcial dessa afirmação. Com efeito, o DDT é um poderoso inseti-
cida, o qual também é capaz de provocar danos à saúde humana e ao 
ambiente. Esse exemplo se presta a demonstrar o percurso (tardio) 
da compreensão humana sobre os efeitos nocivos de diversos POP´s, 
anos após sua produção e uso em larga escala. Ainda hoje, se discute 
a inclusão de novos compostos químicos nos anexos da Convenção de 
Estocolmo39, o que significa dizer que o conhecimento humano ainda 
está por perceber (tardiamente) a existência de diversos químicos já 
liberados pelo homem no ambiente, cujas propriedades justificam a 
qualificação de poluentes orgânicos persistentes e a adoção de medi-
das adequadas de eliminação/redução/substituição. 

38  You, Me, DDT (disponível em http://chm.pops.int/Convention/Media/Audio-
andVideo/tabid/656/language/en-US/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro 
de 2016).

39 Cf. http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ChemicalsProposedforLis-
ting/tabid/2510/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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Por outro lado, mesmo após a identificação de um POP, sua toxi-
cidade é envolta de incertezas40 quantos aos efeitos isolados de cada 
composto químico, quantos aos efeitos sinérgicos entre substâncias 
diferentes, quantos aos efeitos cumulativos, quanto à interação dessas 
substâncias no ambiente e quanto às probabilidades estatísticas de 
ocorrência e de extensão do dano. 

Neste contexto, há que se distinguir dois estados, um de ignorância 
e outro de incerteza. No primeiro, a atividade humana se desenvolve 
num cenário (suposto) de segurança, o que só é possível ante a igno-
rância científica dos riscos associados. Diferentemente, a incerteza 
traduz um estado de “desconhecimento consciente”41, na medida em 
que o conhecimento científico detecta a existência de riscos, embora 
não possa modular a sua conformação (quantitativa e qualitativa) e 
a sua previsibilidade. Neste sentido, os riscos tecnológicos dos POP´s 
exprimem essa “«transição» da ignorância para a incerteza” 42 e essa 
tomada de consciência impõe a adoção de mecanismos regulatórios 
de gestão dos riscos43.

1.4 Algumas questões na gestão dos POP´s

A gestão dos riscos químicos – entre os quais a gestão dos POP´s 
– enfrenta questões particulares, a saber: (i) problemas de escala (em 
razão do alto número e volume de químicos); (ii) problemas de incer-

40  Cf. nota 25, supra.

41  ULRICH BECK, World Risk Society, Cambridge, 2008, p. 48.

42  CARLA AMADO GOMES, Risco(s) de civilização, responsabilidades comu-
nicacionais e irresponsabilidades residuais, JULGAR, XX, 2013, pp. 225-245, p. 228 
(disponível em http://julgar.pt/wp-content/uploads/2013/05/225-245-Riscos-de-
civiliza%C3%A7%C3%A3o.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

43  ULRICH BECK, World, p. 51.
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teza (em razão da incerteza científica sobre o tema); (iii) problema de 
complexidade (em razão da complexa interação entre vários elementos 
químicos entre si e com o ambiente); e (iv) o desafio da inovação (em 
razão da necessidade de se desenvolver alternativas seguras a químicos 
poluentes)44. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, o homem já pro-
duziu mais de 100.000 novas substâncias químicas, que nunca fizeram 
parte do ambiente45. De outro ângulo, embora apenas 26 substâncias quí-
micas tenham sido listadas pela Convenção de Estocolmo, em média, uma 
nova substância química é isolada ou sintetizada a cada 2,6 segundos46. 
Isto, por si só, permite intuir a grandeza do risco a ser gerido, sua com-
plexidade e as incertezas científicas lhe são inerentes. Paradoxalmente, 
no entanto, este é o caminho que se tem seguido para a inovação no setor. 

Neste contexto, ganha relevo o lobby da indústria química, cujo vo-
lume de negócios se expandiu nos últimos 10 anos, para ultrapassar a 
marca de 3 trilhões de euros em 201447. A indústria química é um pilar 
da economia norte-americana48, de valor estimado em US$ 801 bilhões49. 

44  FLOOR FLEURKE / HAN SOMSEN, Precautionary regulation of chemical risk: 
how REACH confronts the regulatory challenges of scale, uncertainty, complexity and in-
novation, Common Market Law Review, XLVIII, 2011, pp. 357-393, pp. 357-358.

45  Cf. http://www.eea.europa.eu/pt/themes/chemicals/#subtópicos, última 
consulta em 28 de dezembro de 2016.

46  Cf. Chemical Abstracts Service (CAS), uma divisão da American Chemical So-
ciety e uma das maiores bases de dados do mundo sobre informações químicas abertas ao 
público (disponível em http://www.cas.org/news/media-releases/50-million-substances, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016).

47  Cf. The European Chemical Industry Council (disponível em http://fr.zone-
secure.net/13451/186036/?startPage=3#page=3, última consulta em 28 de dezembro de 
2016)

48  Anote-se, entretanto, que os EUA não integram a Convenção de Estocolmo.

49  American Chemistry Council. American Chemistry: the cornerstone of our 
economy (disponível em https://www.americanchemistry.com/Jobs/EconomicStatistics/
Industry-Profile, última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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Na União Europeia, o setor responde por 17% dos químicos no mundo e 
por € 551 bilhões da produção econômica do bloco50. Juntas, as corpo-
rações dos Estados Unidos da América e da União Europeia respondem 
por quase metade da produção global de químicos51.

Assim, “num mundo sujeito ao poder e aos valores das empresas e 
dos negócios globais”52, 53, qualquer limite que se imponha ao desen-
volvimento do setor suscita fortes resistências. Evidência disto é a carta 
aberta dirigida pelos chefes executivos das 12 maiores corporações da 
indústria química mundial aos presidentes da Comissão, do Conselho 
e do Parlamento europeus, criticando as ações de gestão de risco e 
políticas regulatórias que vêm sendo implementadas, porquanto, na 
visão dos subscritores, estariam apoiadas na aplicação pura e simples do 
princípio da precaução, sem maior proporcionalidade, o que constituiria 
um obstáculo à inovação no setor54.

50  CEFIC - The European Chemical Industry Council, Facts and Figures 2016 (dis-
ponível em http://www.cefic.org/Facts-and-Figures/, última consulta em 28 de dezembro 
de 2016).

51  LINDA MOLANDER / ALISON K. COHEN, EU and US Regulatory Approaches to 
Information on Chemicals in Products: Implications for Consumers, European Journal of 
Risk Regulation (EJRR), n.º 4, 2012, pp. 521-533, p. 521 (disponível em http://heinonline.
org/HOL/Page?handle=hein.journals/ejrr2012&div=76&start_page=521&collection=jo
urnals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults, última consulta em 28 de dezembro de 
2016).

52  MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, O admirável novo constitucionalismo da socie-
dade do risco, in In memoriam Ulrich Beck - Atas do colóquio promovido pelo ICJP e pelo 
CIDP em 22 de Outubro de 2015. Lisboa, 2016, pp. 54-76, p. 55 (disponível em http://www.
icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_ulrichbeck_0.pdf, última consulta em 
28 de dezembro de 2016).

53  No mesmo sentido: LINDA MOLANDER / ALISON K. COHEN, EU, p. 530.

54  http://www.riskforum.eu/uploads/2/5/7/1/25710097/erf_communica-
tion_12.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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Outra realidade preponderante na gestão dos riscos químicos do 
POP´s são as disparidades geopolíticas entre países (desenvolvidos) pro-
dutores de tecnologia química e países (em desenvolvimento) consu-
midores dessa mesma tecnologia. Neste sentido, o mais eficiente dos 
inseticidas – o DDT – teria sido condenado e banido não apenas pela sua 
toxicidade, mas também porque, sendo de baixo custo e não estando 
mais sujeito a patentes, a substância deixou de atender a interesses eco-
nômicos específicos55. Por outro lado, necessidades sanitárias condicio-
nam, ainda hoje, o uso excepcional do DDT, para combater a malária (e 
outras doenças), na África do Sul56 e na Eritréia57, por exemplo.

De outro ângulo, as já referidas ubiquidade e persistência dos POP´s 
suscitam questões de equidade intra e intergeracional na sua gestão58, já 
que os compostos químicos atingem áreas remotas onde não se os pro-
duzem e tampouco se os usam em larga escala, ali persistindo em detri-
mento de gerações presentes e futuras. A este respeito, é emblemática 
a contaminação do leite materno nas populações nativas inuítes, habi-
tantes de regiões árticas do Canadá, Alasca e Groenlândia. 

Entretanto, embora ubíquos e persistentes, os POP´s impõem ao 
ambiente e ao ser humano riscos que fogem aos sentidos (são invisíveis, 

55  AURÉLIO PAIVA, Proibição do DDT como inseticida matou milhões e nos trouxe 
a dengue e a zika, Diário do Vale, 2016 (disponível em http://diariodovale.com.br/bas-
tidores-e-notas-por-aurelio-paiva/proibicao-do-ddt-como-inseticida-matou-milhoes-e-
nos-trouxe-a-dengue-e-a-zika/, última consulta em 28 de dezembro de 2016). No mesmo 
sentido: TINA ROSENBERG, What the World Needs Now Is DDT, The New York Times Mag-
azine, 2004 (disponível em http://www.nytimes.com/2004/04/11/magazine/what-the-
world-needs-now-is-ddt.html?_r=0, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

56  DAVID L. MULLIKEN / JENNIFER D. ZAMBONE / CHRISTINE G. ROLPH, DDT, p. 6.

57  TINA ROSENBERG, What.

58  ORTWIN RENN / ANDREAS KLINKE, Risk, p. 14.
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inodoros, inaudíveis, insípidos e impalpáveis). Apenas os seus danos 
podem ser sentidos concretamente e, mesmo neste caso, é difícil entre-
ver uma relação de causalidade direta. Portanto, a percepção dos riscos 
dos POP´s é algo particularmente sensível. Vale dizer: a ausência de per-
cepção do risco neutraliza ações de defesa pessoal e políticas públicas 
de gestão.

Finalmente, a gestão do risco pressupõe a existência e a comunica-
ção de informações sobre o setor. Entretanto, há sérias dificuldades na 
obtenção de dados consistentes sobre a produção total, as fontes emis-
soras, as emissões históricas, os usos, a disposição final e os estoques de 
POP´s pelo mundo59. Neste particular, é desnecessário dizer que, sem in-
formação, é impossível conceber qualquer estratégia de gestão de risco. 

2. A CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE POLUENTES ORGÂNICOS 
PERSISTENTES

2.1. Origens e os primeiros POP´s: the dirty dozen 

Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente e Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano 
1992 (Rio-92), produziu-se o documento intitulado Agenda 21, destina-
do a organizar um programa de trabalho para o século XXI. O Capítulo 

59  L. RITTER et al, A review, pp. 88 e 94; K.C. JONES / P. DE VOOGT, Persistent, 
pp. 209 e 211; RAINER LOHMANN et al, Global fate of POPs: Current and future research 
directions, Environmental Pollution, CL, 2007, pp. 150-165, p. 150 (disponível em http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749107003028, última consulta em 28 
de dezembro de 2016); Agenda 21 (disponível em http://www.un-documents.net/a21-19.
htm, última consulta em 28 de dezembro de 2016); Global monitoring report under the 
global monitoring plan for effectiveness evaluation - UNEP/POPS/COP.4/33, p. 2, item 4 
(disponível em http://chm.pops.int/Implementation/GlobalMonitoringPlan/Monitorin-
gReports/tabid/525/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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19 da Agenda trata do “Manejo ecologicamente saudável das substân-
cias químicas tóxicas, incluída a prevenção do tráfico internacional ilegal 
dos produtos tóxicos e perigosos”, contemplando um conjunto de ações 
(item 19.4) dependentes de esforços internacionais (item 19.5)60. Assim, 
por iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) 61, realizou-se o, no ano de 1996, o Fórum Intergovernamen-
tal de Segurança Química, cujas conclusões indicavam a necessidade de 
atenção internacional específica para pesticidas, químicos industriais e 
subprodutos químicos não intencionais62. A partir daí, iniciaram-se os 
trabalhos de conformação da Convenção de Estocolmo e do enqua-
dramento originário de doze compostos químicos na qualidade de po-
luentes orgânicos persistentes63, 64. The dirty dozen como são referidos, 
são: nove pesticidas, uma família de químicos industriais e duas famílias 
de subprodutos não intencionais65.

2.2 Adoção, vigência e partes 

A Convenção de Estocolmo foi adotada em 22 de maio de 2001, 
entrando em vigor em 17 de maio de 2004. Hoje, entre países e blocos 

60  http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf, última consulta 
em 28 de dezembro de 2016.

61  Decision 18/32 of the UNEP Governing Council: Persistent Organic Pollut-
ants (disponível em http://www.pops.int/documents/background/gcdecision/18_32/
gc1832en.html, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

62  http://www.who.int/ifcs/publications/en/, última consulta em 28 de dezem-
bro de 2016.

63  Decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Governing Council of the United 
Nations Environment Programme (disponível em http://www.unep.org/Documents.Mul-
tilingual/Default.asp?DocumentID=96&ArticleID=1470&l=en, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).

64  GREGORY ROSE, Persistent, pp. 2-3.

65  http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/The12InitialPOPs/tabid/296/
Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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regionais, a Convenção conta com 180 partes contratantes, incluída a 
União Europeia e excluídos os Estados Unidos da América66. 

2.3 Mosaico de ações internacionais sobre POP´s

A par da Convenção de Estocolmo, existe um mosaico de instrumen-
tos de direito internacional (acordos bilaterais, regionais e multilaterais) 
e de ações voluntárias globais sobre químicos perigosos, aí incluídos os 
POP´s67. Sem embargo, por ser o instrumento que aborda especifica-
mente os POP´s, com maior abrangência que os demais68, centramos 
nossas atenções sobre o conteúdo da Convenção de Estocolmo69.

66  http://chm.pops.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesandSignatoires/
tabid/4500/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

67  Por exemplo: a Convenção da Basiléia sobre o Controle dos Movimentos Trans-
fronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação (Convenção da Basiléia), de 1989 
(disponível em http://www.basel.int/, última consulta em 28 de dezembro de 2016); a 
Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado Aplica-
do a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Objeto de Comércio Internacio-
nal (Convenção de Roterdã), de 1998 (disponível em http://www.pic.int/, última consulta 
em 28 de dezembro de 2016); a Convenção de Genebra sobre a Poluição Atmosférica 
Transfronteiriça a Longa Distância (CLRTAP), de 1979, e seus protocolos (disponíveis em 
http://www.unece.org/env/lrtap/30anniversary.html, última consulta em 28 de dezem-
bro de 2016); a Convenção de Barcelona para a Proteção do Ambiente Marinho e da 
Região Costeira Mediterrânea (Convenção de Barcelona), de 1995 (disponível em http://
web.unep.org/unepmap/index.php?module=content2&catid=001019023, última consul-
ta em 28 de dezembro de 2016); a Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho do 
Nordeste Atlântico (OSPAR Convention), de 1992 (disponível em http://www.ospar.org/, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016). Entre as ações voluntárias globais: Strategic 
Approach to International Chemicals Management – SAICM (disponível em http://www.
saicm.org/, última consulta em 28 de dezembro de 2016). 

68  GREGORY ROSE, Persistent, p. 8. No mesmo sentido: Protocol on Persistent Or-
ganic Pollutants (POPs). The 1998 Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs) 
(disponível em http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).

69  Ainda assim, abordar-se-á, adiante, a sinergia entre as Convenções de Esto-
colmo, da Basiléia e de Roterdã.
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2.4 Objetivo e diretrizes essenciais 

O objetivo central da Convenção de Estocolmo é proteger a saúde 
humana e o ambiente dos poluentes orgânicos persistentes, sob a 
abordagem da precaução, nos termos do Princípio 15 da Conferência 
Rio-9270. O seu regime jurídico se assenta em cinco linhas mestras: (i) 
prevenção, eliminação e/ou redução de POP`s, por meio de esforços in-
ternacionais; (ii) substituição de POP`s por alternativas seguras e econo-
micamente viáveis; (iii) procedimentos para qualificar outros poluentes 
químicos como POP`s; (iv) eliminação de estoques de POP`s e de equi-
pamentos antigos que contenham POP´s; e (v) construção de um futuro 
livre de POP`s.71 

2.5. O centro nervoso: Anexos A, B e C da Convenção

Os Anexos da Convenção têm papel central na regulação dos POP´s. 
O Anexo A da Convenção relaciona POP´s para fins de eliminação; o 
Anexo B contempla os POP´s sob restrições de produção e de uso; o 
Anexo C indica os POP´s não intencionais, para fins de redução ou eli-
minação das suas emissões.  A Convenção de Estocolmo é dinâmica, 
porquanto os seus anexos podem ser aditados, conforme procedimento 
regrado no Anexo D. Neste sentido, para além dos dirty dozen, outros 
catorze compostos químicos foram classificados como POP`s, sendo 
incluídos nos anexos A, B e/ou C, a partir de decisões tiradas em Confe-
rências das Partes72.

70  http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016.

71  ELIZABETH BURLESON / STEPHANIE DODSON DOUGHERTY, Artic, pp. 75-76.

72  http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/De-
fault.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

Índice do e-book Sumário do texto

http://www.scielo.br/pdf/ea/v6n15/v6n15a13.pdf
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

27

Ademais, os Anexos A e B contemplam hipóteses específicas em que 
se admitem, excepcionalmente, a produção e o uso de POP´s, mediante 
expresso registro da parte, quando adere à Convenção (n.º 3 do artigo 4.º). 
O DDT, por exemplo, admite produção e uso excepcionais, para fins de 
controle de vetores de doenças (Anexo B). Em regra, no entanto, todas as 
exceções registradas pelas partes expiram após cinco anos de vigência da 
Convenção a respeito do composto químico em questão, salvo prazos me-
nores ou prorrogações pontuais cuja necessidade seja fundamentada (n.º 4 
do artigo 4.º). Não havendo mais exceções registradas para uma substância 
específica, não se aceitam mais exceções sobre a mesma (n.º 9 do artigo 
4.º). Substâncias não mais sujeitas a exceções de uso devem ser tratadas 
como resíduo para disposição final adequada, vedada a recuperação, reci-
clagem, reuso e usos alternativos (alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º).

2.6. Deveres das partes de prevenção, eliminação, redução e substituição 
dos POP`s

As partes contratantes devem proibir ou adotar medidas necessárias 
à eliminação da produção e do uso dos POP´s listados no Anexo A da 
Convenção (item (i) da alínea a) do parágrafo 1.º do artigo 3.º), bem 
como restringir a produção e o uso dos POP´s listados no Anexo B (alínea 
b) do parágrafo 1.º do artigo 3.º), ressalvada, nos dois casos, a pesquisa 
científica (parágrafo 5.º do artigo 3.º). Os POP´s constantes dos Anexos 
A e B só podem ser objeto de exportação e de importação, para fins de 
disposição final adequada ou para finalidades excepcionalmente admi-
tidas (parágrafo 2.º do artigo 3.º), assegurada a prevenção e a minimiza-
ção dos riscos (parágrafo 6.º do artigo 3.º) e ressalvada, uma vez mais, a 
pesquisa científica (parágrafo 5.º do artigo 3.º). A exportação de POP´s 
para países ou blocos regionais terceiros não contratantes requer a cer-
tificação de que o importador assume o compromisso de cumprimento 
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das restrições da Convenção (alínea b) do parágrafo 2.º do artigo 3.º). 
As partes devem prevenir a produção e o uso de novos pesticidas ou de 
novos compostos químicos industriais com características de POP´s, de 
acordo com os critérios estabelecidos no Anexo D, parágrafo 1.º (pará-
grafo 3.º do artigo 3.º). Os mesmos critérios devem nortear a avaliação 
de impactos de pesticidas e de químicos industriais em uso (parágrafo 
4.º do artigo 3.º).

Com relação aos POP´s não intencionais de origem antropogênica 
relacionados no Anexo C, as partes devem elaborar um plano de ação, 
adotando as melhores práticas ambientais e as melhores técnicas dis-
poníveis para a sua a eliminação (quando possível), para a sua redução 
e para a implementação de alternativas que previnam as emissões, de-
vendo rever as estratégias de ação e a sua efetividade a cada cinco anos 
(artigo 5.º). Por meio da Decisão SC-3/573, tomada na Terceira Conferên-
cia das Partes, decidiu-se pela adoção de um Guia sobre as melhores 
práticas ambientais e as melhores técnicas disponíveis74, no intuito de 
orientar a atuação das partes, neste particular.

As partes também devem desenvolver estratégias apropriadas para 
identificar e gerir os estoques e resíduos de substâncias dos Anexos A, 
B e C, bem como as áreas contaminadas (artigo 6.º), trabalhando em 
cooperação com os órgãos adequados da Convenção da Basiléia sobre o 
Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação, para estabelecer os métodos de destruição e de transforma-
ção irreversível das características dos POP´s, cf. os critérios do Anexo 

73 http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=208, última consulta em 28 de dezem-
bro de 2016.

74 http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/ta-
bid/187/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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D, parágrafo 1.º. Quando não for possível a destruição ou a transforma-
ção irreversível das características dos POP´s, devem ser estabelecidos 
níveis baixos de concentração de químicos dos Anexos A, B e C, para 
disposição final adequada (parágrafo 2.º do artigo 6.º). 

As partes devem elaborar um plano de ação para cumprir a Conven-
ção, em até dois anos a partir da sua vigência, devendo, ademais, revê-lo 
e atualizá-lo periodicamente (parágrafo 1.º do artigo 7º), tudo mediante 
consultas às partes interessadas, notadamente, grupos de mulheres 
e de saúde infantil (parágrafo 2.º do artigo 7.º). Tais planos também 
devem ser integrados com estratégias de desenvolvimento sustentável 
(parágrafo 3.º do artigo 7.º). Qualquer emenda à Convenção (por ex: a 
inclusão de novos POP´s) obriga a atualização dos planos nacionais de 
ação, em até dois anos a contar da vigência da emenda75.

2.7. Procedimento para a definição de novos POP´s

Uma parte pode propor a inclusão de novas substâncias nos Anexos 
A, B e/ou C, na forma do Anexo D (parágrafo 1.º do artigo 8.º), cabendo 
a sua análise ao Comitê Revisor sobre POP´s (parágrafo 2º do artigo 8.º). 
Preenchidos os requisitos do Anexo D, o Comitê deve preparar uma mi-
nuta sobre o perfil de risco da substância, conforme o Anexo E, dando 
ciência às partes e a observadores, cujas manifestações devem ser in-
corporadas numa versão final do perfil de risco (parágrafo 6.º do artigo 
8.º). Se o perfil de risco indicar a necessidade de uma ação global, ante 
os significativos efeitos adversos à saúde humana e ao ambiente decor-
rentes da capacidade de longo alcance da substância química, o Comi-
tê deve elaborar uma avaliação de gestão de riscos. A falta de certeza 

75  Parágrafo 7.º do Anexo da Decisão SC-1/12 da Conferência das Partes (disponí-
vel em http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/tabid/2882/Default.aspx, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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científica, no entanto, não deve impedir o prosseguimento da proposta 
para fins de elaboração da avaliação de gestão de riscos (alínea (a) do 
parágrafo 7.º do artigo 8.º). Então, com base no perfil de risco da substân-
cia examinada e na respectiva avaliação de gestão de riscos, o Comitê re-
comenda à Conferência das Partes a sua inclusão ou não nos Anexos A, B 
e/ou C (parágrafo 9.º do artigo 8.º). Por sua vez, a Conferência das Partes, 
sob a lógica da precaução, decide se inclui a substância nos Anexos A, B 
e/ou C, especificando as respectivas medidas de controle (parágrafo 9.º 
do artigo 8.º). Entretanto, se, de acordo com o perfil de risco elaborado, o 
Comitê decidir que a proposta não merece proceder, deve dar ciência às 
partes e a observadores, encerrando-se o caso (alínea (b) do parágrafo 7.º 
do artigo 8.º). Nesta última hipótese, a parte interessada pode impugnar 
a decisão do Comitê perante a Conferência das Partes (parágrafo 8.º do 
artigo 8.º).

2.8. Informação, educação e consciência pública sobre POP´s

Para os propósitos da Convenção, informações sobre a saúde e segu-
rança humana e sobre o ambiente, não devem ser consideradas confiden-
ciais (parágrafo 5.º do artigo 9.º). As partes devem facilitar e promover 
o intercâmbio de informações relevantes para redução ou eliminação da 
produção, uso e emissão de POP´s e sobre químicos alternativos, incluin-
do informações sobre os seus riscos e seus custos socioeconômicos (pará-
grafo 1º do artigo 9.º). O Secretariado da Convenção atua como um meca-
nismo de intercâmbio de informações sobre POP´s sejam elas oriundas 
das partes ou de organizações intergovernamentais ou não governamen-
tais (parágrafo 4.º do artigo 9.º). Mais ainda, as partes das Convenções de 
Estocolmo, da Basiléia e de Roterdã vêm desenvolvendo um mecanismo 
estratégico de intercâmbio de informações de interesse comum76.

76  Decision SC-7/29: Clearing-house mechanism for information Exchange (dis-
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Por outro lado, as partes devem se incumbir de ações internas de in-
formação, educação e consciência pública (parágrafos 1.º e 2.º do artigo 
10.º), além de facilitar e promover o monitoramento e a produção de 
conhecimento teórico sobre os POP´s e suas alternativas (artigo 11.º).

2.9. Assistência técnica, transferência de tecnologia e financiamento sus-
tentável para países em desenvolvimento ou de economia em transição

A Convenção estabelece o dever de assistência técnica e de trans-
ferência de tecnologia para países em desenvolvimento ou de econo-
mia em transição, visando à implementação das suas disposições (pará-
grafos 2.º e 4.º do artigo 12.º). Estabelece também um mecanismo 
de financiamento sustentável para países em desenvolvimento e de 
economia em transição para implementação da Convenção, sob a 
autoridade da Conferência das Partes (parágrafos 5.º e 6.º do artigo 13.º). 
É reconhecido que o nível de implementação da Convenção, por parte 
de países em desenvolvimento, depende da efetiva implementação das 
obrigações dos países desenvolvidos de prestar-lhes financiamento, 
assistência técnica e transferência de tecnologia (1ª parte do parágrafo 
4.º do artigo 13.º). Na avaliação de implementação da Convenção, é 
levado em conta que o desenvolvimento econômico e social sustentável 
e a erradicação da pobreza são as prioridades fundamentais de países 
em desenvolvimento, sem desconsiderar a necessidade de proteção da 
saúde humana e do ambiente (2ª parte do parágrafo 4.º do artigo 13.º).

ponível em http://chm.pops.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/ReportsandDe-
cisions/tabid/208/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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2.10 Relatórios de implementação e avaliações de efetividade

As partes devem relatar, periodicamente, para a Conferência das 
Partes as medidas de implementação da Convenção e a sua efetividade, 
indicando para o Secretariado da Convenção dados estatísticos sobre a 
quantidade total da produção, importação e exportação de cada químico 
listado nos Anexos A e B ou estimativas razoáveis e, na medida do possível, 
a lista dos Estados com os quais mantiveram importações ou exportações 
de cada substância química (parágrafos 1.º e 2.º do artigo 15.º). A partir 
de quatro anos de vigência da Convenção, a Conferência das Partes deve, 
periodicamente, avaliar a efetividade da sua implementação (artigo 16.º). A 
componente central dessa avaliação de efetividade da Convenção é o Plano 
Global de Monitoramento (Global Monitoring Plan)77, no contexto do qual 
se coletam informações sobre a presença de POP´s em todas as regiões 
do planeta, para fins de comparação e visando a identificar tendências ao 
longo do tempo. Por meio das Decisões SC-7/2478 e SC-6/2279, a Conferência 
das Partes instituiu o Comitê de avaliação de Efetividade80, disciplinando, 
ademais, o enquadramento dos seus trabalhos e os critérios de avaliação a 
serem adotados.

2.11.  Mecanismos de avaliação de não conformidade

A Conferência das Partes deve, tão logo quanto possível, aprovar proce-
dimentos e mecanismos institucionais de avaliação de não conformidade 

77  http://chm.pops.int/Implementation/GlobalMonitoringPlan/Overview/ta-
bid/83/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

78  http://chm.pops.int/Convention/ConferenceofthePartiesCOP/COPDecisions/
tabid/208/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

79  http://chm.pops.int/Convention/ConferenceofthePartiesCOP/COPDecisions/
tabid/208/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.

80  http://chm.pops.int/Implementation/EffectivenessEvaluation/Overview/ta-
bid/369/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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com a Convenção e o tratamento a ser dado às partes nesta situação. Esses 

mecanismos ainda se encontram em discussão e serão objeto de aprecia-

ção por ocasião da Oitava Conferência das Partes, conforme a Decisão SC-

7/2681. A proposta em análise contempla a criação de um Comitê de Confor-

midade, nos termos da Decisão SC-3/2082.

2.12. Resolução de litígios

Disputas sobre a interpretação e aplicação da Convenção devem ser tra-

tadas por meio de negociação ou outros meios pacíficos a serem definidos 

pelas partes (parágrafo 1.º do artigo 18.º), devendo os Estados nacionais 

indicar, quando da adesão à Convenção, se aceitam a arbitragem e/ou a ju-

risdição da Corte Internacional de Justiça como mecanismos obrigatórios de 

resolução de conflitos entre as partes que aceitem os mesmos mecanismos 

(parágrafo 2.º do artigo 18.º). Para os mesmos efeitos, as partes da Conven-

ção que sejam organizações de integração econômica regional podem ma-

nifestar-se a respeito do mecanismo de arbitragem (parágrafo 3.º do artigo 

18.º). Neste sentido, a Primeira Conferência das Partes regulamentou os 

procedimentos de arbitragem e conciliação para a resolução de disputas 

entre as partes (Decisão SC-1/283, que instituiu o Anexo G da Convenção84).

81  http://chm.pops.int/TheConvention/Compliance/tabid/61/Default.aspx, últi-
ma consulta em 28 de dezembro de 2016.

82  http://chm.pops.int/TheConvention/Compliance/tabid/61/Default.aspx, últi-
ma consulta em 28 de dezembro de 2016.

83  http://chm.pops.int/Default.aspx?tabid=208, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016.

84  http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/ta-
bid/2232/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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2.13. Conferência das Partes

Periodicamente, têm lugar a Conferência das Partes, que tam-
bém pode ser instaurada em regime extraordinário, visando a acom-
panhar e a tomar decisões para a efetiva implementação da Conven-
ção (parágrafos 2.º e 3.º do artigo 19.º). Agências especializadas das 
Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica e qualquer 
Estado que não seja parte da Convenção podem ser representados 
nas Conferências das Partes como observadores. Também podem ser 
admitidos como observadores agências e órgãos governamentais ou 
não, que apresentem pertinência temática, salvo se houver objeção de 
um terço das partes (parágrafo 8.º do artigo 19.º). Visando a assegurar 
a implementação da Convenção, a Conferência das Partes pode (a) ins-
tituir novos órgãos; (b) cooperar com organizações internacionais e com 
órgãos intergovernamentais e não governamentais; (c) rever todas as 
informações disponibilizadas para as partes; (d) adotar qualquer outra 
ação necessária para alcançar os objetivos da Convenção (parágrafo 5.º 
do artigo 19.º). Ademais, incumbe à Conferência das Partes apreciar 
qualquer proposta de emenda à Convenção apresentada pelas partes 
(artigo 21.º).

2.14. Sinergia entre as Convenções de Estocolmo, Basiléia e Roterdã

A Convenção de Estocolmo funciona em sinergia com a Convenção 
de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado 
Aplicado a Certos Agrotóxicos e Substâncias Químicas Perigosas Obje-
to de Comércio Internacional85 e com a Convenção de Basileia sobre o 

85  http://www.pic.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/ta-
bid/1048/language/en-US/Default.aspx, última consulta 28 de dezembro de 2016.
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Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação86. As três Convenções compartilham o objetivo comum de 
proteger a saúde humana e o ambiente de químicos e resíduos perigo-
sos em todas as fases dos seus ciclos de vida, desde a produção até a 
disposição final. 

A Convenção de Roterdã está em vigor desde 24 de fevereiro de 
2004 e compreende mais de 170 partes contratantes. Seu objeto de inci-
dência são pesticidas e química industrial banidos ou severamente res-
tritos pelas partes, de acordo com as substâncias listadas em seu Anexo 
III, o qual pode ser aditado, para fins de inclusão de novas substâncias 
químicas, tudo sob a análise técnica do Comitê de Revisão Química. Há 
dois mecanismos essenciais na estrutura da Convenção de Roterdã: o 
Procedimento de Consentimento Prévio Informado (Prior Informed 
Consent Procedure - PIC) e o Intercâmbio de Informações (Information 
Exchange). Por meio do PIC, são formalizadas e disseminadas as de-
cisões das partes quanto à importação dos químicos listados no Anexo 
III, seja no sentido de admitir a importação, de não admiti-la ou de lhe 
impor condições específicas. Deste modo, todas as partes exportadoras 
dos químicos listados devem conhecer e cumprir a decisão adotada pela 
parte importadora. Por outro lado, o intercâmbio de informações asse-
gura que todos os interessados tenham conhecimento de qualquer ação 
regulatória doméstica das partes ou de alguma proposta de inclusão de 
novos químicos no Anexo III87.

86  http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/ta-
bid/1275/Default.aspx, última consulta 28 de dezembro de 2016.

87  http://www.pic.int/TheConvention/Overview/Howitworks/tabid/1046/lan-
guage/en-US/Default.aspx, última consulta 28 de dezembro de 2016.
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Ao seu turno, a Convenção da Basiléia entrou em vigor em 05 de 
maio de 1992 e conta hoje com 183 partes contratantes. Seus prin-
cipais objetivos são a redução da geração de resíduos perigosos e a 
sua disposição final adequada, a restrição de movimentos transfron-
teiriços de resíduos perigosos, salvo se de acordo com uma gestão 
ambiental compatível e a implementação de um sistema regulatório 
para os casos permitidos de movimentos transfronteiriços de resíduos 
perigosos. Sob a Convenção da Basiléia, também funciona um meca-
nismo de consentimento prévio informado para fins de movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos. Portanto, a parte exportadora 
desses resíduos deve notificar previamente as autoridades dos Esta-
dos de trânsito (se houver) e de importação, sendo certo que o movi-
mento pretendido só pode ter lugar após o consentimento prévio e 
escrito das partes notificadas. No caso de violação dessas regras, a 
Convenção impõe à parte responsável o dever de garantir a disposição 
final adequada do resíduo perigoso, até mesmo, se necessário, pela 
sua reimportação88. 

Treze de dezenove POP´s produzidos intencionalmente pelo ho-

mem e cobertos pela Convenção de Estocolmo são também objeto de 

regulação pela Convenção de Roterdã. Quando em fase de disposição 

final, resíduos de POP´s (seja na forma de compostos químicos puros, 

de misturas com outras substâncias ou em produtos industrializados) 

são objeto da Convenção da Basiléia para fins de eliminação89.

88  Cf. http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016.

89  International trade control measures under the Basel, Rotterdam and Stock-
holm Conventions, pp. 1 e 7 (disponível em http://chm.pops.int/Implementation/Publica-
tions/BrochuresandLeaflets/tabid/3013/Default.aspx, última consulta em 28 de dezem-
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Durante a Oitava Conferência das Partes da Convenção da Basiléia, 

no ano de 2006, foram editadas orientações técnicas para a gestão 

ambiental adequada de resíduos de POP´s, de resíduos que os conten-

ham e de resíduos contaminados pelos mesmos. Entretanto, a lista-

gem de novos POP´s nos anexos da Convenção de Estocolmo demanda 

a atualização dessas orientações técnicas, tarefa cometida a um grupo 

de trabalho, nos termos da Decisão BC-10/990. 

No ano de 2010, ademais, teve lugar a primeira conferência ex-

traordinária e simultânea das partes das Convenções de Estocolmo, 

Basiléia e Roterdã, tendo sido adotadas, respectivamente, as Decisões 

SC.Ex-1/1, BC.Ex-1/1 e RC.Ex-1/191, no sentido de aumentar a coopera-

ção e de promover ações conjuntas.

No ano de 2011, foi constituída uma Secretaria Executiva para o 
secretariado das três convenções, de modo a viabilizar a coordenação 
dos trabalhos de cada qual92. Já se viu também que as partes das três 
Convenções vêm desenvolvendo um mecanismo estratégico de inter-
câmbio de informações de interesse comum93. Ademais, têm sido im-
plementados programas de trabalho conjunto94. Por fim, um relatório 

bro de 2016).

90 http://synergies.pops.int/Implementation/ScientificAndTechnicalActivities/
POPsWasteTechnicalGuidelines/tabid/2627/language/en-US/Default.aspx, última consul-
ta em 28 de dezembro de 2016.

91 http://synergies.pops.int/Decisionmaking/DecisionsandDocuments/Deci-
sions/tabid/2616/language/en-US/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 
2016.

92  GREGORY ROSE, Persistent, p. 8.

93  Cf. nota 76, supra.

94 Cf. http://synergies.pops.int/Implementation/ProgrammeofWork/tabid/2629/
language/en-US/Default.aspx, última consulta em 28 de dezembro de 2016.
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sobre os resultados da sinergia entre as três convenções será apresen-
tado às Conferências das Partes, no próximo ano de 201795.

3.  BALANÇO CRÍTICO: MÉRITOS, INSUFICIÊNCIAS E DESAFIOS DA 
CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO

3.1 Méritos

Em razão da sua persistência e dispersão global, os poluentes orgâ-
nicos persistentes afetam camadas populacionais que não contribuem 
para as suas emissões. Além disso, comprometem o estado do ambiente 
em detrimento de gerações futuras. Pior ainda: contaminam essas gera-
ções futuras em seu nascedouro, via placenta e leite materno. Diante 
disto, a Convenção de Estocolmo é um documento internacional com 
a adesão de 180 partes (entre países e blocos regionais), que expande 
a fronteira ética da responsabilidade ambiental, ao reconhecer que os 
POP`s constituem um tema de justiça intra e intergeracional96 e ao estru-
turar um quadro regulatório de ações internacionais voltados à gestão 
dos riscos associados. Portanto, colher da aldeia global uma afirmação 
ética em matéria do ambiente e preparar o correspectivo aparato regu-
latório são dois méritos notáveis da Convenção de Estocolmo. 

Por outro lado, esse aparato regulatório internacional consagrado 
na Convenção tem o acerto de enfatizar a produção e o intercâmbio 
de informações, o desenvolvimento de pesquisas científicas e o moni-

95  Cf. Anexo da Decisão SC-7/28, adotada na 7.ª Conferência das Partes da 
Convenção de Estocolmo (disponível em http://chm.pops.int/TheConvention/Confe-
renceoftheParties/ReportsandDecisions/tabid/208/Default.aspx, última consulta em 28 
de dezembro de 2016).

96  Cf. parágrafos 2.º e 3.º do preâmbulo da Convenção (disponível em http://
chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx, 
última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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toramento dos POP´s no mundo, criando condições cognitivas para 
nortear escolhas estratégicas de gestão dos riscos associados (artigos 
9.º, 10.º, 11.º, 15.º e 16.º). Indo além, a prioridade na eliminação da 
produção e uso de POP´s revela uma lógica proativa em detrimento de 
uma atuação de “fim de tubo” (end-of-pipe)97, sem descuidar, entre-
tanto, de ações paralelas de redução, substituição e disposição final dos 
POP´s (artigos 3.º e 5.º). Neste sentido, a sinergia que a Convenção de 
Estocolmo estabelece com a Convenção da Basiléia tem o mérito de 
abordar heranças tóxicas em estoques, resíduos e áreas contaminadas 
(artigo 6.º)98. 

Outro aspecto relevante da Convenção é o reconhecimento das respon-
sabilidades comuns, mas diferenciadas dos Estados, nos termos do Princípio 
7 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92)99. 
Neste particular, a Convenção reconhece que o nível de implementação das 
suas disposições, por parte de países em desenvolvimento, depende da 
efetiva implementação das obrigações dos países desenvolvidos de pres-
tar-lhes financiamento, assistência técnica e transferência de tecnologia. 
Ademais, na avaliação de implementação da Convenção, é reconhecido 
que o desenvolvimento econômico e social sustentável e a erradicação da 
pobreza são as prioridades fundamentais de países em desenvolvimento 
(parágrafo 4.º do artigo 13.º). 

97  ANDREW J. YODER, Lessons from Stockholm: evaluating the global conven-
tion on persistent organic pollutants, Indiana Journal of Global Legal Studies, X, 2003, 
pp. 1-31, p.1 (disponível em https://1.next.westlaw.com/Document/Ia856ef2218ff-
11deb055de4196f001f3/View/FullText.html?originationContext=typeAhead&transitionT
ype=Default&contextData=(sc.Default), última consulta em 28 de dezembro de 2016).

98  Há pontos de resíduos de POP´s em todos os continentes da biosfera, cf. Selec-
ted POPs Waste "Hot Spots" around the World (disponível em http://www.ipen.org/docu-
ments/selected-pops-waste-hot-spots-around-world, última consulta em 28 de dezembro 
de 2016).

99  http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf, última consulta em 28 
de dezembro de 2016.
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3.2 Insuficiências

Sem embargo dos méritos acima, está claro que a implementação da 
Convenção ainda é muito dependente da atuação doméstica das partes100 e 
a inexistência de um mecanismo de apuração de não conformidades é uma 
insuficiência grave do aparato regulatório em exame. 

Por outro lado, para além de listar em seus anexos os POP`s destina-
dos à eliminação/redução, a Convenção se apoia em disposições abertas 
(por ex: a adoção das melhores técnicas disponíveis e das melhores práticas 
ambientais, conforme artigo 5.º e Anexo C), abstendo-se de normatizar, em 
pormenor, modos de atuação das suas partes contratantes. Sobre o tema, 
Ludwig Krämer afirma que o conceito de melhor técnica disponível “é tão 
vago que permite o uso de quase qualquer técnica”101. Para Carla Amado 
Gomes, o uso normativo de conceitos indeterminados “é uma prova da 
incapacidade do legislador no plano da gestão do risco” 102. Diversamente, 
Luís Heleno Terrinha, alude a uma “normatividade dinâmica”, uma ordem 
jurídica maleável capaz de se ajustar à “contingência da e na sociedade”103. 

100  ANDREW J. YODER, Lessons, pp. 15-16.

101  LUDWIG KRÄMER, Environmental justice and equity in EU law, in Estudos em 
homenagem ao prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, IV, Coimbra, 2012, pp. 283-
305, p. 287. No mesmo sentido: JOSÉ ESTEVE PARDO, El derecho del medio ambiente 
como derecho de decisión y gestión de riesgos, REDUR - Revista Electrónica de Derecho 
- Universidad de La Rioja, IV, 2006, pp. 7-16, p. 15 (disponível em http://www.unirioja.es/
dptos/dd/redur/numero4/esteve.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

102  CARLA AMADO GOMES, Risco e modificação do acto autorizativo concretiza-
dor de deveres de protecção do ambiente, Lisboa, 2007, p. 342 (disponível em http://www.
fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_ma_17157.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 
2016).

103  LUÍS HELENO TERRINHA, Direito e contingência: com e para além de Ulrich 
Beck, in In memoriam Ulrich Beck - Atas do colóquio promovido pelo ICJP e pelo CIDP em 
22 de Outubro de 2015, Lisboa, 2016, pp. 17-53, pp. 39 e 42 (disponível em http://www.
icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_ulrichbeck_0.pdf, última consulta em 
28 de dezembro de 2016).
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Assim, as cláusulas abertas do Direito traduziriam estratégias jurídicas para 
lidar com a incerteza e a mutabilidade da ordem social. Mais especifica-
mente, as cláusulas da “melhor técnica disponível” e das “melhores práticas 
ambientais” seriam a expressão de técnicas normativas, que consagrariam 
um horizonte de sentido a ser densificado no tempo-espaço, de modo cir-
cunstancial, conforme as necessidades e possibilidades correntes104.

No caso em exame, as cláusulas abertas da Convenção de Estocolmo 
não são, certamente, fruto do acaso. De um lado, a Convenção espelha o 
consenso possível no tempo presente; de outro, retrata uma estrutura nor-
mativa permeável a uma dinâmica social em permanente transformação. 
Ainda assim, parecem-nos necessários avanços em, ao menos, duas frentes.

3.3 Desafios

a) Gestão democrática

A par da mais acentuada racionalidade científica, a gestão do risco 

sempre envolve decisões políticas sobre, por exemplo, os riscos to-

leráveis e intoleráveis, sobre a alocação de recursos públicos105 ou sobre 

os escopos das pesquisas científicas desenvolvidas e/ou financiadas pelo 

poder público. Em contextos de complexidade e de incerteza científica, 

notadamente, ainda maior relevo ganha o espaço de decisão política 

para a implementação de estratégias de precaução. Portanto, a primeira 

104  LUÍS HELENO TERRINHA, Direito, pp. 39 e 42.

105  ANA RAQUEL GONÇALVES MONIZ, Incerteza e Globalização - Direito e Consti-
tuição, in In memoriam Ulrich Beck - Atas do colóquio promovido pelo ICJP e pelo CIDP em 
22 de Outubro de 2015, Lisboa, 2016, pp. 77-95, p. 83 (disponível em http://www.icjp.pt/
sites/default/files/publicacoes/files/ebook_ulrichbeck_0.pdf, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).
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ordem de desafios que aqui se coloca está na busca de um ponto de 

equilíbrio entre essas duas vertentes: a promoção da gestão racional 

(científica) e democrática (política) dos riscos que advêm dos POP´s. 

A participação pública na gestão ambiental tem a dupla face de um 

direito e um dever do cidadão (itens 16.º, 23.º e 24.º da Carta das Na-

ções Unidas para a Natureza106 e Princípio 10.º da Declaração do Rio 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento107. Essa dimensão ecológica 

da cidadania108 impulsiona reclamos por uma gestão democrática do 

risco, temática central na chamada “sociedade pós-industrial” ou “so-

ciedade de risco” 109, 110, cuja tônica não é mais a da distribuição desigual 

de riqueza e de escassez (embora esta desigualdade ainda persista), 

mas sim a da distribuição desigual de riscos tecnológicos111. No caso 

dos poluentes orgânicos persistentes, a injusta distribuição de riscos 

tecnológicos é sumamente simbolizada pelas populações inuítes, nati-

vas das regiões árticas do Alasca, Canadá e Groenlândia. A Convenção 

de Estocolmo, como se viu, se ancora no chamamento ético de justiça 

ambiental em favor dessas populações afetadas por um ônus ambiental 

para o qual não contribuem.

106  http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm, última consulta em 
28 de dezembro de 2016.

107  http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf, última consulta em 28 
de dezembro de 2016.

108  CARLOS ANDRÉ BIRNFELD, Cidadania ecológica, Pelotas, 2006, p. 325.

109  ULRICH BECK, Risk Society: Towards a New Modernity, Londres, 1992, p. 10.

110  MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, O admirável, p. 58.

111  ANA RAQUEL GONÇALVES MONIZ, Incerteza, p. 94. V. tb. LUÍS HELENO TER-
RINHA, Direito, p. 20.
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Neste sentido, ganha força a noção da avaliação integrada de ris-

cos, por meio da qual se busca conjugar a avaliação de riscos à saúde 

humana, a avaliação de riscos ao ambiente, análises sócio-econômicas 

e considerações sócio-comportamentais. Deste modo, às avaliações 

científicas de risco (riscos à saúde humana e ao ambiente), somam-se 

análises sócio-econômicas, que indiquem os prós e contras do uso ou do 

banimento dos compostos químicos em questão e das suas alternativas 

tecnológicas. Mais ainda, abordam-se os valores culturais, os padrões 

comportamentais e a percepção de riscos das sociedades atingidas, de 

modo a se definir o próprio escopo da avaliação a ser desenvolvida112 e 

a se verificar a viabilidade e a eficiência das ações planejadas de miti-

gação113. 

Com efeito, a definição dos escopos das pesquisas científicas a ser-

em empreendidas é questão crucial para uma gestão democrática114. 

112  European Environment Agency (EEA), Late, p. 36; JONAS EBBESSON, Public 
participation in environmental matters, Max Planck Encyclopedia of Public Internation-
al Law (MPEPIL), 2009, pp. 1-10, p. 3, item 9 (disponível em http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1769?rskey=dGuqxq&res
ult=1&prd=EPIL, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

113  A.R.R. PÉRY et al, Perspectives for integrating human and environmental risk 
assessment and synergies with socio-economic analysis, Science of the Total Environ-
ment, n.ºs 456/457, 2013, pp. 307-316, pp. 308 e 313 (disponível em http://ac.els-cdn.
com/S004896971300404X/1-s2.0-S004896971300404X-main.pdf?_tid=4fe52e84-0b98-
11e6-bad1-00000aab0f01&acdnat=1461666128_548c4c392ee3e2b8b3e44531816a1
7e6, última consulta em 28 de dezembro de 2016); M.F. WILKS et al, White paper on the 
promotion of an integrated risk assessment concept in European regulatory frameworks 
for chemicals, Science of the Total Environment, n.ºs 521-522, 2015, pp. 211-218, p. 211.

114  Conforme as boas práticas recomendadas no documento: Report of the fifth 
session of the Meeting of the Parties – Addendum - Maastricht Recommendations on Pro-
moting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters (ECE/
MP.PP/2014/2/Add.2), p. 28, item 79 (disponível em http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014_2_add.2_eng.pdf, 
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Atualmente, a maior parte dos estudos científicos se concentra em um 

número reduzido de substâncias químicas, negligenciando, portanto, 

as necessidades sociais por informação sobre riscos específicos pouco 

conhecidos ou mesmo desconhecidos115.  Concretamente, portanto, a 

avaliação integrada dos riscos dos POP´s poderia oferecer informações 

mais abrangentes para orientar deliberações públicas e decisões sobre, 

por exemplo, (i) o aleitamento materno de recém-nascidos em comu-

nidades fortemente contaminadas por POP´s; (ii) a manutenção de pa-

drões alimentares (carne de caça/pesca) dos membros dessas mesmas 

comunidades afetadas116; (iii) o uso de DDT para o combate de doenças 

como a malária em países pobres117; (iv) a concessão de subsídios públi-

última consulta em 28 de dezembro de 2016).

115  European Environment Agency (EEA), Late, p. 36. No mesmo sentido: SOBEK 
ANNA et al, The dilemma in prioritizing chemicals for environmental analysis: known ver-
sus unknown hazards, The Royal Society of Chemistry. Environmental Science: Processes 
& Impacts, n.º 18, 2016, pp. 1042-1049, pp. 1042 e 1047 (disponível em http://pubs.rsc.
org/en/content/articlepdf/2016/em/c6em00163g, última consulta em 28 de dezembro 
de 2016).

116  As populações inuítes apresentam as mais altas taxas de contaminação por 
POP´s no mundo, em razão, principalmente, das práticas alimentares dessas populações 
fundadas na caça e na pesca (JENNIFER A. RUSIECKI et al, Global, p. 1547; R. DIETZ et 
al, Comparison, p. 227). Especificamente sobre o aleitamento materno nessas comuni-
dades, há indicações de que os benefícios do aleitamento superam os seus riscos (EPA 
– US Environmental Protection Agency, Persistent Organic Pollutants: A Global Issue, A 
Global Response. How Do POPs Affect People and Wildlife? (disponível em https://www.
epa.gov/international-cooperation/persistent-organic-pollutants-global-issue-global-
response#affect, última consulta em 28 de dezembro de 2016); Conference of the Parties 
to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants - Sixth meeting - Geneva, 28 
April–10 May 2013, UNEP/POPS/COP.6/INF/33 - Results of the global survey on concentra-
tions in human milk of persistent organic pollutants by the United Nations Environment 
Programme and the World Health Organization, p. 23 (disponível em http://www.unep.
org/chemicalsandwaste/portals/9/POPs/docs/UNEP-POPS-COP.6-INF-33.English.pdf, últi-
ma consulta em 28 de dezembro de 2016).

117  Em 2015, quase metade da população mundial (3,2 bilhões de seres humanos) 
esteve sob o risco da malária, com predomínio na África sub-saariana (cf. World Health Or-

Índice do e-book Sumário do texto

http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2016/em/c6em00163g
http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2016/em/c6em00163g
COP.6/INF
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/portals/9/POPs/docs/UNEP-POPS-COP.6-INF-33.English.pdf
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/portals/9/POPs/docs/UNEP-POPS-COP.6-INF-33.English.pdf


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

45

cos à produção de pesticidas118 por questões de segurança alimentar de 

uma população mundial em franco crescimento119. 

De certo modo, a perspectiva de uma avaliação integrada de risco já se 
faz presente na comunidade internacional. Pioneira no tema, a Organização 
Mundial da Saúde, desde 2001, já tratava da integração, numa só avalia-
ção, da análise de risco à saúde humana, à biota e aos recursos naturais120. 
Na União Europeia, a avaliação integrada do estado do ambiente, do ecos-
sistema e da saúde humana é oficialmente preconizada, desde 2003121. Ao 
seu turno, a Convenção de Estocolmo contempla análises sócio-econômicas 
em seu Anexo F. No entanto, em nenhuma das fontes acima, há alusões à 
dimensão sócio-comportamental das avaliações de risco. 

ganization – WHO, Malaria - disponível em http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs094/en/, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

118  Até a década de 1990, por exemplo, a Indonésia oferecia subsídios econômicos 
aos pesticidas (PRABHU L. PINGALI, Green, p. 12304).

119  O número de pessoas famintas no mundo permanece alto, notadamente, em 
países em desenvolvimento e o crescimento da produção agrícola é particularmente efe-
tiva na redução da fome e da desnutrição (FAO, WFP, IFAD, The State of Food Insecurity in 
the World Economic growth is necessary but not suficient to accelerate reduction of hunger 
and malnutrition, Rome, 2012, pp. 8 e 28 (disponível em http://www.fao.org/docrep/016/
i3027e/i3027e.pdf, última consulta em 28 de dezembro de 2016); World population pro-
jected to reach 9.6 billion by 2050 – UN report (disponível em http://www.un.org/apps/
news/story.asp?NewsID=45165#.Vym-efkrLIU, última consulta em 28 de dezembro de 
2016).

120  GLENN SUTER et al, Framework for the integration of health and ecological 
risk assessment, in WHO - World Health Organization. Integrated risk assessment – Report 
Prepared for the WHO/UNEP/ILO International Programme on Chemical Safety - WHO/
IPCS/IRA/01/12, Geneva, 2001 (disponível em http://www.who.int/ipcs/publications/en/
ch_2.pdf?ua=1, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

121  Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité 
Económico e Social Europeu - Uma estratégia europeia de ambiente e saúde. Bruxelas, 
11.6.2003 - COM (2003) 338 final, p. 4 (disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0338&from=EN, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016).
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O desenvolvimento teórico de estruturas formais de regulação do 
risco que sejam globalmente válidas priorizam fluxos procedimentais 
de avaliações e de gestão do risco, sem lograr incorporar ponderações 
acerca de fatores culturais, sociais e políticos locais. No entanto, a apli-
cação da mesma metodologia científica não resulta em avaliações de 
risco similares, precisamente em razão dessas variações culturais, so-
ciais e políticas entre comunidades diversas. Mesmo avaliações de ris-
cos e benefícios – supostamente objetivas – devem ser ponderadas à 
luz daqueles fatores e não apenas de parâmetros científicos. De igual 
modo, a percepção do risco e a confiança social no respectivo aparato 
regulatório se alteram conforme a cultura política local. Por esta razão, 
faz-se necessário compreender “os processos sociopolíticos subjacentes 
ao surgimento do risco”122. 

Assim, aos métodos de avaliação de risco não se pode atribuir uma 
valência universal, como se o seu esteio científico fosse invariável e pu-
desse, portanto, ser transposto para qualquer sítio do globo. Em suma, 
fatores contingentes das comunidades devem ser incorporados e não 
podem ser postos de lado por rotinas padronizadas de avaliação de risco 
fundadas na crença equivocada da pureza científica dessas avaliações123. 

Em sentido similar, Elizabeth Fisher pontua que os modelos teóricos 
tradicionais pouco levam em consideração as questões jurídicas internas 
dos regimes de regulação do risco. Entretanto, esses conteúdos jurídicos 

122  OLIVIER BORRAZ, Risco e regulação, in Os lugares (im)possíveis da cidadania: 
estado e risco num mundo globalizado, Coimbra, 2012, pp. 53-74, p. 65.

123  SHEILA JASANOFF, Epistemic Subsidiarity - Coexistence, Cosmopolitanism, 
Constitutionalism, Euopean Journal of Risk Regulation (EJRR), n.º 2, 2013, pp. 133-141, pp. 
133/134, 136 e 139 (disponível em http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.jour-
nals/ejrr2013&div=17&start_page=133&collection=journals&set_as_cursor=0&men_
tab=srchresults, última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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locais são fundamentais na definição de como operam os regimes. Nas pa-
lavras da autora: “os estatutos contam, a jurisprudência importa, termos 
similares podem ser interpretados de maneiras distintas em diferentes cul-
turas, práticas contenciosas são significativas, mas a estrutura ‘avaliação 
do risco/gestão do risco’ não oferece amparo conceitual para dar sentido 
a isto”124. 

Destarte, ignorar a dimensão sócio-comportamental local das avalia-
ções integradas de risco só contribui para verticalizar o fosso que existe en-
tre o conhecimento científico e a percepção social do risco125, entre o dis-
curso científico e a capacidade cognitiva das populações atingidas, entre os 
planos de gestão de riscos e os modos de vida dessas mesmas populações. 

De outro modo, ao contemplar a referida dimensão sócio-comporta-
mental, as avaliações integradas de risco resultam em relatórios mais aptos 
a abordar questões de interesse próximo das comunidades e que circun-
dam as suas percepções de risco, tudo isto sob uma linguagem comum 
(não técnica) que lhes seja acessível. Com isto, reduzem-se os esforços de 
comunicação do risco e das correlatas políticas de gestão, pois os cidadãos 
e as suas comunidades passam a compreender, a se interessar e a acreditar 
no conteúdo do comunicado126. 

Por ângulo diverso, esses mesmos cidadãos e suas comunidades – 
agora, integrados na avaliação e na comunicação dos riscos – conquistam 
a aptidão de participar, significativamente, no fluxo contínuo da gestão do 
risco em todas as suas etapas127, porquanto irrigada por imperativos de 

124  ELIZABETH FISHER, Framing, p. 131.

125  ORTWIN RENN / ANDREAS KLINKE, Risk, p. 13.

126  A.R.R. PÉRY et al, Perspectives, p. 314.

127  M.F. WILKS et al, White, p. 213.
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democraticidade128. Assim, incrementam-se as chances de sucesso na im-
plementação do plano de gestão no mesmo passo em que se incrementa 
a legitimidade democrática da decisão política subjacente. 

Uma vez mais, portanto, é esse um grande desafio da Convenção de 
Estocolmo: incorporar mecanismos de transparência e de democratici-
dade129, para se transformar num foro deliberativo da cidadania global, 
um ponto de encontro de interesses econômicos e estatais com senti-
mentos populares de aversão ao risco130, um espaço de convergência 
multicultural. Assim, a começar pelas avaliações integradas de risco, 
a Convenção precisa abrir-se ao debate público e ao encontro aberto 
e plural de opiniões científicas, leigas e tradicionais dos povos131. Para 
tanto, cumpre instituir mecanismos de participação efetiva, isto é, opor-
tuna (ex ante da tomada de decisões), bem informada e que seja, ade-
mais, tida em consideração pelas instâncias decisórias132. 

Neste mesmo sentido, é preciso constituir um mecanismo de 
controle de não conformidade, que seja amplamente acessível e trans-
parente ao cidadão (o Comitê de Conformidade da Convenção de Aa-
rhus sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo 
de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em matéria de Ambiente é um 
exemplo bem sucedido desse mecanismo aberto de controle)133. Mais 

128  CARLA AMADO GOMES, Risco e modificação, p. 342.

129  European Environment Agency (EEA), Late, pp. 40-41.

130  ORTWIN RENN / ANDREAS KLINKE, Risk, p. 14. 

131  European Environment Agency (EEA), Late, p. 7.

132  MALGOSIA FITZMAURICE, Note on the participation of civil society in environ-
mental matters. Case study: the 1998 Aarhus Convention on access to information, public 
participation in decisionmaking and access to justice in environmental matters, Human 
Rights & International Legal Discourse, vol. 4, 2010, pp. 47-65, p. 52.

133  MALGOSIA FITZMAURICE, Note, pp. 56-57; JONAS EBBESSON, Public, p. 6, item 
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ainda, é preciso abrir as Conferências das Partes ao público em geral e 
não apenas a observadores externos autorizados, extinguindo-se ou ao 
menos dificultando o poder de objeção (previsto no parágarfo 8.º do ar-
tigo 19.º da Convenção) à participação de partes externas interessadas. 
Afinal, se “o direito a conhecer o risco a que se está exposto é actual-
mente um imperativo moral, jurídico e político”134, também o é o direito 
de participação na tomada de decisão para a gestão desse mesmo risco.

b) Abordagem da precaução

O segundo desafio consiste na depuração normativa do que seja 
a “abordagem da precaução” (precautionary approach) prevista no 
artigo 1.º da Convenção. Na lição de Esteve Pardo, ações de precaução 
enfrentam um limite intrínseco fundamental: tais ações só têm lugar 
em cenários de incerteza científica associada a riscos potenciais135. 
Neste sentido, a regulação dos POP´s é um domínio próprio para essa 
abordagem136. 

Entretanto, a chamada “abordagem da precaução” recebe dife-
rentes definições em publicações acadêmicas e em instrumentos inter-

27; GABRIEL BALLESTEROS-PINILLA, La participación en asuntos ambientales y su tutela 
en el Convenio de Aarhus, Vniversitas. Bogotá (Colombia), n.° 121, 2010, pp. 19-48, p. 44 
(disponível em http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n121/n121a02.pdf, última consulta em 
28 de dezembro de 2016).

134  CARLA AMADO GOMES, Risco tecnológico, comunicação do risco e direito a 
saber, in Direito(s) dos riscos tecnológicos, Lisboa, 2014, pp. 17-38, p. 38.

135  JOSE ESTEVE PARDO, Ciencia y Derecho ante dos riesgos para la salud. Eva-
luación, decisión y gestion, Documentación Administrativa, CCLXV-CCLXVI, 2003, pp. 137-
149, p. 145.

136  ORTWIN RENN / ANDREAS KLINKE, Risk, pp. 14 e 22; JOSE ESTEVE PARDO, El 
derecho, p. 15; SAM DE COSTER / NICOLAS VAN LAREBEKE, Endocrine-Disrupting, p. 38; 
EVANTHIA DIAMANTI-KANDARAKIS et al, Endocrine-Disrupting, p. 326.
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nacionais137, apresentando variações quanto ao reconhecimento da sua 
existência e quanto ao seu conteúdo138. Para David L. Vanderzwaag, por 
exemplo, a abordagem da precaução se traduz num “mar de confusão” 
139. De uma maneira geral, entretanto, é possível identificar elementos 
comuns às distintas abordagens, a saber: (i) o dever de agir antecipa-
damente para proteger o ambiente e a saúde pública, quando se está 
lidando com riscos incertos, especialmente, se forem potencialmente 
significativos ou irreversíveis; (ii) a demanda por mais e melhor informa-
ção científica para a avaliação dos danos e riscos associados ao objeto 
de estudo; (iii) a consideração de um amplo conjunto de opções para 
atuar na gestão do risco; (iv) a análise e a avaliação, as mais completas 
possíveis, dos custos e benefícios de políticas alternativas, incluindo a 
análise da distribuições desses custos e benefícios entre os diferentes 
atores envolvidos; (v) o contínuo monitoramento e revisão das medidas 
de precaução adotadas, sempre levando em consideração o desenvol-

137  VASCO GONÇALVES, Critical Approach of the Use of Economic Models in Pre-
cautionary Risk Management, Euopean Journal of Risk Regulation (EJRR), n.º 3, 2013, 
pp. 335-345, p. 336 (disponível em http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.jour-
nals/ejrr2013&div=37&start_page=335&collection=journals&set_as_cursor=0&men_
tab=srchresults, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

138  CARLA AMADO GOMES, As providências cautelares e o "princípio da pre-
caução": ecos da jurisprudência, Repositório Científico do Instituto Politécnico do 
Porto (RECIPP), 2007, pp. 321-352, pp. 325 e 351 (disponível em http://hdl.handle.
net/10400.22/2241, última consulta em 28 de dezembro de 2016).

139  DAVID L. VANDERZWAAG, The Precautionary Approach and the Interna-
tional Control of Toxic Chemicals: Beacon of Hope, Sea of Confusion and Dilution, Hous-
ton Journal of International Law, XXXIII, 2011, pp. 605-636, pp. 610/611 (disponível em 
https://1.next.westlaw.com/Document/I5508cc1af17211e08b05fdf15589d8e8/View/
FullText.html?originationContext=citingReferences&transitionType=Document&contextD
ata=(sc.Default)&docSource=b935af8e8e5643e3a5f20ad3e0e62a16&rulebookMode=fa
lse, última consulta em 28 de dezembro de 2016); MEINHARD SCHRÖDER, Precaution-
ary Approach/Principle, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL), 
n.º 1603, 2009, pp. 1-8, pp. 1-3 (disponível em http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1603?rskey=bR4dJw&result=1&prd=EP
IL, última consulta em 28 de dezembro de 2016).
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vimento das informações disponíveis e o estado mais atual do conheci-
mento científico140. A par desses elementos comuns presentes nas mais 
recorrentes visões sobre a precaução, as controvérsias – também recor-
rentes – sobre a sua aplicação versam acerca do grau de risco ambiental 
que justifique a adoção de medidas de cautela, as consequências eco-
nômicas e sociais da sua aplicação, bem como o nível de severidade das 
medidas adotadas141. 

De sua parte, o texto da Convenção de Estocolmo, ao adotar a locu-
ção “abordagem da precaução”, manteve-se neutro em relação às dis-
cussões teóricas sobre o tema, evidenciando a intenção de se valer de 
medidas de cautela, sem definir, entretanto, o seu conteúdo e sem esta-
belecer regras procedimentais para a sua aplicação. Isto, por um lado, 
viabiliza o consenso necessário para a consagração da precaução no 
documento, mas, de outro, torna o seu conteúdo lasso. 

Assim, na dinâmica da Convenção, observam-se reminiscências da 
precaução no dever das partes de prevenir a produção e o uso de novos 
pesticidas ou de novos compostos químicos industriais com caracterís-
ticas de POP´s, bem como de substituir materiais, produtos e processos 
para prevenir emissões de POP´s não intencionais de origem antropogê-
nica (parágrafo 3.º do artigo 3.º e alínea (c) do artigo 5.º). 

Ademais, incide a precaução no mecanismo de registro de exceção 
(parágrafo 3.º do artigo 4.º), por meio do qual as partes podem se valer 
de hipóteses excepcionais de produção e de uso de POP´s, conforme 
previsto nos Anexos A e B. O referido mecanismo de registro de exceção 
consagra uma abordagem precaucionista modulada pela proporcionali-

140  VASCO GONÇALVES, Critical, p. 336.

141  VASCO GONÇALVES, Critical, p. 337.
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dade142 em que a necessária eliminação/redução de POP´s pode ceder, 
excepcionalmente, por razões de ordem pública das partes. Relembre-
se, a este propósito, que o DDT pode ser, excepcionalmente, produzido 
e usado para fins de controle de vetores de doenças (Anexo B, parte I). 

Por outro lado, a inclusão de novas substâncias aos Anexos A, B e C da 
Convenção recebe também o influxo da precaução. Neste particular, afirma-
se que a falta de certeza científica não deve impedir o prosseguimento da 
proposta de inclusão de novos químicos nos anexos da Convenção (alínea 
(a) do parágrafo 7.º do artigo 8.º). Ainda, é referido que a Conferência das 
Partes, sob a lógica da precaução, deve decidir se inclui a substância nos 
anexos, especificando as respectivas medidas de controle (parágrado 9.º do 
artigo 8.º). Ocorre que o processo para a proposição de novas substâncias 
aos anexos da Convenção, no lugar de onerar produtores, comerciantes e 
usuários da substância questionada, impõe ao seu proponente o dever de 
demonstrar a incidência das características dos POP´s, sua toxicidade e eco-
toxicidade, nos termos do Anexo D. Constata-se, pois, um cerco de precau-
ções para a própria aplicação dos mecanismos da precaução. 

Por tais razões, verifica-se que a “abordagem da precaução” da Conven-
ção de Estocolmo se perde num “mar de diluição” (sea of dilution) de pre-
visões genéricas e fracas143 e o fortalecimento desse modelo constitui um 
dos principais desafios na gestão dos POP´s. É verdade que tal sorte de crí-
tica não se restringe à Convenção de Estocolmo. Parte significativa da litera-
tura reclama um marco regulatório para o princípio da precaução, que lhe 
defina seu conteúdo conceitual com maior clareza, bem como lhe atribua 
mecanismos procedimentais de aplicação144. 

142  FLOOR FLEURKE / HAN SOMSEN, Precautionary, p. 392.

143  DAVID L. VANDERZWAAG, The Precautionary, p. 615.

144  VASCO GONÇALVES, Critical, p. 335.
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No contexto da Convenção de Estocolmo, a reversão desse processo 
de diluição da precaução passa pela superação de meros enunciados 
programáticos para adoção de medidas efetivas, de modo a vincular, 
com força jurídica obrigatória, as partes em seus planos de ação de âm-
bito interno. Na União Europeia, por exemplo, vige o princípio no data, 
no market (“ausência de dados, ausência de mercado”)145. Significa dizer 
que os produtores e importadores devem demonstrar a segurança dos 
químicos com os quais trabalham, reunindo e fornecendo informações 
adequadas ao órgão regulador146. É evidente que aqui não se vai exigir 
a demonstração de inofensividade absoluta, que, por impossível, se tra-
duziria numa diabolica probatio147. Nada mais justo, entretanto, do que 
se exigir do operador privado a demonstração de inofensividade para os 
riscos já conhecidos e não tolerados148. 

De outro ângulo, Fleurke and Somsen salientam que a inovação de 
substâncias alternativas aos POP´s também constitui um elemento-chave 
da lógica da precaução149. De maneira geral, o impulso da inovação é, 
antes de tudo, a expressão de espaços de liberdade dos indivíduos, sem o 
necessário compromisso com o desenvolvimento de alternativas seguras 
aos POP´s. A bem da verdade, o progresso científico, por si só, ocasiona 
o aumento dos riscos com os quais se convive150. Destarte, é imperiosa a 
adoção de mecanismos efetivos de precaução (de limites jurídicos à ativi-

145  Artigo 5.º e preâmbulos 16.º e 18.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos - REACH (disponível em http://
ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/legislation_en.htm, última consulta em 28 
de dezembro de 2016).

146  FLOOR FLEURKE / HAN SOMSEN, Precautionary, p. 362.

147  CARLA AMADO GOMES, As providências, p. 352.

148  LINDA MOLANDER / ALISON K. COHEN, EU, p. 531.

149  FLOOR FLEURKE / HAN SOMSEN, Precautionary, p. 388.

150  MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, O admirável, p. 73.
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dade humana151) que possam induzir o desenvolvimento de alternativas 
aos POP´s, as quais sejam adequadas à necessidade e à segurança sociais 
152. Aliás, o próprio conceito de inovação pode ser ampliado para abarcar 
não só soluções químicas, mas também a criação de alternativas sociais, 
institucionais, organizacionais e comportamentais153. 

Uma vez mais, na União Europeia, encontra-se um exemplo de 
mecanismo de precaução voltado para a inovação, conforme se extrai 
do princípio da substituição154. De acordo com o referido princípio, as 
substâncias que suscitam grande preocupação devem ser substituídas 
por substâncias ou tecnologias menos perigosas, sempre que existam 
alternativas, econômica e tecnicamente, viáveis (preâmbulo n.º 12 do 
Regulamento (CE) nº 1907/2006 – REACH)155. Para tanto, é obrigatória 
a apresentação de uma análise de alternativas químicas, sempre que 
operadores privados solicitem autorização para a utilização de determi-
nadas substâncias químicas perigosas. Caso essa análise de alternativas 
resulte positiva, isto é, demonstre a existência de substitutivos seguros 
e viáveis, deve o interessado apresentar um plano de substituição com 
cronograma das ações propostas.

A par disto, citam-se outras ações de juridificação da precaução 
como a adoção de listas positivas de químicos seguros permitidos no 
mercado, a criação de uma agência química internacional para fins de 
avaliação e registro global de substâncias químicas, dos seus efeitos e 

151  JOSE ESTEVE PARDO, Ciencia, p. 140.

152  European Environment Agency (EEA), Late, pp. 38-39.

153  European Environment Agency (EEA), Late, p. 41.

154  FLEURKE, Floor; SOMSEN, Han.  Ob. cit., p. 389.

155  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/legislation_en.htm, últi-
ma consulta em 28 de dezembro de 2016.
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dos seus padrões de segurança156 ou a instalação de um grupo inter-
nacional de emergências157. Mais ainda, poder-se-ia exigir que pro-
dutores e importadores prestassem informações aos consumidores 
sobre o conteúdo químico dos produtos, dos riscos associados e da 
sua gestão adequada158. Naturalmente, haver-se-ia de usar uma lingua-
gem simples e de fácil acesso não apenas nos próprios produtos, mas 
também em bancos de dados on line159. Isto permitiria o exercício do 
consumo consciente e, neste contexto, ações pessoais de precaução. 
Por via indireta, ademais, a transparência da informação no mercado 
consumidor, teria o poder de induzir o setor produtivo a trabalhar com 
substâncias químicas que não suscitassem maiores questionamentos 
ou clamor público.

Sobre o tema, entretanto, é recorrente o argumento de que a abor-
dagem da precaução, norteada por sentimentos públicos de medo e de 
pânico, conduz à sobrerregulação de riscos menores e à regulação de ris-
cos inexistentes, paralisando a dinâmica sócio-econômica. Embora a pre-
caução não esteja necessariamente atrelada a medidas sublinhadas pela 
aversão ao risco160, nunca é demais dizer que a abordagem da precau-
ção deve ser modulada pela proporcionalidade, incidindo nos limites do 
estritamente necessário para se alcançar os níveis de segurança almeja-
dos161 e evitando-se uma hipertrofia jurídica associada a restrições exces-
sivas à liberdade humana162. Com efeito, não convém impor um sacrifício 

156  DAVID L. VANDERZWAAG, The Precautionary, p. 626.

157  ORTWIN RENN / ANDREAS KLINKE, Risk, p. 22.

158  LINDA MOLANDER / ALISON K. COHEN, EU, p. 531.

159  LINDA MOLANDER / ALISON K. COHEN, EU, p. 532.

160  VASCO GONÇALVES, Critical, p. 342.

161  JOSE ESTEVE PARDO, Ciencia, p. 146.

162  ANA RAQUEL GONÇALVES MONIZ, Incerteza, p. 92.
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desnecessário ao desenvolvimento das sociedades. A proporcionalidade 
impõe, portanto, sejam delimitados os riscos a serem enfrentados e os 
níveis de segurança pretendidos, bem como sejam considerados os cus-
tos associados às medidas de precaução estudadas163. Assim, encontrar 
o ponto de equilíbrio entre liberdade e segurança, “essas duas condições 
sine qua non da sociedade humana”164, é a questão central na vida prática 
da “abordagem da precaução”. Neste contexto, a definição democrática 
de mecanismos de precaução impõe a combinação de duas dimensões 
vistas anteriormente, uma racional-científica e outra deliberativa-partici-
pativa165.

No entanto, mesmo operando-se segundo a proporcionalidade, em 
cenários de incerteza científica, as evidências iniciais de risco podem, 
afinal, não se confirmar. Nestes casos, as medidas de precaução ado-
tadas podem vir a se revelar inúteis. Este seria, por assim dizer, o risco 
da abordagem da precaução nas hipóteses de “falsos positivos” ou de 
“falsos alarmes”, nas quais não se confirmam os riscos tecnológicos, que 
se supunham existir. Em contraposição, as hipóteses de “falsos nega-
tivos” traduzem situações em que medidas de precaução deixam de 
ser adotadas, ante a suposição equivocada de inexistência de riscos166. 
Neste particular, e de acordo com investigação científica da Agência 
Europeia do Ambiente (AEA), os casos de “falsos negativos” são mais 
frequentes e seus custos incidem sobre a vida e a saúde humana e am-
biental, enquanto que os custos dos chamados “falsos positivos” são 
essencialmente econômicos167. Ademais, todos os “falsos negativos” 

163  VASCO GONÇALVES, Critical, p. 342.

164  ZYGMUNT BAUMAN, Medo líquido, Rio de Janeiro, 2008, p. 228.

165  VASCO GONÇALVES, Critical, pp. 342-345.

166  European Environment Agency (EEA), Late, p. 9.

167  European Environment Agency (EEA), Late, pp. 12 e 39.
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estudados pela AEA apresentaram três questões em comum: (i) a exis-
tência de evidências mais do que suficientes para ações de precaução 
antecipadas; (ii) o comportamento leniente e por vezes obstrutivo de 
operadores econômicos envolvidos; e (iii) a importância de pesquisas 
científicas e avaliações de riscos independentes168. Portanto, de acordo 
com o estudo da referida Agência, e ao contrário do que se colhe de 
experiências passadas, havendo sinais sérios de alerta, deve-se imple-
mentar uma política precaucionista de evitação de danos aos indivíduos 
e ao ambiente, mesmo que ao custo econômico de situações excepcio-
nais de falsos positivos169. Crucial, neste mister, é determinar o esteio 
científico necessário à adoção de medidas de precaução. 

Sucede que, em situações de multicausalidade (causalidade com-
plexa), em geral não se conseguem provas científicas assertivas e irrefu-
táveis da causalidade lesiva direta de substâncias isoladas, menos ainda 
a tempo de prevenir danos. Assim, para a implementação de ações de 
precaução, é de se exigir a demonstração científica da existência de mo-
tivos razoáveis de preocupação, não se podendo esperar por uma prova 
imune a dúvidas razoáveis e, menos ainda, por uma prova cabal e livre 
de qualquer dúvida acerca da nocividade do produto ou da atividade 
em questão, sob pena de se negligenciar os primeiros sinais de alerta 
dos riscos enfrentados. Afinal, em casos tais (de multicausalidade), se, 
de um lado, a causalidade lesiva não pode ser diretamente estabelecida, 
também não pode, de outro lado, ser taxativamente rejeitada.

Ademais, sabe-se que dúvidas científicas são muitas vezes fabricadas 
em pesquisas feitas ou patrocinadas pelos próprios agentes econômi-

168  European Environment Agency (EEA), Late, p. 10.

169  European Environment Agency (EEA), Late, pp. 38-39.
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cos interessados170, conforme se colhe da experiência da indústria do 
tabaco171. Portanto, quando haja os primeiros sinais de alerta fundados 
em motivos razoáveis de preocupação, a complexidade e a incerteza 
não podem se prestar a afastar a abordagem da precaução em razão da 
alegada “falta de certeza científica”. 

Na aguda observação de Zygmunt Bauman, a busca incessante por 
dados científicos mais precisos e mais fiáveis tem servido de subterfú-
gio para o enfrentamento dos riscos tecnológicos e para a consequente 
implementação de medidas de precaução172. É, precisamente, este o 
caminho que não se pode mais sustentar. Afinal, nada pode justificar a 
negligência diante de “riscos previsíveis e preveníveis”173, cujas conse-
quências se saibam graves para o ambiente e para o ser humano.

Destarte, em conclusão, e sem esquecer os méritos da Convenção 
de Estocolmo, a manutenção dos seus traços atuais lhe conduz a um fu-
turo previsível de monitoramentos, avaliações de efetividade, troca de 
informações e aumento paulatino dos seus Anexos A, B e C. No entanto, 
se se aceitarem os desafios, um futuro mais promissor se lhe abre, na 
medida em que supere a timidez da sua “abordagem da precaução” e 
que se abra à governança social dos riscos, para tornar-se um foro da 
cidadania global. Haverá interesses para tanto? A ver...

170  European Environment Agency (EEA), Late, pp. 13 e 38-41.

171  ELISA K. ONG / STANTON A. GLANTZ, Constructing “Sound Science” and “Good 
Epidemiology”: Tobacco, Lawyers, and Public Relations Firms, American Journal of Pub-
lic Health, XCI, n.º 11, 2001, pp. 1749-1757, pp. 1753-1754 (disponível em http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446868/pdf/0911749.pdf, última consulta em 28 de 
dezembro de 2016). No mesmo sentido: European Environment Agency (EEA), Late, p. 17.

172  ZYGMUNT BAUMAN, Medo, pp. 19-20.

173  ALEXANDRA ARAGÃO, A prevenção, p. 185.
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1. INTRODUÇÃO

“Houston, we’ve had a problem here.”
John L. Swigert

O ano 1957 marcou a conquista do espaço pelo Homem, através do 
lançamento bem sucedido do satélite espacial Sputnik. No fatídico dia 
de 4 de outubro, o mundo observou a ascensão da tecnologia para além 
do que se julgava ser o seu limite – o céu. Mas a superação deste limite 
também ditou a fuga dos riscos tecnológicos para o espaço. O espaço é, 
agora, um palco predileto de atuação dos riscos tecnológicos; quanto mais 
desenvolvida for a tecnologia, maiores são os riscos que lhe são inerentes. 
Este cenário é ainda agravado pelo fato do espaço ser também um palco 
para incertezas; é uma área que não é, de longe, facilmente acessível e o 
fato da maior parte da atuação nesta área ser realizada à distância dificulta a 
obtenção de conhecimento. Ainda hoje são desconhecidos todos os efeitos 
que a exploração espacial possa causar no ambiente do espaço. 

A proteção do ambiente poluído como resultado da utilização de 
tecnologias modernas tornou-se, atualmente, um problema sério de 
dimensão global. No espaço, o risco mais gravoso é aquele representado 
pelos detritos espaciais. A exploração e uso do espaço que se seguiu ao 
lançamento do satélite Sputnik resultou na multiplicação exponencial 
dos detritos deixados no espaço. O número de detritos aumentou de tal 
maneira que hoje existe a possibilidade de estes colidirem. Estes detritos 
poluem o espaço e posam riscos sérios para as atividades espaciais futuras, 
podendo também deixar certas regiões orbitais inutilizáveis. A proliferação 
de detritos espaciais posa grandes riscos à sustentabilidade da exploração 
humana e uso do espaço1. Apesar da frase de John L. Swigert não ter sido 

1  McGill Declaration on Active Space Debris Removal and On-Orbit Satellite 
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Figura 1: Quadro institucional das Nações Unidas para endereçar as questões espaciais

proferida durante um acontecimento provocado por detritos espaciais, 
é perfeitamente imaginável que uma expressão similar seja proferida no 
futuro, devido aos detritos espaciais.

O advento da exploração espacial determinou a necessidade de 
regulação das atividades espaciais. Desde então, as Nações Unidas 
encontram-se na vanguarda sobre a identificação de vários desafios e 
encontro dos respetivos mecanismos de solução. A Figura 1 ilustra a 
arquitetura institucional criada pelas Nações Unidas para endereçar as 
questões espaciais2:

Servicing, Report of the International Interdisciplinary Congress on Space Debris 
Remediation and On-Orbit Satellite Servicing Active Debris Removal — An Essential 
Mechanism for Ensuring the Safety and Sustainability of Outer Space, Apendix A, A/
AC.105/C.1/2012/CRP.16, 12 de novembro de 2012, p. 46.

2  Munish Sharma – Space Treaty Mechanisms, in Decoding the International 
Code of Conduct for Outer Space Activities, ed. Ajey Lele, Institute for Defence Studies & 
Analyses, Nova Deli, 2012, p. 534.

Índice do e-book Sumário do texto

AC.105/C.1/2012/CRP


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

85

Pouco depois do lançamento do Sputnik, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas (doravante, UNGA) estabeleceu um Comité ad hoc para 
os Usos Pacíficos do Espaço e, um ano mais tarde, criou um Comité 
permanente. Desde as últimas cinco décadas, o Comité para os Usos 
Pacíficos do Espaço (doravante, UNCOPUOS) elaborou cinco tratados 
internacionais, princípios jurídicos e recomendações sobre as atividades 
no espaço e resoluções da UNGA3. Estes tratados representam a base 
para a ordem jurídica espacial, determinando o espaço como um 
domínio a ser usado por toda a humanidade para fins pacíficos.

Contudo, estes tratados estabelecem um quadro jurídico que é 
inadequado para resolver os problemas que os detritos espaciais posam. 
A falta de definições claras é uma constante em todos os tratados. 
Máxime, não existe sequer uma definição de detritos espaciais. Como 
veremos, os tratados não são apropriados para a proteção do ambiente 
espacial, uma vez que colocam a tónica não na proteção do espaço mas 
na sua exploração. 

Durante muito tempo não havia na comunidade internacional 
espacial a perceção da necessidade de proteger o ambiente espacial. 
Esta perceção está hoje a mudar. São agora muitas as organizações 

3  Os tratados internacionais que regulam as atividades no espaço são: o Tratado 
sobre os Princípios Que Regem as Atividades dos Estados na Exploração e Utilização do 
Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros Corpos Celestes, de 1967; o Acordo sobre o 
Salvamento e Devolução de Astronautas e Restituição de Objetos Lançados para o Espaço 
Exterior, de 1968; a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados 
por Objetos Espaciais, de 1972; a Convenção sobe o Registo de Objetos Lançados para o 
Espaço Exterior, de 1975 e o Acordo que Rege as Atividades dos Estados na Lua e e Noutros 
Corpos Celestes, de 1979. Estes tratados internacionais foram adotados pela UNCOPUOS, 
que os transmitiu para aprovação da UNGA para que fossem abertos a assinatura e 
ratificação. Atualmente, Portugal apenas assinou e ratificou o Tratado do Espaço, e o 
Acordo de Salvamento, em 1996 e 1970, respetivamente.
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internacionais que contribuem, de alguma forma, para a gestão de 
riscos tecnológicos que os detritos espaciais posam.

O presente trabalho visa retratar quais os esforços regulatórios 
atuais que versam sobre a gestão dos riscos tecnológicos dos detritos 
espaciais. Apesar de existirem vários riscos associados aos objetos 
espaciais, o trabalho focar-se-á apenas na gestão do risco de colisão dos 
detritos, sem contudo, deixar de enunciar, de forma breve, os outros 
riscos inerentes.

Para a análise do regime de gestão do risco de colisão, é primeiro 
tratada a questão da proteção internacional do ambiente espacial, 
tentando responder a algumas perguntas relevantes, como o que 
constitui afinal o espaço, ou porque deve este ser tutelado; fazendo um 
levantamento de alguns problemas que os tratados internacionais do 
espaço evocam, seguido de uma tentativa de aplicação dos princípios 
ambientais terrestres ao espaço. 

É posteriormente tratada a gestão do risco de colisão dos detritos 
espaciais, através da descrição e reflexão crítica sobre os mecanismos 
de perceção e mitigação. Por fim, são referidos os desenvolvimentos 
mais recentes a nível internacional que contribuem para a gestão do 
risco.

2. O QUE É O ESPAÇO?

Antes de avançarmos mais, é necessário responder a uma pergunta: 
como se define o espaço?; onde é que começa?

A definição do espaço é relevante para que seja possível distinguir 
as atividades realizadas no espaço, que são regulados pelos tratados 
da Nações Unidas para o espaço, das atividades realizadas no espaço 
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aéreo diretamente sobre o território de um Estado, que se entende 
estar submetido à jurisdição nacional. A definição é importante para 
estabelecer um regime único que regule os movimentos dos objetos 
espaciais, e contribuir para a clareza jurídica sobre a implementação do 
Direito do Ar e do Direito do Espaço. A questão também é importante 
para apurar o regime de responsabilidade aplicável. 

Contudo, não existe nenhuma definição sobre o espaço. É paradoxal 
que, apesar das Nações Unidas continuarem a desenvolver princípios de 
Direito do Espaço, ainda não encontrou uma definição para o próprio4. 
A questão foi primeiro colocada pela Comissão ad hoc para os Usos 
Pacíficos do Espaço em 19595, e foi introduzida pela Resolução 2222 
(XXI) da Assembleia Geral como item na agenda do Subcomité Jurídico 
do UNCOPUOS6. Em 1979, a União Soviética propôs ao Subcomité o 
estabelecimento de uma fronteira convencional entre o espaço aéreo 
e o espaço exterior a uma altura entre 100 a 110 quilómetros acima 
do nível do mar. Em 1986, o Subcomité criou um Grupo de Trabalho 
para a Definição e Delimitação do Espaço7, que até hoje não resolveu a 
questão8. O limite proposto pela União Soviética permanece atualmente 
como uma referência operacional entre os atores espaciais9.

4  Ogunsola O. Ogunbanwo – International Law and Outer Space Activities, 
Martinus Nijhoff, Haia, 1975, p. 58.

5  Assembleia Geral das Nações Unidas, Relatório da Comissão ad hoc para os 
Usos Pacíficos do Espaço, 1959, A/4141, p. 65.

6  Resolução 2222 (XXI), UNGA, de 19 de dezembro de 1966, parág. 4, alínea b). 

7  Resolução 38/80, UNGA, de 15 de dezembro de 1983, A/RES/38/80.

8  Vide o último relatório do Grupo de Trabalho para a Definição e Delimitação do 
Espaço, de 8 de abril de 2016, A/AC.105/C.2/2016/DEF/L.1. 

9 José Monserrat Filho – Definition and Delimitation of Outer Space – a Deadlock 
Discussion?, apresentação no Segundo Simpósio ICAO/UNOOSA, realizado em Abu Dabi, 15 
– 17 de março de 2016, p. 12, disponível em: http://www.icao.int/Meetings/SPACE2016/
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A comunidade internacional concorda que ainda não surgiu a 
necessidade prática de estabelecer uma definição e delimitação do 
espaço e, por isso, os Estados devem realizar as operações espaciais 
de acordo com o quadro jurídico atual, que não apresenta dificuldades 
práticas10. Por outro lado, é questionado se, ao delimitar o espaço, o 
Grupo de Trabalho não estará a delimitar, indiretamente, as fronteiras 
aéreas dos Estados, não tendo competência para tal11. Relacionada, 
está a questão de saber quais os instrumentos necessários para a 
implementação e coerção, se necessário, da definição e delimitação.

O Grupo de Trabalho convida todos os anos os Estados a submeter 
propostas concretas sobre a definição e delimitação do espaço, como 
também casos específicos da natureza prática sobre a delimitação 
do espaço, ou propostas que justifiquem a desnecessidade da sua 
definição12. Na última sessão, foi também referido que o Grupo de 
Trabalho deve considerar as legislações e práticas nacionais que possam 
existir ou que estão a ser desenvolvidas que dizem respeito à definição 
e delimitação do espaço aéreo e do espaço13.

3. ÉTICA ESPACIAL

A tutela do espaço coloca outra questão essencial: porque deve 
o espaço ser protegido? A ética de proteção ambiental terrestre é 

Presentations/2%20-%20J.%20Filho%20-%20Chair%20of%20COPUOUS%20LSC%20WG%20
on%20DefDel%20of%20Outer%20Space.pdf (visto em setembro de 2016).

10  Relatório do Grupo de Trabalho para a Definição e Delimitação do Espaço, 
supra nota 187, ponto 7. 

11  Idem, ponto 9.

12  Idem, ponto 20, alínea b).

13  Idem, ponto 11.
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transferível para o espaço, ou é o espaço tão resiliente à intervenção 
humana que não necessita de proteção? Será a proteção do espaço tão 
importante como a proteção do mar? O espaço não contém vida animal 
e vegetal como a que se encontra no mar. 

O espaço é importante para vários grupos de pessoas, que se servem 
dele diariamente. Tem valor para o comércio uma vez que, se a órbita 
geostacionária tornar-se obsoleta devido ao congestionamento de 
detritos, haveria um impacte financeiro para os operadores de satélites. 
O espaço tem valor científico, porque oferece um palco para a realização 
de experiências e aprofundamento do conhecimento humano. Tem 
também valor para os governos e agências militares, devido aos recursos 
que estes despendem para o lançamento de tecnologias para o espaço14. 
O espaço também tem valor filosofal, no sentido que representa um 
leito para o desejo inerente da humanidade de explorar e conquistar 
novos horizontes15. O espaço tornou-se um recurso essencial na rotina 
das pessoas, dependendo grande parte das tecnologias hoje existentes 
de satélites colocados em órbita. O espaço desempenha também um 
papel predominante na garantia da sobrevivência na Terra, através 
de tecnologias espaciais que monitorizam os sinais vitais do planeta e 
ajudam a humanidade na defesa da saúde16. Se o ambiente espacial é 
tão importante para tantas pessoas e é usado com tal extensão nas suas 
atividades diárias, é valioso para estas.

14  Mark Williamson – Space: The Fragile Frontier, American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, Inc., Reston, Virgínia, 2006, p. 43.

15  Idem, p.184.

16  Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future, transmitido à UNGA como Anexo ao Report of the World Commission 
on Environment and Development –Development and International Co-operation: 
Environment, A/42/427 ponto 56. 
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Por fim, o espaço encerra um valor em si mesmo. Por exemplo, 
contém formações físicas geológicas próprias e pode abrigar formas de 
vida alienígena. Se concordarmos que o ambiente espacial é importante 
como recurso, encerrando um valor em si mesmo, a questão da sua 
proteção é levantada. “…in comparison with the other planets of the 
solar system, the Earth is a unique and special place and deserves 
protection, but the others are unique in their own right and also deserve 
our attention and respect17.”

Este valor intrínseco pode ser prejudicialmente afetado pela 
atividade humana. À medida que o espaço apresentou-se cada vez 
mais acessível, tornou-se numa extensão do comércio e modo de vida 
doméstico da Terra, que trouxe consigo a capacidade de poluir, degradar 
e destruir partes do ambiente espacial. Para piorar a situação, o ambiente 
espacial é muito mais frágil que ambiente terrestre, porque é muito 
menos resiliente. Ao contrário do ambiente na Terra, que se consegue 
regenerar quando o agente destrutivo é afastado, o ambiente espacial 
não possui uma capacidade semelhante. Uma órbita que se tenha 
tornado inacessível devido a um grande aglomerado de detritos pode 
permanecer inacessível durante milénios. À semelhança, o ambiente 
lunar também não possui atmosfera, clima ou atividade geológica que 
permita a sua regeneração. Qualquer impacte da atividade humana 
nestes dois elementos permanecerá durante um período de tempo 
assombrosamente grande. 

Esta necessidade de proteção implica a transferência da lógica de 
proteção ambiental da Terra para o espaço. À semelhança da proteção 
ambiental na Terra, a chave está em convencer os que poluem o ambiente 

17  Mark Williamson, supra nota 193, p. 240.
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espacial que é do seu interesse a longo prazo proteger o ambiente 
que estão a explorar. Mas isto não significa impedir a exploração 
espacial, mas sim encontrar um balanço entre esta e a proteção do 
ambiente espacial. O desafio da proteção do ambiente espacial é a 
conceção de um modelo sustentável e ambientalmente consciente do 
desenvolvimento e exploração espacial. O caminho desejado é proteger 
o ambiente espacial, ao mesmo tempo protegendo os direitos daqueles 
que querem explorá-lo. 

Esta proteção levanta algumas questões. Entre outras, como podem 
os riscos criados pelas tecnologias espaciais ser democraticamente 
definidos? Que riscos devem ser considerados aceitáveis? Qual é o 
nível de responsabilidade e solidariedade almejado para as gerações 
presentes e futuras? Infelizmente, como veremos, apenas a segunda 
tem algo parecido com uma resposta.

4. DIREITO DO ESPAÇO - SERÃO OS TRATADOS DAS NAÇÕES UNIDAS 
VERDES?

Infelizmente, os tratados das Nações Unidas para o espaço, que 
constituem o corpus iuris spatialis18, têm relativamente pouco a dizer 
sobre questões ambientais. Tal não se deve a uma ignorância propositada 
do legislador internacional; apenas não tinha ainda despertado na 
comunidade internacional a consciência para a proteção ambiental. 
Repare-se, a Declaração de Estocolmo, que marcou o nascimento 
do Direito Internacional do Ambiente, data de 1972, enquanto que o 
Tratado do Espaço foi celebrado em 1967. Nem era sequer concebível 

18  Patricia M. Sterns e Leslie I. Tennen – Principles of Protection of the Outer 
Space Environment in the Corpus Iuris Spatialis, Proceedings of the 30th Colloquium on 
the Law of Outer Space, 1987, p. 172.
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que o espaço pudesse ser poluído. Até mesmo o tratado das Nações 
Unidas para o espaço mais recente, o Tratado da Lua, data de 197919. O 
acordo sobre novas regras internacionais neste sector foi comprovado 
ser muito desafiador20. Deste modo, a proteção ambiental é escassa nos 
tratados vigentes, e as suas disposições são muito genéricas para lidar 
com os problemas dos detritos espaciais. Por exemplo, nenhum tratado 
define, ou sequer menciona, o que são detritos espaciais.21 

Além disso, o que significa “Estado de lançamento” também 
necessita de mais esclarecimento, ao que à primeira vista pode parecer. 
Nem todos os operadores espaciais têm natureza nacional. Verifica-se 
atualmente um número crescente de consórcios internacionais que 
lançam e operam satélites comerciais fora das jurisdições nacionais. 
Por exemplo, a companhia SeaLaunch realiza os lançamentos através 
de uma plataforma no Oceano Pacífico, em pleno alto mar22. A 
natureza global da indústria provocou o debate sobre qual Estado 
está encarregue de licenciar estas multinacionais, além de apurar qual 
o Estado responsável, sob a Convenção de Responsabilidade, como 
também leva a comunidade internacional a questionar o significado de 

19  O tratado não conseguiu reunir as cinco ratificações necessárias para a sua 
entrada em vigor até 1984. 

20  Lotta Viikari – The Environmental Element in Space Law – Assessing the 
Present and Charting the Future, Studies in Space Law, vol. 3, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leida, Boston, 2008, p. 55.

21  Os detritos espaciais vêm apenas definidos das Diretrizes das Nações 
Unidas sobre Mitigação de Detritos Espaciais, como “All man-made objects including 
fragments and elements thereof, in Earth orbit or reentering the atmosphere, that are 
nonfunctional.” (Ponto 5). Contudo, esta definição não é vinculativa, uma vez que estas 
Diretrizes configuram soft law. 

22  Theresa Hitchens – Space debris: next steps, in UNIDIR – Safeguarding Space 
for all: Security and Peaceful Uses, Relatório de Conferência, 25 – 26 de março de 2004, p. 
63.
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“Estado de lançamento”. Neste sentido, o espaço é como o mar alto, 
em que a regulação dos navios tornou-se complicada pela forma como 
alguns operadores “alteram a sua bandeira”23.

O artigo I do Tratado do Espaço estabelece a liberdade de utilização 
e exploração como princípio condutor da exploração do espaço. O artigo 
prevê: 

“A exploração e utilização do espaço exterior, 
incluindo a Lua e outros corpos celestes, será conduzida 
para benefício e interesse de todos os países, 
independentemente do seu grau de desenvolvimento 
económico ou científico, constituindo apanágio de toda 
a Humanidade.”

Apesar de o tratado enfatizar o interesse de “todos os países” e de 
“toda a Humanidade”, o cerne é a “exploração e utilização do espaço”24. 
Deste modo, o artigo I do Tratado do Espaço não se destinava a 
especificamente proteger a integridade ecológica do espaço25. O artigo 
I é inteiramente orientado para a utilização do espaço, e não para a 
proteção ambiental.

O artigo IX constitui a disposição básica para a proteção do ambiente 
do espaço. O artigo prevê a obrigação de evitar “contaminação nociva” 

23  Idem, p. 64.

24  Jutta Brunnée – Common Areas, Common Heritage, and Common, in Oxford 
Handbook of International Environmental Law, eds. Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, 
e Ellen Hey, Oxford Handbooks Online, Oxford University Press, 2007, p. 560; Ulrike 
M. Bohlmann – Connecting the Principles of International Environmental Law to Space 
Activities, Proceedings of the 54th Colloquium on the Law of Outer Space, 1987, 2011, p. 
302.

25  Patricia M. Sterns, supra nota 197, p. 174.
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e “provocação de efeitos adversos” na exploração do espaço, da Lua 
e de outros corpos celestes, e, se necessário, adotar as “medidas 
apropriadas”. Contudo, o Tratado não explicita o que é “contaminação 
nociva” ou o que constituem “efeitos adversos”26 sendo, desta maneira, 
aberto a interpretação, amparando a possibilidade de uma tutela 
eficaz do ambiente espacial. Os detritos espaciais não constituem uma 
“contaminação nociva”; o artigo tem em vista a contaminação biológica 
e radioativa27. Além de que as medidas que devem ser consideradas 
“apropriadas”, e as circunstâncias em devem dar lugar são deixadas à 
discrição do Estado que conduz a atividade espacial potencialmente 
perigosa28.

O artigo IX estabelece ainda uma cláusula de consulta, que obriga 
os Estados a conduzir as “consultas internacionais apropriadas”, quando 
uma atividade ou experiência planeada por um Estado ou pelos seus 
nacionais possa causar “interferências potencialmente perigosas” nas 
atividades de outro Estado na exploração pacífica e utilização do espaço, 
da Lua ou de outros corpos celestes. 

Outro Estado pode ainda requerer tais consultas, se tiver “razões 
para acreditar” que a atividade planeada de outro Estado possa 
causar “interferências potencialmente perigosas” nas suas atividades 
de exploração pacífica e uso do espaço. “Consultas internacionais 

26  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 60. 

27  Joanne Wheeler – Space Debris: Legal Framework, Issues Arising and New ISO 
Guidelines in 2010/2011, in Yearbook on Space Policy, 2010/2011 The Forward Look, eds. 
Peter Hulsroj, Spyros Pagkratis e Blandina Baranes, Springer, 2013, p. 256.

28  Lotta Viikari – Environmental aspects of Space activities, in Handbook of Space 
Law, eds. Frans von der Dunk e Fabio Tronchetti, Research Handbooks in International Law, 
Edward Elgar, Cheltnham, Northampton, 2015, p. 729.
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apropriadas”, “interferências potencialmente perigosas” e “razões para 
acreditar” são, mais uma vez, expressões ambíguas29. Uma solução seria 
considerar qualquer disrupção “potencialmente perigosa”, limitando-a 
na maior medida do possível30.

Um Estado relutante em conduzir as consultas pode em muitos 
casos facilmente reivindicar que não estava ciente que os seus planos 
constituíam uma ameaça para as atividades espaciais de outros31. 

Ao referir a interferência perigosa nas atividades espaciais de outros 
Estados, a cláusula de consulta do Tratado não visa proteger o ambiente 
per se, mas apenas salvaguardar as atividades espaciais de terceiros32. 
Além do que, a obrigação de conduzir consultas internacionais não 
intitula o Estado potencialmente afetado a impedir a realização da 
atividade planeada, nem especifica o procedimento ou tempo limite 
para as consultas ou requisitos para fornecer aos outros Estados 
envolvidos qualquer tipo de informação33. Além do mais, as consultas 
não necessitam de atingir nenhum resultado, e mesmo que o façam, 
não há qualquer obrigação de integrar o resultado nos planos espaciais 
em causa34.

Outro problema relativo à implementação desta disposição reside 
na dificuldade de descrever a existência ou criação de detritos espaciais 

29  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 60.

30  Mark Williamson, supra nota 193, p. 162, citando Patricia Sterns – The 
Scientific/Legal Implications of Planetary Protection and Exobiology, International 
Academy of Astronautics, Paper IAA-99-IAA.7.1.06, outubro 1999.

31  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 730.

32  Mark Williamson, supra nota 193, p. 160.

33  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 730.

34  Ibidem.
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como uma atividade planeada35. Por outro lado, esta disposição não 
endereça as atividades a decorrer ou que já decorreram, como também 
os detritos que já existem.

O Acordo da Lua, incorporando mais de uma década de ideias e 
experiências da exploração espacial, proporciona um passo na direção 
certa para a proteção do ambiente espacial. O artigo VII é uma disposição 
semelhante ao artigo IX do Tratado do Espaço Exterior. A expressão 
“contaminação perigosa” é substituída por “perturbação do ambiente”, 
um conceito mais preciso36. 

Embora não preveja mecanismos coercivos, o Acordo inclui uma 
obrigação de informar o Secretário-Geral das Nações Unidas sobre as 
medidas a ser adotadas para a prevenção do dano ambiental à Lua ou 
contaminação da Terra37, que pode aumentar parcialmente a eficácia do 
dever de prevenção de perturbações ao ambiente38. O artigo VII, n.º 3 
prevê o estabelecimento de áreas com interesses científicos especiais 
como “reservas internacionais científicas”, sujeito a vários standards 
internacionais de proteção do ambiente. Apesar dos standards 
específicos de proteção não serem enunciados pelo Tratado, esta 
disposição é a mais compreensiva sobre proteção planetária de todo o 
corpus iuris spatialis39. Contudo, o Tratado da Lua possui um problema 
grave: até hoje, apenas 16 Estados ratificaram-no, e, de entre os Estados 

35  Joanne Wheeler, supra nota 206, p. 256. 

36  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 62.

37  Os Estados estão também obrigados a notificar “to the maximum extent 
feasible” os posicionamentos de materiais radioativos na Lua, como também a sua 
justificação; informar sobre qualquer fenómeno no espaço que possa colocar em perigo a 
vida ou saúde humanas, e reportar as áreas da Lua com interesses científicos espaciais que 
devem ser designadas como reservas científicas internacionais.

38  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 63

39  Patricia M. Sterns, supra nota 197, p. 177.
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com programas de exploração espacial avançados, encontram-se apenas 
a França e a Índia40.

Um ponto fulcral ao falar de danos ambientais provocados por 
atividades espaciais é a responsabilidade. A regra geral, de acordo 
com o artigo VI do Tratado do Espaço Exterior, é que os Estados são 
internacionalmente responsáveis pelas atividades que realizarem no 
espaço. O artigo VII estabelece a responsabilidade internacional pelos 
Estados de lançamento pelos danos provocados a outros Estados ou 
aos cidadãos ou pessoas coletivas nacionais, causados pelos seus 
objetos ou partes componentes, na Terra, no ar ou no espaço, incluindo 
na Lua e noutros corpos celestes. A Convenção de Responsabilidade 
complementa estas disposições ao estabelecer regras mais detalhadas 
para os casos de danos espaciais que envolvam diferentes Estados. 

A Convenção de Responsabilidade estabelece dois regimes separados 
de responsabilidade: um primeiro de responsabilidade absoluta (sem 
nenhum teto), aplicável aos casos em que o dano é provocado por 
um objeto espacial na superfície da Terra ou em qualquer aeronave, 
incluindo aviões e naves espaciais, e outro regime de responsabilidade 
baseado na culpa, que é aplicável quando o dano ocorra no espaço41. 
De acordo com o artigo I, alínea a) da Convenção de Responsabilidade: 

“The term «damage» means loss of life, personal 
injury or other impairment of health; or loss of or 

40  Um estado anual sobre os ratificações e assinaturas dos acordos internacionais 
relativos às atividades espaciais está disponível em: http://www.unoosa.org/oosa/en/
ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html (visto em setembro de 2016). 

41  Todas as atividades espaciais são ultra-perigosas, e é considerado apropriado 
que aqueles que se comprometem a tais atividades devem suportar o risco de qualquer 
dano subsequente, enquanto todas as vítimas na Terra mereçam uma compensação 
integral. Lotta Viikari, supra nota 199, p. 66.
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damage to property of States or of persons, natural or 
juridical, or property of international intergovernmental 
organizations.”

Enquanto o dano às pessoas e à propriedade no espaço está incluído 
nesta disposição, é geralmente aceite que o dano ao ambiente do 
espaço per se não faz parte do âmbito da Convenção42. Isto significa que 
o dano ao ambiente só está coberto na medida em que se verifiquem 
danos à propriedade. O âmbito da Convenção também é restringido ao 
serem excluídos os danos causados aos cidadãos do Estado que tenha 
lançado os objetos em questão, como também aos seus cidadãos que 
participarem na operação espacial. Além do mais, de acordo com o artigo 
III, as pessoas, como também a propriedade, devem estar a bordo de 
um objeto espacial para que possam obter o ressarcimento dos danos, 
excluindo, deste modo, os incidentes que envolvam os astronautas que 
se encontram a realizar ativitidades extraveiculares.  

A Convenção de Responsabilidade também é criticada pelo fato de, 
enquanto estabelece um regime de responsabilidade baseado na culpa, 
não a define43. A ausência de um grau de diligência é vista como uma 

42  N. Jasentuliyana – Environmental Impact of Space Activities: An International 
Law Perspective, Proceedings of the 27th Colloquium of Law of Outer Space, 1984, p. 395; 
Isabella H. Ph. Diederiks-Verschoor – The Legal Aspects of Space Activities with Potentially 
Harmful Effects on the Earth and Space Environments, Proceedings of the 15th Colloquium 
of Law of Outer Space, 1972, p. 273; Howard A. Baker – Space Debris: Legal and Policy 
Implications, tese submetida à Faculty of Graduate-Studies and Research, Institute of Air 
and Space Law, McGill University, Quebeque, Canadá, p. 185.

43  A responsabilidade pode ser entendida em sentido subjetivo ou objetivo; a 
primeira implica a avaliação do ato de acordo com um determinado grau de diligência, 
enquanto a segunda implica a violação de um dever jurídico. Já foi sugerido que a 
responsabilidade em sentido subjetivo é aplicável à Convenção de Responsabilidade, uma 
vez que a responsabilidade em sentido objetivo não passa mais do que uma reafirmação 
do princípio da responsabilidade (liability) internacional dos Estados. Howard Baker, supra 
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falha gravíssima, uma vez que nenhum sistema está em condições de ser 
aplicado aos litígios do Direito do Espaço na ausência de um parâmetro 
de diligência para as atividades espaciais44.

Concluindo, os tratados das Nações Unidas para o espaço atribuem 
uma orientação escassa na gestão ambiental das atividades espaciais. 
O Tratado do Espaço Exterior é claramente orientado para a exploração 
ao invés da conservação dos recursos espaciais. Os conceitos como a 
proteção ecológica, respeito devido, cooperação, consultas prévias, 
interesses de todas as gerações presentes e futuras e contaminação 
perigosa são considerados importantes para na regulação do espaço, 
mas, ao mesmo tempo, as disposições específicas que os implementam 
são vagas e deixam uma margem considerável a interpretação. A 
prevenção de uma atividade potencialmente perigosa de um ponto de 
vista unicamente ecológico, como a compensação por tal dano, está 
praticamente fora de questão no contexto atual do Direito do Espaço.

Evidentemente, os tratados para o espaço não endereçam a questão 
dos detritos espaciais. A maior parte dos tratados, senão todos, foi 
ultrapassada pelos desenvolvimentos tecnológicos45. O Tratado do 
Espaço é devidamente reconhecido como a Magna Carta do espaço46, 

nota 221, p. 198.

44  M. S. Firestone – Problems in the Resolution of Disputes Concerning Damage 
Caused in Outer Space, Tulane Law Review, vol. 59, 1985, p. 761. Para uma lista de 
possíveis parâmetros, vide Howard Baker, supra nota 221, pp. 199 ss. 

45  Thierry Sénéchal – Space Debris Pollution – A Convention Proposal, Harvard 
Law School Program on Negotiation Harvard Law School, p. 53, disponível em: http://pon.
harvard.edu/wp-content/uploads/images/posts/Art.2-Part-A.pdf (visto em setembro de 
2016).

46  Frans von der Dunk – Liability versus Responsibility in Space Law: Misconception 
or Misconstruction? Proceedings of the 34th Colloquium on the Law of Outer Space, 1991, 
p. 363.  
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mas as suas disposições não são suficientemente definidas para gerir 
o problema dos detritos espaciais47. O nível de competência técnica da 
humanidade progrediu a um ponto onde princípios gerais e abstratos não 
protegem a Terra e o espaço adequadamente. Deste modo, o avanço da 
tecnologia levanta muitas questões sobre a viabilidade das obrigações 
atuais, e requer uma reavaliação das medidas adotadas para a proteção 
e preservação dos ambientes naturais terrestres e espaciais48.

5. PRINCÍPIOS DE DIREITO INTERNACIONAL DO AMBIENTE

5.1. O princípio da aplicabilidade do Direito Internacional às atividades 
espaciais

Em 1959, a Comissão ad hoc para os Usos Pacíficos do Espaço observou 
que a aplicação das disposições da Carta das Nações Unidas e do Estatuto 
do Tribunal Internacional de Justiça não estavam, em princípio, limitadas 
às fronteiras da Terra49. Na Resolução 1721 (XVI) da Assembleia Geral, de 
20 de dezembro de 1961 foi, pela primeira vez, explicitamente declarado 
que o Direito Internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, é 
aplicável ao espaço e aos corpos celestes50. O Tratado do Espaço Exterior 
estabelece que o espaço e os corpos celestes são livres para a exploração e 
utilização de todos os Estados, com base na igualdade, “em conformidade 
com o direito internacional”51, e ainda que as atividades dos Estados na 

47  N. Jasentuliyana, supra nota 221, p. 141.

48  Patricia M. Sterns, supra nota 197, p. 172.

49  Comissão ad hoc das Nações Unidas para os Usos Pacíficos do Espaço, Relatório 
da UNGA, 14ª sessão, Nova Iorque, 1959, A/4141, p. 23.

50  “International law, including the Charter of the United Nations, applies to outer 
space and celestial bodies”, Resolução UNGA 1721 (XVI), de 20 de dezembro de 1961, A, 1, 
alínea a).

51  Artigo I.
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exploração e utilização do espaço devem ser exercidas “em conformidade 
com o direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas”52, no 
interesse de manter a paz e segurança internacionais, como promovendo 
a cooperação e entendimento internacionais, confirmando mais uma 
vez a aplicação do Direito Internacional ao espaço. Quer isto dizer que o 
Direito Internacional do Ambiente, incluindo os seus princípios, que nos 
podem fornecer ajuda na resolução dos problemas de proteção ambiental 
do espaço acima apresentados, é aplicável ao Direito  do Espaço53.

5.2. Princípio do desenvolvimento sustentável

Não há dúvida que o princípio do desenvolvimento sustentável, por 
exemplo, assume uma importância cada vez maior para as atividades 
espaciais. A degradação do ambiente espacial tornou-se um problema 
severo, com o potencial de ameaçar não só a exploração do espaço para a 
geração presente como as oportunidades das gerações vindouras. 

A “Sustentabilidade a Longo Prazo das Atividades Espaciais” é um dos 
pontos de discussão das reuniões anuais do UNCOPUOS desde 2010. O 
SubComité Científico e Técnico estabeleceu um Grupo de Trabalho sobre 
Sustentabilidade do Espaço para endereçar o problema; sendo que um 
dos quatro grupos de peritos estabelecidos cobre a mitigação dos detritos 
espaciais como aspeto da sustentabilidade do espaço. O objetivo do 
Grupo de Trabalho é desenvolver um conjunto de linhas de orientação 
sobre as melhores práticas disponíveis, de maneira a realizar operações 
na órbita terrestre de forma segura e sustentável54. 

52  Artigo III.

53  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 66.

54  Relatório da 54ª sessão da UNCOPUOS, 2011, A/66/20, Anexo II. Para uma 
consideração mais detalhada sobre este item da agenda da UNCOPUOS, vide Gérard 
Brachet – The Origins of the ‘Long-term Sustainability of Outer Space Activities’ Initiative 
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O conceito geral de desenvolvimento sustentável, como uma visão 
compreensiva da união entre os interesses económicos e ambientais, 
deve ser aceite como o ponto de partida para todas as atividades 
espaciais. A gestão sustentável do espaço e dos seus recursos deve servir 
como fundamento para quaisquer normas novas do Direito do Espaço55.

5.3. Princípio da precaução e da prevenção

O sector espacial está repleto de incertezas e riscos de vários tipos, 

que constitui um campo típico de aplicação do princípio da precaução. 

Contudo, o fato que qualquer atividade conduzida no espaço pode ser 

vista como ultra-perigosa torna a aplicação do princípio questionável56. 

Banir todas as atividades espaciais com potencial para causar perigos 

seria, na prática, banir todas as atividades espaciais, o que é, de longe, 

uma opção realista. A sua aplicação também exige o uso de tecnologias 

muito mais avançadas, e por isso, mais dispendiosas. Isto obviamente 

torna a adoção de uma obrigação por parte dos Estados resultante do 

princípio muito mais complicada57. 

Uma aplicação possível do princípio da precaução é a implementação 

de maior cuidado na consideração sobre as verdadeiras necessidades 

de realizar certas missões, como por exemplo, o lançamento de corpos 

at UN COPUOS, Journal of Space Policy, vol. 28, 2012, pp. 162 ss.

55  Ray A. Williamson – Assuring the Sustainability of Space Activities, Journal of 
Space Policy, vol. 28, 2012, pp. 155 – 156.

56  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 174.

57  M. Uchitomi – Sustainable Development in Outer Space: Applicability of the 
Concept of Sustainable Development to Space Debris Problems, Proceedings of the 43th 
Colloquium on the Law of Outer Space, 2001, p. 77.
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humanos para a órbita terrestre, ou outras missões com benefícios 

questionáveis58. A limitação do turismo espacial também é uma ideia.

De entre os diferentes aspetos do princípio da precaução, um que é 
particularmente crucial para as atividades espaciais é a inversão do ónus 
de prova59. Contudo, não é prático exigir inclusive perto de uma completa 
prova de inocuidade, sob a inversão do ónus de prova, uma vez que 
não é realista que tal possa ser alcançado, dado a falta geral de certeza 
científica sobre muitos fenómenos no espaço. Tal aproximação restritiva 
impediria, significativamente, o funcionamento e desenvolvimento do 
setor espacial e da sociedade tecnológica moderna atual. 

Contudo, a aplicação do princípio da prevenção, cuja aplicação se 
destina a ameaças tangíveis, é muito mais certa do que a aplicação do 
princípio da precaução. Os detritos espaciais são um dos problemas 
em que agora existem provas científicas plausíveis da degradação 
ambiental que acarretam. As atividades espaciais nas órbitas terrestres 
podem provocar danos ambientais de longa duração ou irreversíveis, 
cujo processo de limpeza, uma vez poluído o espaço, é, como veremos, 

58  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 175.

59  A razão para o princípio da precaução implicar uma inversão de prova do nexo 
de causalidade encontra-se no fato da entidade que está a planear realizar a atividade 
poluente também está na melhor posição para determinar os impactes da sua atividade. 
Vide, por exemplo, Opinião Dissidente do Juíz Weeramantry, em pedido para um exame 
da situação de acordo com o parágrafo 63 da Decisão do Tribunal de 20 de dezembro de 
1974 no caso Nuclear Tests (Nova Zelândia c. França), p. 342: “Where a party complains 
to the Court of possible environmental damage of an irreversible nature which another 
party is committing or threatening to commit, the proof or disproof of the matter alleged 
may present difficulty to the claimant as the necessary information may largely be in 
the hands of the party causing or threatening the damage. The law cannot function in 
protection of the environment unless a legal principle is evolved to meet this evidentiary 
difficulty, and environmental law has responded with what has come to be described as 
the precautionary principle.”
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extremamente difícil e acarreta as suas próprias dificuldades e riscos. Uma 
vez mais, no espaço, é mais fácil prevenir do que remediar. Existe agora 
um consenso internacional que o espaço não é um recurso ilimitado. 
Os atores no plano internacional espacial estão a adoptar medidas 
voluntárias para evitar a geração de detritos espaciais, enquanto muitos 
Estados e agências espaciais cometem-se a desenvolver standards 
internacionais de mitigação dos detritos espaciais. 

5.4. Princípio do poluidor-pagador

O princípio do poluidor-pagador é aplicado no espaço através da 
Convenção de Responsabilidade, anteriormente referida. Já aludimos 
a alguns dos problemas que a Convenção acarreta, sendo o problema 
mais grave para o presente trabalho o fato de não tomar em conta 
preocupações ambientais, nomeadamente a poluição, apenas 
preocupando-se com o dano material.

Aplicando o princípio aos detritos espaciais, uma vez que não está 
disponível nenhuma compensação pelo dano ambiental causado, os 
Estados não são responsáveis pela mera presença de detritos espaciais 
no espaço60. Ora, tal lacuna é totalmente contrária à lógica do princípio 
do poluidor-pagador. Deste modo, os Estados de lançamento não têm 
qualquer incentivo para evitar a geração de detritos espaciais.

Os detritos espaciais levantam outros problemas. Infelizmente, a 
questão sobre se a totalidade ou qualquer detrito espacial é abrangido 
ou não pelas disposições da Convenção de Responsabilidade está 

60  Howard Baker, supra nota 221, p. 185; N. Jasentuliyana, supra nota 221, p. 
142.
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longe de ser resolvida61. Mesmo que partículas de detritos de qualquer 
tamanho estivessem incluídas na definição jurídica de “objeto espacial”, 
a Convenção de Responsabilidade não prevê nenhum mecanismo para 
estabelecer a identidade dos objetos espaciais lançados para o espaço, 
ou os detritos associados que podem acompanhar os lançamentos62.

5.5. Princípio da responsabilidade comum mas diferenciada

Os países industrializados têm necessidades imediatas maiores para 
desenvolver as suas atividades espaciais, ao passo que os países em 
desenvolvimento insistem na proteção do ambiente espacial, de forma 
a garantir a possibilidade de realizarem atividades espaciais no futuro. 

Os Estados sem missões espaciais exigem que aqueles que causaram 
a presente degradação do ambiente espacial, e que têm capacidade de 
fazer algo para melhorar a situação, devem tomar a iniciativa. De fato, 
apenas os Estados desenvolvidos têm capacidade para tomar medidas 
eficazes contra a poluição do espaço. Contudo, a observação de 

61  O termo “objeto espacial” é definido na Convenção de Responsabilidade como 
incluindo o objeto em si, o veículo de lançamento e as partes compenentes de ambos. 
Esta definição é considerada uma expansão do âmbito dos termos usados no Tratado 
do Espaço. Contudo, o que constituem partes componentes não é descrito. A questão 
sobre se os detritos fragmentários e micro-partículas são partes componentes também 
não foi ainda decidida. Estes detritos fragmentários de ruturas dos satélites causados por 
explosões e colisões postulam um grande risco aos objetos espaciais activos. Vide, em 
termos gerais, Lawrence D. Roberts – Addressing the Problem of Orbital Space Debris: 
Combining International Regulatory and Liability Regimes, Boston College International 
and Comparative Law Review, vol. 15, issue 1, 1992. Sobre o incidente Kosmos 954, o caso 
sustenta a conclusão que apenas os detritos particularmente perigosos constituem um 
“objeto espacial” sob o Direito do Espaço. Howard Baker, supra nota 221, p. 145.

62  A convenção opera na assunção que o “Estado de lançamento”, que é o Estado 
responsável por danos causados nos termos da convenção, seria facilmente demonstrado 
para qualquer objeto espacial. N. Jasentuliyana, supra nota 221, p. 139. Como já 
demonstrámos, esta suposição é errada. Supra, presente trabalho, ponto n.º 4.
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standards comuns é vista como essencial em relação às atividades ultra-
perigosas. Como resultado, o princípio da responsabilidade comum 
mas diferenciada não foi adotado nos tratados que regem o espaço, 
nem noutros tratados que lidam com atividades que acarretam riscos 
igualmente significativos63.

Infelizmente, a maior parte dos princípios internacionais do 
ambiente não nos fornece ajuda quanto ao problema da poluição do 
espaço pelos detritos. Existem dificuldades na invocação dos princípios 
internacionais do ambiente contra um Estado poluidor, de forma 
vinculativa, sem a presença de uma norma específica, prevista numa 
convenção, que implemente os princípios. O conceito seguinte pode 
fornecer-nos alguma ajuda.

6. COMMON HERITAGE OF MANKIND

Como área que está fora da jurisdição dos Estados, o espaço é visto 
como uma área global comum64; não pode ser apropriado por nenhum 
Estado. A implicação principal do estatuto de uma área como “herança 
comum da humanidade” é que todos os Estados têm livre acesso a esta 
e estão intitulados a explorar os seus recursos.

Sendo uma área global comum, há espaço para a “tragédia dos 
comuns”65: a sobre-exploração progressiva e, fundamentalmente, 

63  As atividades incluem segurança nuclear, poluição de navios, a prática de 
dumping no mar, troca de espécies em vias de extinção, atividades na Antártida e no fundo 
marinho; Patricia Birnie e Alan Boyle – International Law & The Environment, 2.ª edição, 
Oxford University Press, Hampshire, 2002 p. 103.

64  Jutta Brunnée, supra nota 203, p. 552.

65  Garret Hardin – Tragedy of the Commons, Science, vol. 162, publicação 3859, 
1968, pp. 1243-1248.
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a destruição dos recursos disponíveis, devido às externalizações 
provocadas pelo seu desgaste não serem internalizadas nas atividades 
daqueles que exploram as áreas comuns.

Os riscos ambientais gerados no espaço têm a particularidade 
de não afetarem a operação específica que os causam, mas 
afetarem sim as outras atividades espaciais, e até mesmo terrestres, 
indiscriminadamente. Os benefícios de cada missão espacial privilegiam 
apenas as entidades que as conduzem, mas os impactes detrimentais 
da exploração espacial dificultam todos aqueles envolvidos no sector.

Relacionado com este ponto está o problema dos free-riders. A 
tragédia dos comuns torna as estratégias adotadas nacionalmente ou 
por um número limitado de Estados, de combate às consequências 
ambientais adversas das atividades espaciais, ineficazes. Os atores que 
adiram a medidas de mitigação de detritos podem encontrar-se numa 
situação de desvantagem competitiva se os outros não cumpriram 
com os requisitos similares. Deste modo, a regulação nestas áreas é 
necessária, de forma a salvaguardar o interesse coletivo de todos os 
Estados na proteção das áreas globais comuns e a conservação dos seus 
recursos. 

Mesmo antes da realização das primeiras atividades espaciais, a 
necessidade de criar um regime internacional que cubra os interesses 
da humanidade no espaço foi desenvolvido no plano internacional66. 

66  Oscar Schachter – Who Owns the Universe?, Colliers, 22 de março de 1952, 
p. 36, disponível em: http://www.unz.org/Pub/Colliers-1952mar22-00036 (visto em 
setembro de 2016); A.A. Cocca – Principles for a Declaration with Reference to the Legal 
Nature of the Moon, Proceedings of the 1st Colloquium on the Law of Outer Space, 1959, 
p. 36.
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O Tratado do Espaço e o Acordo da Lua declararam o espaço “herança 
comum da humanidade”67.

Deste modo, o espaço, a Lua e os outros corpos celestes não podem 
ser submetidos à soberania nacional. Ao exigir que a exploração do 
espaço seja levada a cabo para o benefício de todos os países, o conceito 
da “herança comum da humanidade” exige uma certa equidade intra 
e intergeracional68. Tal exige a assistência dos Estados desenvolvidos 
aos Estados em desenvolvimento, de forma a permitir que estes 
últimos consigam prosseguir o desenvolvimento sustentável, através da 
realização tanto do direito de exploração do espaço, como da proteção 
ecológica. Esta assistência pode assumir a forma de apoios financeiros 
ou transferência de tecnologias verdes69. Outra consequência é que as 
atividades espaciais só podem ser conduzidas de forma exclusivamente 
pacífica70. Os princípios de cooperação, consulta e informação também 
são vistos como consequências do conceito de herança comum.

67  Artigo I do Tratado do Espaço, supra referido, e artigo IV do Acordo da Lua: 
“The exploration and use of the moon shall be the province of all mankind and shall be 
carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree 
of economic or scientific development.”

68  UNIDIR – Common Security in Outer Space and International Law, ed. Detlev 
Wolter, United Nations, 2006, UNIDIR/2005/29, p. 110.

69  A última Declaração de Princípios adoptada pela UNGA para o sector espacial, 
a Declaração de Benefícios de 1996, A/RES/51/122, tinha a intenção de atribuir aos 
países em desenvolvimento precisamente esta ajuda tangível para a repartição dos 
benefícios espaciais. Contudo, os Estados desenvolvidos dominaram as negociações 
a uma tal extensão, que a Declaração tornou vazias as esperanças de uma assistência 
prática, ao expressar que “States are free to determine all aspects of their participation in 
international cooperation in the exploration and use of outer space on an equitable and 
mutually acceptable basis”, parág. 2; Lotta Viikari – From Manganese Nodules to Lunar 
Regolith: a comparative legal study of the utilization of natural resources in the deep 
seabed and outer space, Publications of the Faculty of Law, University of Lapland, D Series: 
1. Lapland University Press: Rovaniemi, 2002, p. 124.

70  UNIDIR, supra nota 247, p. 88.
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À parte dos deveres de cooperação e de troca de informação dos 

Estados, a única obrigação ambiental aplicável que limite esta liberdade 

é a no-harm rule, que se estende à proteção das áreas além dos limites 

jurisdicionais nacionais71. Esta dimensão da regra implica a existência 

de obrigações erga omnes72. Contudo, é ainda incerto se os Estados 

podem, individualmente, invocar a violação destas obrigações perante 

o Tribunal Internacional de Justiça73.

Houve recentemente três decisões de tribunais internacionais que 

incidem sobre a proteção do ambiente do espaço, como área global 

comum. O Tribunal Internacional de Justiça teve a oportunidade de 

exprimir a sua opinião sobre as obrigações ambientais estatais vis-a-vis 

as áreas comuns, numa Opinião Consultiva de 1996 e numa decisão em 

1997. O Tribunal estabeleceu:

“…the environment is not an abstraction but represents 

the living space, the quality of life and the very health 

of human beings, including generations unborn. The 

existence of the general obligation of States to ensure that 

activities within their jurisdiction and control respect the 

environment of other States or of areas beyond national 

71  Jutta Brunnée, supra nota 203, p. 557.

72  Dinah Shelton – Common Concern of Humanity, Iustum Aequum Salutar, 1, 
2009, p. 34; Jutta Brunnée – “Common Interest” – Echoes from an Empty Shell? – Some 
Thoughts on Common Interest and International Environmental Law, ZaöRV, 49, 1989, p. 
807; Simone Borg, – Climate Change as a Common Concern of Humankind, Lição, IUCN 
Academy of Environmental Law Seminar, University of Malta, 2007, p. 3.

73  Carla Amado Gomes – Os bens ambientais como bens de interesse comum da 
Humanidade: entre o universalismo e a razão de Estado, in Carla Amado Gomes, Textos 
Dispersos de Direito do Ambiente, Vol. III, AAFDL, Lisboa, p. 274.
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control is now part of the corpus of international law 

relating to the environment.”74 

Os Estados têm a obrigação de não causar danos significativos e 

uma obrigação de aplicar os standards internacionais de prevenção, 

redução e controlo do dano nas atividades espaciais75. Não há dúvida 

que os Estados têm a obrigação de assegurar que as atividades sob a 

sua jurisdição não causem danos ao espaço comum.

Também é relevante para a proteção das áreas comuns a decisão 

do Corpo Apelativo da Organização Mundial de Comércio relativa à 

proteção das tartarugas marinhas76. A decisão lida sobre a legalidade 

de um Estado adotar medidas regulatórias que têm o efeito de 

proscrever condutas fora do território, com o propósito de proteger 

um recurso natural exaustível, que se situa fora do seu território.

A relevância deste caso para o tratamento do espaço pode, à 

primeira vista, ser especulativa, uma vez que o Acordo Geral sobre 

Troca e Serviços não se aplica aos lançamentos espaciais. Contudo, 

fora do contexto da Organização Mundial de Comércio, surgiram 

conflitos entre Estados onde um Estado tentou aplicar as suas normas 

de tal modo a produzir uma alteração nas políticas de outro Estado. O 

caso das tartarugas marinhas estabelece a proposição que um Estado 

74  Parecer sobre a licitude da Ameaça ou Emprego de Armas Nucleares, 8 de 
julho de 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 241, parág. 29.

75  K. Gorove – Protection of the Space Commons: New Customary Law?, Journal 
of Space Law, vol. 26, 1998, p. 211.

76  Relatório de 18 de outubro de 1998, Estados Unidos – Proibição da Importação 
de Certos Camarões e de Produtos de Camarões, WT/DS58/AB/RW.
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ou conjunto de Estados pode impor restrições de forma a afetar uma 

alteração ou impor requisitos para a mitigação de detritos espaciais, 

de forma a proteger o recurso natural do espaço.

A questão que deve ser colocada agora é: os detritos espaciais são, 

per se, ilegais? A resposta é negativa. Se olharmos para a prática corrente, 

que reflete o Direito Internacional sobre esta matéria, não podemos 

sustentar que a existência de detritos espaciais é ilegal. Qualquer objeto 

espacial está destinado a se tornar, mais cedo ou mais tarde, um detrito 

espacial. Deste modo, como qualquer atividade espacial cria detritos 

espaciais, e como nem todas as atividades espaciais são proibidas, a 

criação de detritos espaciais não é ilegal per se. 

Cumpre tentar precisar o que é ilegal. No Direito do Espaço atual, 

o que pode ser considerado ilegal e responsabilizar o Estado de 

lançamento é a criação de muitos detritos espaciais77. O elemento de 

culpa não é a criação dos detritos em si, mas sim o comportamento 

do Estado, a conduta do agente ao criar os detritos. Mas deste modo 

a questão passa a ser: o que significa muitos detritos? Esta questão 

não tem solução. É necessário ter uma regra internacional que defina 

claramente ilegalidade. Na medida em que os detritos espaciais estão 

em causa, como foi referido, não existe nenhum padrão de conduta, 

nenhum grau de diligência a ser aplicado78.

77  Armel Kerrest – Space debris, remarks on current legal issues, Proceedings of 
the 3rd European Conference on Space Debris, vol. 2., Darmstadt, Alemanha, 19 – 21 de 
março de 2001, p. 871.

78  Ibidem.
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7. RISCOS TECNOLÓGICOS DAS ATIVIDADES ESPACIAIS

As atividades ultra-perigosas incluem todas as atividades que 

envolvem o risco de causar danos graves à escala internacional que 

não podem ser eliminados mesmo através da aplicação de máxima 

diligência. Neste sentido, a exploração do espaço é considerada uma 

atividade inerentemente perigosa79. As atividades espaciais possuem 

uma aptidão para contaminarem nocivamente o ambiente espacial 

como também provocarem alterações adversas no ambiente da terra. 

Alterações ecológicas indesejadas podem não necessariamente resultar 

de ações descuidadas, podendo surgir no decurso normal das atividades 

espaciais80.

7.1. Detritos espaciais

Em linguagem comum, detritos espaciais são quaisquer fragmentos 

ou lixo que orbitam em volta da Terra no espaço. Existem dois tipos de 

detritos, os detritos provenientes de causas naturais – os meteoritos – e 

os detritos criados pelo Homem, gerados em missões tripuladas ou não 

tripuladas dos Estados empenhados na exploração especial. O trabalho 

ocupar-se-á apenas dos detritos criados pela mão humana. 

79  Aditya Sharma – Protection of the Outer Space Environment: Need to Revisit 
the Law, Proceedings of the 54th Colloquium on the Law of Outer Space, 2011, p. 70; Philip 
McGarrigle – Hazardous Biological Activities in Space, Akron Law Review, vol. 18, 1984, 
p. 103; Hamilton DeSaussure and P. P. C. Haanappel – A Unified Multinational Approach 
to the Application of Tort and Contract Principles to Outer Space, Syracuse Journal of 
International Law and Commerce, vol. 6, issue 1, 1978, p. 3.

80  Era G. Zhukova-Vasilevskaya – The International Legal Protection of Space 
Environment – The Quest for Ways of Solving the Problem, Proceedings of the 30th 
Colloquium on the Law of Outer Space, 1987, p. 186. 
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7.1.1. Origem

Os detritos podem ser classificados em quatro grupos: carregamentos 
inativos; detritos operacionais; detritos fragmentados e partículas 
microscópicas81. 

Os carregamentos inativos são os carregamentos, previamente 
ativos, que já não podem ser controlados pelos seus operadores. Esta 
falta de controlo pode ser causada pela exaustão do combustível do 
satélite ou por uma falha técnica que torne impossível a comunicação 
entre o satélite e o seu operador, e por isso, impossíveis de controlar82. 
Segundo a NASA, existem hoje cerca de 2 400 objetos não operacionais 
ainda em órbita83. 

Detritos operacionais incluem quaisquer objetos ou componentes 
que foram lançados ou libertados para o espaço durante o decorrer 
normal das missões espaciais. A maior parte dos detritos desta 
categoria são componentes de foguetes de fases de lançamento 
que permaneceram em órbita após o lançamento de um satélite. 
Aproximadamente 1 700 destes componentes (que correspondem 
a cerca de 30% de todos os componentes lançados) continuam em 
órbita84. Também incluem objetos colocados no espaço durante missões 
tripuladas, intencional ou acidentalmente. Além destes, outros itens 
de exploração espacial também permanecem nalguns corpos celestes, 

81  Esta classificação é proposta por Howard A. Baker; Howard Baker, supra nota 
221, pp. 6 ss.

82  William B. Wirin – The Sky is Falling: Managing Space Objects, Proceedings of 
the 37th Colloquium on the Law of Outer Space, 1985, p.151.

83  National Aeronautics and Space Administration (doravante, NASA) – Orbital 
Debris Management and Risk Mitigation, 2004, p. 6.

84  Ibidem. 
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nomeadamente a parafernália que resultou das missões Apollo que 
continua na Lua, e as sondas Viking 1 que continuam em Marte. 

Os detritos fragmentários ocorrem quando um objeto espacial 
desfaz-se. Pode derivar de explosões, intencionais85 ou não86, colisões, 
deterioração ou por causas desconhecidas87. Estes detritos apresentam 
maior perigo uma vez que se situam maioritariamente a uma altitude 
de 2 mil quilómetros, onde a maior parte dos satélites funcionais se 
encontra. 

As partículas microscópias são o resultado da desintegração gradual 
das superfícies dos satélites devido à sua exposição ao ambiente 
espacial. As aeronaves estão expostas a radiações ultravioletas, oxigénio 
atómico, ciclos térmicos, outras micropartículas e micrometeoritos, 
que podem provocar a sua degradação em termos óticos, térmicos 
e estruturais das superfícies e revestimentos com a subsequente 
desintegração de materiais para o espaço. Uma fonte nova deste tipo de 
detritos foi recentemente descoberta88. Cientistas observaram 100 mil 
novas partículas maiores que 5 milímetros (que mais tarde descobriram 

85  São realizadas detonações de forma a prevenir a recuperação de certos 
satélites por outros Estados, que não o responsável, pelo seu lançamento e para testes 
militares. Um exemplo de uma explosão deliberada foi o Kosmos 1813, um satélite 
militar de vigilância da União Soviética que explodiu em janeiro de 1987 para prevenir a 
sua recuperação pelos Estados Unidos ou o seu impacto numa área populada após uma 
reentrada descontrolada. Esta explosão criou mais de 100 detritos fragmentados. 

86  As explosões acidentais são normalmente provocadas por uma falha no 
sistema de propulsão. Um exemplo é a explosão de um foguete Ariane-1 de terceira fase 
que criou mais de 200 detritos fragmentados e que é considerado a pior explosão de 
satélites da história. 

87  SNAP-10A, um dos satélites norte-americanos com reator nuclear produziu 
pedaços de detritos espaços em seis ocasiões, sem que se consiga até hoje descobrir a 
causa da origem destes detritos.

88  NASA, supra nota 262, p. 10.
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ser gotículas de sódio e de potássio), provenientes de reatores 
nucleares usados em naves soviéticas. Estas partículas têm uma taxa 
de sublimação elevada que as permite permanecer no estado sólido 
durante muito tempo.

7.1.2. Colisão

Devido ao número crescente de detritos espaciais que orbitam 
a Terra, surgiu a probabilidade de estes detritos colidirem uns com 
os outros. Uma vez que os detritos circulam a uma velocidade média 
de 10 quilómetros por segundo em torno da Terra, uma colisão pode 
ter efeitos catastróficos, tanto nos satélites como na tripulação89. Um 
detrito de um centímetro pode incapacitar um satélite de dimensões 
médias, destruindo-a por completo, e detritos ainda mais pequenos 
podem provocar, ainda assim, uma reação fatal90. Deste modo, muitas 
missões espaciais próximas da Terra, à semelhança da Estação Espacial 
Internacional (doravante, EEI) têm por prática usar escudos de proteção 
cada vez mais sofisticados contra os impactos de detritos. Contudo, é na 
prática impossível prevenir ou reduzir o dano em caso de um impacto 
provocado por um detrito com um tamanho superior a um centímetro91. 

89  M. Nagatomo – Earth Satellite Collision Probability in space station Era, Acta 
Astronautica, vol. 13, 1986, p. 333, disponível em http://docslide.us/documents/earth-
satellite-collision-probability-in-space-station-era.html (visto em setembro de 2016). 
A esta velocidade, o impacto de uma gota de tinta equivale à força destrutiva de uma 
granada. Um fragmento de 10 centímetros é comparável a 25 paus de dinamite. Thierry 
Sénéchal, supra nota 224, p. 44.

90  Ram S. Jahku – Space Debris in the Geostationary Orbit – A Matter of Concern 
for the ITU, Proceedings of the 34th Colloquium on the Law of Outer Space, 1992, p. 206.

91  Space Daily – Spotlight On Space Debris, 6 de dezembro de 2004, disponível 
em: http://www.spacedaily.com/news/debris-04c.html (visto em setembro de 2016).
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Além destes bens económicos, os detritos espaciais também 
representam um risco sério para as tripulações. Se estes detritos 
penetram nos satélites operacionais, podem atingir algum membro 
da tripulação. Os astronautas que realizem atividades fora das naves 
espaciais correm maior perigo ainda, dado que um fato espacial não 
pode conceder maior proteção que o revestimento das aeronaves92. 
Em 1987, um astronauta arriscou a sua vida para remover um saco de 
plástico que prevenia um módulo de atracar na Estação Espacial MIR93. 
Em 1992, um piloto da nave espacial Discovery teve de efetuar uma 
manobra de evasão devido ao perigo eminente de colisão da nave com 
um detrito de 10 centímetros94. Hoje, é prática corrente os satélites 
efetuarem manobras de evasão de colisões. Em 2010, foram realizadas 
em média 3 manobras de evasão por semana95. A EEI mantinha desde 
2000 uma média de uma manobra de evasão por ano. Contudo, 
entre abril de 2011 e no mesmo mês do ano seguinte, a EEI realizou 4 
manobras de evasão, e teria realizado outras duas se os avisos tivessem 
sido recebidos com mais antecedência96. Uma vez que os avisos podem 
não chegar atempadamente, a tripulação a bordo da EEI já teve de se 
refugiar, por duas vezes, em cápsulas de escape devido ao perigo de 
colisão com detritos espaciais, uma vez em 2011 e outra em 201297.

92  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 722.

93  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 40.

94  Ibidem.

95  Report of the International Interdisciplinary Congress on Space Debris – 
Towards Long-term Sustainability of Space Activities: Overcoming the Challenges of Space 
Debris, A/AC.105/C.1/2011/CRP.14, p. 21.

96  Increase in ISS Debris Avoidance Maneuvers, 16-2 Orbital Debris Quarterly 
News, abril de 2012, disponível em: http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/Quarterly-News/
pdfs/ODQNv16i2.pdf (visto em setembro de 2016).

97  ISS Crew Take to Escape Capsules in Space Junk Alert 2012, BBC News, 24 

Índice do e-book Sumário do texto

AC.105/C.1/2011/CRP
http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/Quarterly-News/pdfs/ODQNv16i2.pdf
http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/Quarterly-News/pdfs/ODQNv16i2.pdf


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

117

Outro risco associado é a contaminação nuclear do ambiente espacial 
provocado por explosões de satélites que usam fontes de energia nuclear98. 
Estes já apresentam por si um risco grave, mas este risco é aumentado 
exponencialmente se tomarmos em conta as colisões, que criam 
detritos espaciais nucleares e radiação99. Também posa evidentemente 
um risco para os seres humanos envolvidos em missões espaciais. Os 
objetos espaciais movidos a energia nuclear que são deslocados para 
órbitas mais longas prolongam a existência deste risco100. Dada a falta 
de um elemento no espaço que sirva de amparo, como a atmosfera, o 
impacte de uma explosão nuclear pode ser espalhado ao longo de vários 
quilómetros, e, maxime, atingir a superfície terrestre101. Por último, o 
campo eletromagnético provocado por uma explosão nuclear pode ser 
forte o suficiente para destruir os equipamentos eletrónicos num raio 
de milhares de quilómetros102. O uso de energia nuclear como fonte de 
energia foi continuamente substituído pela descoberta dos painéis solares. 
O último satélite movido a energia nuclear destinado a realizar operações 
em órbita da Terra foi lançado em 1988. Contudo, é reconhecido que 
fontes de energia solares são ineficientes para missões distantes, por isso 
a possibilidade do uso de fontes de energia nuclear foi retomado para 
missões interplanetárias, como é o caso das missões para Marte103.

de março de 2012, disponível em: www.bbc.co.uk/news/science-environment-17497766 
(visto em setembro de 2016).

98  Já foram realizadas explosões nucleares de forma intencional pelos Estados 
Unidos e pela União Soviética.

99  Nicholas L. Johnson – New Look at Nuclear Power Sources and Space Debris, 
Proceedings of the 4th European Conference on Space Debris, vol. 2., Darmstadt, 
Alemanha, 18 – 20 de abril de 2005, pp. 552. 

100  Idem, p. 551.

101  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 47.

102  Ibidem. 

103  UNCOPUOS, Subcomité Científico e Técnico e Agência Internacional de Energia 
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Os detritos espaciais têm ainda a capacidade de interferir com as 
comunicações por rádio entre satélites funcionais e perturbar as faixas 
de frequência em que muitos satélites na Terra operam104.

Outro risco associado às colisões é a sua interferência em atividades 
científicas ou de outra natureza. Os detritos espaciais podem interferir 
com a aquisição de informação de experiências realizadas no espaço105. 
O caso mais conhecido é o risco que o telescópio Hubble está 
submetido106. Os detritos espaciais também constituem poluição no 
ambiente espacial por si107.

Os detritos concentram-se nas regiões mais usadas das órbitas 
terrestres, onde residem também muitos satélites funcionais. Estas 
regiões incluem a low-earth orbit (doravante, LEO) abaixo dos 2 mil 
quilómetro de altitude e a órbita geoestacionária (doravante, GEO) 
aproximadamente 36 mil quilómetros acima do equador. Destas duas 
órbitas, a LEO apresenta atualmente o desafio mais urgente para a 
sustentabilidade a longo prazo e colisões de detritos cada vez mais 
ameaçadoras. A ameaça dos detritos na GEO não é tão significativa 
como na LEO, dada a sua maior presença no último, mas este cenário 
pode-se alterar no futuro.

Atómica – Safety Framework for Nuclear Power Source Applications in Outer Space, 2009, 
A/AC.105/934, p. 1. 

104  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 37, citando Howard A. Baker, Liability for 
Damage Caused in Outer Space by Space Refuse, Annals of Air and Space Law, McGill, vol. 
13, 1988, p. 194.

105  Luciano Belviso – Applicability of Space Debris Mitigation Guidelines, 
Proceedings of the 50th Colloquium on the Law of Outer Space, 2007, p. 273. 

106  Hubble Trouble?, Sky & Telescope, News notes, janeiro de 1987, p. 31.

107  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 41.
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Existem atualmente mais de 16 mil detritos espaciais maiores de 10 
centímetros em órbita, que são detetáveis; cerca de 600 mil entre 1 e 10 
centímetros, não catalogados, e centenas de milhões de detritos entre 
um milímetro e um centímetro igualmente não catalogados108. A Figura 
2109 ilustra a evolução do número de objetos maiores de 10 centímetros 
em órbita.

Mas mais preocupante é o fato de estas colisões poderem gerar um 
efeito “cascata”. Este efeito, mais conhecido por “efeito de Kessler”, foi 
desenvolvido por Donald Kessler em 1978110. Segundo este efeito, no 
futuro, a população de detritos espaciais atingirá um ponto em que 
os detritos tornar-se-ão produzíveis por si próprios, e desta forma, 
incontroláveis. À medida que o número de detritos na órbita terrestre 
aumenta, a probabilidade de colisões acompanha esse aumento, 
gerando por sua vez mais detritos, por aí adiante. Este efeito pode 
aumentar drasticamente os perigos associados aos detritos espaciais111 
e aumentar de tal maneira a população de detritos na órbita da Terra 
que torne algumas zonas inospedáveis112. “Even without new launches, 
collisions will continue to occur in the LEO environment over the next 200 

108 NASA, supra nota 262, p. 14.

109 Mark Matney – USA Space Debris Environment, Operations, and Modeling 
Updates, apresentação durante a 51ª sessão do Subcomité Científico e Técnico da 
UNCOPUOS, 10 – 21 de fevereiro de 2014, p. 3, disponível em: http://unoosa.org/pdf/
pres/stsc2014/tech-27E.pdf (visto em setembro de 2016).

110  Donald J. Kessler e B. G. Cour-Palais – Collision Frequency of Artificial Satellites: 
The Creation of a Debris Belt, Journal of Geophysical Research, junho 1978, pp. 2637 ss., 
disponível em: webpages.charter.net/dkessler/files/Collision%20Frequency.pdf (visto em 
setembro de 2016).

111 Howard Baker, supra nota 221, p. 38.

112 National Research Council (E.U.A.), Committee on Space Debris – Orbital 
Debris: A Technical Assessment,  National Academies Press, Washington, 1995, p. 2.
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years, (…) and will force the debris population to increase. In reality, the 
situation will undoubtedly be worse because spacecraft and their orbital 
stages will continue to be launched.”113 

A primeira colisão ocorreu em 1983, entre a nave espacial norte-
americana Challenger e uma partícula de tinta térmica com cerca de 
0,2 milímetros de diâmetro. Ao bater no pára-brisas da nave a uma 
velocidade de 3 a 6 quilómetros por segundo, a partícula deixou uma 
pequena cavidade que impossibilitou que a janela fosse novamente 
utilizada114. Até 2007, ocorreram outras 6 colisões entre satélites 

113  Nicholas L. Johnson e J. C. Liou – Risks in Space from Orbiting Debris, Science, 
vol. 311, publicação 5759, 2006, p. 340. 

114  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 39, citando Howard A. Baker, Liability for 
Damage Caused in Outer Space by Space Refuse, Annals of Air and Space Law, McGill, vol. 
13, 1988, pp. 189 – 190. 

Figura 2: Evolução do número de objetos maiores de 10 centímetros em órbita.
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ativos e inativos e detritos espaciais115. Até metade da década de 90, o 
crescimento do número de detritos espaciais era linear. Os esforços de 
mitigação de detritos e um menor lançamento de satélites contribuíram 
para a redução do número de detritos espaciais catalogados até ao 
início do novo milénio116. 

Contudo, dois eventos mudaram este cenário. Em janeiro de 2007, 
a China lançou um míssil para destruir o seu satélite Fengyun-1C que 
tinha colocado em órbita, que provocou uma série de novos detritos 
espaciais. Em fevereiro de 2009, ocorreu a primeira colisão entre dois 
satélites, o Kosmos-2251, inoperativo, e Iridium-33, operativo. Devido 
à enorme área que os detritos resultantes da colisão se espalharam, 
todos os satélites operacionais na LEO estão vulneráveis a colisões com 
estes detritos117. Este incidente é descrito como tendo aberto um novo 
capítulo na história dos detritos espaciais118. 

Antes da colisão, era comum a invocação do “Big Sky” pelos 
operadores espaciais, quando perguntados sobre a possibilidade de 
colisão entre objetos espaciais. Tinham surgido alguns esforços pelos 
operadores para detetar e evitar colisões, mas estes não consideravam 
que as colisões representassem uma ameaça significativa. De maior 
importância, a maior parte dos operadores espaciais navegavam de 
forma cega; tinham pouca ou nenhuma informação sobre os objetos 
que se encontravam perto do seu satélite. A colisão entre os satélites 
Iridium e Kosmos forçou a comunidade espacial a apreender a nova 

115  Space Security, Pandora Press, Ontário, 2011, p. 29.

116  Ibidem.

117  NASA, supra nota 262, p. 9.

118  Mark Williams – Space Debris as a ‘Single Item for Discussion’, Proceedings of 
the 54th Colloquium on the Law of Outer Space, 2011 p. 333.
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realidade do ambiente espacial. No seguimento destas duas colisões, 
mais de 5 500 detritos espaciais foram catalogados, 90% dos quais 
estão ainda em órbita, e 200 mil detritos indetetáveis, menores que um 
centímetro. Estes pedaços constituem 36% da população de detritos 
na LEO119. Até 2007, as explosões eram a principal fonte de detritos 
espaciais120. Hoje são as ruturas em órbita, intencionais ou acidentais, 
e detritos intencionalmente libertados para o espaço, que representam 
cerca de 40% dos detritos hoje existentes. É esperado que as colisões 
tornem-se na principal fonte de detritos espaciais num futuro não 
muito longínquo121. Muitos estudos demonstraram que a população de 
detritos na LEO já atingiu o ponto crítico, em que o ambiente espacial 
permanece instável, tornando-se as colisões num fenómeno cada vez 
mais frequente122. 

7.2. Poluição – desde a Terra até ao espaço 

A exploração espacial é uma fonte de poluição de diversas formas e em 

todas as suas fases. O uso de tecnologia espacial é um fator de dano aos 

ambientes circumterrestre, terrestre e planetário123. Como acontece em 

toda a indústria, a produção de tecnologia necessária à exploração espacial 

e o seu transporte para os locais de lançamento são atividades poluentes. 

119  Status of Three Major Debris Clouds, Orbital Debris Quarterly News, julho 
de 2012, p. 2, disponível em: http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/Quarterly-News/pdfs/
ODQNv16i3.pdf (visto em setembro de 2016).

120  Isto deve-se ao sucesso da introdução de técnicas de passivação dos foguetes 
de lançamento após o cumprimento das missões espaciais. NASA, supra nota 262, p. 9. 

121  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 35.

122  Nicholas L. Johnson, supra nota 278, p. 341.

123  UNESCO – The Ethics of Space Policy, ed. Alain Pompidou, 2000, p. 7.
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A fase de lançamento também constitui uma fonte de poluição nociva, 
uma vez que a emissão de poluição sonora e fumos pode afetar o ambiente 
e saúde de quem vive nas redondezas. Um estudo sobre os efeitos 
nocivos nas atividades de lançamento na base espacial em Baikonur124, no 
Cazaquistão, demonstra estes impactes125. A vida animal que surgia morta 
encontrava-se sob o trajeto de voo dos foguetes. Igualmente, as pessoas 
que vivem por baixo do trajeto têm problemas de saúde graves. Por 
exemplo, verificou-se que os níveis de doenças do sistema endócrino e 
sanguíneo nas crianças daquela região eram superiores à média nacional. 
Chuvas ácidas também são frequentes nas zonas próximas. Estes impactes 
devem-se ao despejo, ao longo de vários quilómetros da trajetória de voo, 
de propulsores altamente tóxicos, que contêm heptil e hidrazina. A isto 
acrescem as onze mil toneladas de ferro velho que caíram dos foguetes 
e que permanecem no solo, contaminado pelas substâncias tóxicas dos 
propulsores126.

Na subida para o espaço, o objeto espacial atravessa a atmosfera. Os 
foguetes libertam substâncias que contribuem para a depleção da camada 
de ozono, nomeadamente o óxido nitroso. Os foguetes de combustível 
sólido, como os que têm sido utilizados pela US Space Shuttle e Titan-4, 
como também Ariane 5 da ESA são os que mais contribuem para este 
efeito nocivo porque contêm, além de óxido nitroso, clorina, que tem 
um efeito mais nocivo127. O óxido de alumínio é por vezes usado como 

124  O Cosmodrome de Baikonur é operado pela Agência Espacial Russa, 
Rosaviakosmos. A NASA e a ESA também pagam para lançarem foguetes desta base. 

125  Musa K.Sh. e Abdrazak P.Kh. – The impact of the cosmodrome «Baikonur» 
on the environment and human health, International Journal of Biology and Chemistry, 
vol. 8, issue 26, 2015, p. 26, disponível em: http://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/
download/172/94 (visto em setembro de 2016).

126  Green Women – Influence of Baikonur Cosmodrone, 2004, disponível em: 
http://www.greenwomen.kz/xxi_baikonur_eng.htm (visto em setembro de 2016).

127  Carl Q. Christol – Protection of the Space Environment – Debris and Power 
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subproduto de exaustão dos combustíveis, e tal exaustão pode perturbar 
a composição química da atmosfera128. A exposição desta substância a 
longo prazo coloca também perigos às atividades realizadas na órbita 
terrestre, podendo provocar a erosão das superfícies exteriores dos 
satélites, a sua contaminação química e degradação das janelas óticas 
e painéis solares. Até mesmo o lançamento de uma substância química 
aparentemente inócua como a água, se realizada a uma altitude entre 
cem ou duzentos quilómetros, pode interferir na composição ionosférica 
e perturbar as comunicações por rádio. 

Os efeitos adversos na atmosfera já há muito tempo foram 
reconhecidos129. Contudo, há quem afirme que os efeitos negativos das 
atividades espaciais provocados na atmosfera são ínfimos130. De qualquer 
modo, o recurso a outros tipos de combustíveis, como combustíveis 
líquidos, reduziria significativamente os efeitos adversos do lançamento 
de foguetes espaciais. A NASA utiliza atualmente motores que queimam 
hidrogénio, sem consequências negativas131.

7.3. Contaminação exobiológica

Outro risco no que toca às atividades espaciais traduz-se na 
contaminação exobiológica, que inclui a contaminação orgânica do espaço 

Sources, in The Use of Airspace and Outer Space for All Mankind in the 21st Century, ed. 
Chia-Jui Cheng, 1995, p. 253.

128  Carl Q. Christol – Stratosphere Ozone Problem and Space Activity, Proceedings 
of the 35th Colloquium on the Law of Outer Space, 1993, p. 264.

129  Esta preocupação consta da Environmental Impact Statement do Programa da 
NASA para o Spaec Shuttle, realizada na década de 70. 

130  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 31.

131  Julia Layton – Top 5 Ways NASA Helps the Environment, disponível em: 
http://science.howstuffworks.com/environmental/green-tech/sustainable/5-ways-nasa-
help-environment6.htm (visto em setembro de 2016). 
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(forward contamination) e contaminação da Terra por agentes do espaço 
transportados nas naves espaciais que regressem à Terra (backward 
contamination). Esta discussão intensificou-se com o surgimento de 
missões tripuladas para o Espaço, como a Apollo II em 1969 de colocar 
Homens na Lua, e recentemente, com os planos de criação de uma 
população em Marte, pela SpaceX. 

A introdução de substâncias terrestres num corpo celeste pode pôr 
em causa a existência de formas de vida extraterrestres. Esta interação 
pode provocar mutações nas formas de vida, destruí-las ou alterar o 
seu desenvolvimento natural, ou pôr em causa o ambiente celeste em 
que estas se encontram. Igualmente, o ambiente terrestre também 
pode ficar comprometido da mesma forma; substâncias extraterrestres, 
transportadas por satélites ou outras naves podem afetar a vida Terra e 
o seu ambiente ou instalações espaciais habitadas, como a EEI132. 

Apesar do risco de contaminação ser mais evidente nas missões que 
envolvem interação entre objetos especiais e corpos celestes, o risco 
também está presente nos objetos espaciais que se situam na órbita 
terrestre, pois há substâncias que podem sobreviver às condições do 
espaço133.

132  Patricia M. Sterns e Leslie I. Tennen – Legal Aspects of Settlements on the 
Moon and Mars: International Legal Infrastructure and Environmental Considerations, 
Proceedings of the 34th Colloquium on the Law of Outer Space, 1992, p. 102. 

133  Uma experiência científica demonstrou que o líquen pode sobreviver no 
espaço até duas semanas sem danos, conservando inclusive a sua capacidade de realizar 
fotossíntese; ESA – Lichen survives in Space, disponível em: http://www.esa.int/Our_
Activities/Human_Spaceflight/Lichen_survives_in_space (visto em setembro de 2016). Se 
o líquen, um organismo composto terrestre sobrevive, outras substâncias extraterrestres 
que desconhecemos também o podem. 
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As missões Apollo continham procedimentos para a tripulação que 
se destinavam a prevenir a contaminação da Terra. Toda a tripulação, 
naves espaciais, equipamento e amostras eram transportados para uma 
zona de quarentena. Existiam também procedimentos de esterilização 
para as missões não tripuladas que entrassem em contato com o solo 
lunar.134 Estes procedimentos são realizados ao abrigo de políticas de 
proteção planetária nacionais. A nível internacional, a COSPAR publicou 
em 1964 recomendações sobre requisitos de quarentena planetários, 
que são revistos periodicamente. 

7.4. Reentrada

Os detritos que existem nas órbitas mais baixas sofrem o exercício 
da força gravítica que, ao fim de um certo tempo, acaba por prevalecer 
e trazer os detritos de volta para a Terra. Enquanto uns chegam a 
desintegrar-se na atmosfera, outros chegam a alcançar efetivamente 
a superfície terrestre. Apesar de algumas reentradas enquadrarem a 
missão espacial, a maior parte dos detritos que caem na Terra estão fora 
de controlo. Estes podem cair em qualquer parte do planeta, atingindo 
áreas habitadas, ou provocar elevados danos materiais e danos 
ambientais. Mesmo nas reentradas programadas, nunca é possível 
determinar com exatidão o local ou hora do impacto, especialmente se 
alguma avaria ocorrer. 

A primeira verificação de danos provocados por uma reentrada 
ocorreu em 1960, quando partes de um satélite caírem sobre Cuba, 
provocando “apenas” danos materiais135. A 5 de junho de 1969, 

134  Mark Williamson, supra nota 193, p. 116.

135  Doo Hwan Kim – Liability for Compensation for Damage Caused by Space 
Debris, in The Use of Air and Outer Space Cooperation and Competition, Proceedings of 
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fragmentos de outro satélite caíram sobre um navio japonês, provocando 
lesões a vários marinheiros. No mês seguinte, um navio alemão também 
foi atingido por detritos espaciais. Contudo, o caso mais emblemático 
é representado pela queda do satélite Kosmos 954 a 24 de janeiro de 
1978136. O perigo desta reentrada foi reforçado uma vez que era um 
satélite movido a energia nuclear. A órbita do satélite decaiu e reentrou 
na atmosfera, desintegrando-se no Canadá, espalhando detritos 
radioativos por uma vasta área, sendo que parte da radiação era letal137. 
Felizmente, o satélite caiu sobre uma área não habitada, provocando 
somente danos ambientais138. 

Da perceção destes riscos e dos valores em causa, os Estados Unidos 
uma vez destruíram um satélite que estava a reentrar, e que ameaçava 
uma população. Caem hoje, em média, 1 objeto por dia com mais de 
10 centímetros, catalogado, e 10 com menos de 10 centímetros, não 
catalogados. 

8. PERCEÇÃO DO RISCO – SPACE SITUATIONAL AWARENESS

Para emitir alertas, evitar colisões e prever reentradas, é necessário 

saber onde se encontram os detritos, o que implica desenvolver novas 

tecnologias sobre sistemas de vigilância e radares de rastreio, telescópios 

the International Conference on Air and Outer Space at the Service of World Peace and 
Prosperity, 21–23 de agosto de 1995, Pequim, China, ed.  Cheng Chia-Jui, Kluwer Law 
International, Haia, Londres, Boston, 1998, p. 313.

136  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 48.

137  Há quem atribua a queda do Kosmos 954 a uma colisão com outros objetos 
espaciais, presumivelmente detritos espaciais — Doo Hwan Kim, supra nota 314, p. 313.

138  Este foi o único caso que até agora submeteu um pedido sob a Convenção 
de Responsabilidade. Contudo, esta não chegou a ser aplicada, uma vez que as partes 
chegaram a um acordo — Lotta Viikari, supra nota 199, p. 72.
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e lasers. O sistema de perceção de riscos no espaço é comummente 

designando por Space Situational Awareness, ou “Consciência da 

Situação Espacial” (doravante, SSA). A SSA é amplamente definida como 

informação acerca do ambiental espacial e os seus efeitos nas atividades 

no espaço139. É dividido em três componentes: 

• Rastreio e caracterização dos objetos no espaço – informação 

sobre o comportamento dos objetos espaciais ao longo do 

tempo, sinais e emissões eletromagnéticas, radares e retratar 

imagens óticas pode fornecer pistas sobre as suas funções e 

capacidades;

• Monitorização do clima espacial – a atividade do Sol pode criar 

tempestades solares e explosões de partículas carregadas 

que podem danificar os satélites ou quadros de energia na 

Terra; e 

• Previsão de ameaças – manter catálogos sobre objetos 

espaciais e detetar novos acontecimentos, de forma a poder 

fornecer avisos sobre possíveis ameaças como colisões com 

detritos ou tempestades solares.

Ao caracterizar com precisão o ambiente espacial e as atividades 

no espaço e ao detetar, caracterizar e proteger contra ameaças, a 

SSA contribui para que as operações espaciais sejam realizadas com 

segurança e eficiência, permite uma maior compreensão sobre a 

139  Secure World Foundation – Space Situational Awareness – Brochure, 23 
de setembro de 2015, p. 2, disponível em: https://swfound.org/media/205304/ssa-
brochure-2015.pdf (visto em setembro de 2016).
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evolução do ambiente espacial e contribui para uma melhor consciência 

e transparência das atividades no espaço140.  

As capacidades globais atuais de SSA consistem principalmente 
em duas redes de vigilância. A rede de vigilância do espaço dos 
Estados Unidos opera a maior rede de sensores e tem o catálogo mais 
compreensivo dos objetos espaciais.141. Existem lacunas na cobertura do 
sistema norte-americano, e seu catálogo não está completo142. O sistema 
de vigilância do espaço russo opera a segunda maior rede de vigilância 
e mantém, por sua vez, um catálogo de objetos espaciais143. A China e a 
Índia também possuem sistemas significativos de rastreio e telemetria, 
e controlam recursos essenciais dos seus programas espaciais144. A 
França também possui um sistema próprio de vigilância, através do qual 
monitoriza detritos espaciais145. A Alemanha também opera um sistema 
de rastreio e imagem de radar, e inaugurou recentemente um centro 
mais compreensivo de SSA146.

140  Brian Weeden – Current Issues in Space Sustainability and Space Traffic 
Management, apresentação ao Aerospace Industries Association Space Council, Arlington, 
Estados Unidos da América, 26 de junho de 2014, p. 2.

141  Secure World Foundation – Space Situational Awareness – Fact Sheet, 
atualizada em setembro de 2014, p. 2, disponível em: https://swfound.org/media/1800/
swf_ssa_fact_sheet_sept2014.pdf (visto em setembro de 2016).

142  O seu foco principal é a força militar; a maior parte da sua tecnologia é 
antiquada e a maior parte dos seus sensores estão localizados no hemisfério norte, não 
fornecendo na prática qualquer cobertura do hemisfério Sul. Brian Weeden, supra nota 
319, p. 13.

143  Secure World Foundation, supra p. 139, p. 2. 

144  Space Security, supra nota 294, p. 44. O satélite intercetado pela China em 
janeiro de 2007 foi localizado e atingido usando esta tecnologia. 

145  Space Security, supra nota 294, p. 49. O sistema está totalmente operacional 
desde 2005. 

146  Ibidem. O sistema foi inaugurado em 2009.  
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A Agência Espacial Europeia (doravante, ESA) compila e coordena 
dados de alguns sistemas de monitorização nacionais e publica-os no 
catálogo DISCOS (Database and Information System Characterising 
Objects in Space), que disponibiliza para toda a comunidade internacional 
espacial147. Em 2008, a ESA iniciou um Programa Preparatório de SSA, de 
forma a iniciar a criação de um sistema europeu de SSA que combine os 
dados de múltiplos sensores nacionais. Estes sistemas nacionais estão 
atualmente a ser integrados numa rede europeia148. 

Contudo, o impacte positivo que a SSA traz para a segurança espacial 
deve ser amparado pelo fato de que capacidades qualificadas de SSA 
não são extensivamente disponíveis e, deste modo, os atores espaciais 
ficam dependentes da informação fornecida pelos Estados com sistemas 
SSA avançados, especialmente dos Estados Unidos149.

Nenhuma das redes e novas iniciativas de SSA fornecem uma 
cobertura completa e catálogos compreensivos de todos os objetos em 
órbita150. A falta de distribuição geográfica dos sensores e cobertura, 
particularmente no hemisfério sul, apresenta uma preocupação 
crescente151. Apesar do avanço exponencial da exploração do espaço, 

147  Disponível em: https://discosweb.esoc.esa.int/ (visto em setembro de 2016).

148  SSA Preparatory Programme, Agência Espacial Europeia, disponível em: 
http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/SSA_
Programme_overview (visto em setembro de 2016).

149  Space Security, supra nota 294, p. 45.

150  Michael Kretzenbacher, Minoo Rathnasabapathy, Tiffany Chow e Guzel 
Kamaletdinova – Novel Approaches to International Cooperation and Data Sharing for SSA, 
Paper of the 63rd International Astronautical Congress, Nápoles, 2012, p. 2, disponível 
em: swfound.org/media/93089/iac-12_b5_1_10_x15145_tc.pdf (visto em setembro de 
2016).

151  Idem, p. 1.
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os sistemas de SSA não acompanharam esta evolução. Está bem assente 
na comunidade internacional a necessidade de criar um sistema de SSA 
compreensivo152. 

8.1. Obrigação de possuir mecanismos SSA?

Tendo em conta a necessidade de possuir sistemas de SSA eficazes 
para a sustentabilidade e segurança do espaço, questiona-se a existência, 
no Direito do Espaço, de uma obrigação por parte dos Estados de 
lançamento de desenvolverem capacidades de SSA.

Como vimos, o artigo IX do Tratado do Espaço estabelece que:

“Na exploração e utilização do espaço exterior, 
incluindo a Lua e os outros corpos celestes, os Estados 
Partes no Tratado serão guiados pelo princípio da 
cooperação e assistência mútua e conduzirão todas as 
suas atividades no espaço exterior, incluindo a Lua e os 
outros corpos celestes, com a devida consideração pelos 
interesses correspondentes de todos os outros Estados 
Partes.”

Adicionalmente, a “cláusula de consulta” contida no artigo IX 
prescreve que: 

“Se um Estado Parte tem razões para crer que 
determinada atividade ou experiência projetada por si ou 
pelos seus nacionais no espaço exterior, incluindo a Lua e 

152  P. J. Blount – The Development of International Norms to Enhance Space 
Security in an Asymmetric World, Proceedings of the 52nd Colloquium on the Law of 
Outer Space, 2009, p. 174.
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os outros corpos celestes, poderá potencialmente causar 
interferências nocivas com as atividades de outros Estados 
Partes na exploração e utilização pacífica do espaço 
exterior, incluindo a Lua e os outros corpos celestes, 
deverá encetar consultas internacionais apropriadas 
antes de iniciar tal atividade ou experiência. Um Estado 
Parte no Tratado que tenha razões para supor que uma 
atividade ou experiência projetada por outro Estado Parte 
no espaço exterior, incluindo a Lua e os outros corpos 
celestes, venha a causar potencialmente interferência 
nociva com atividades de exploração pacífica e utilização 
do espaço exterior, incluindo a Lua e os outros corpos 
celestes, pode solicitar consultas sobre a referida atividade 
ou experiência.”

Será que o artigo obriga as partes contratantes a manter e 
desenvolver capacidades que determinem se os seus atos possam 
criar “interferências potencialmente perigosas”, doravante requerendo 
sistemas de SSA? Mais, obriga os Estados a partilhar a informação de 
SSA se tiverem “razões para acreditar” que há dano iminente?

Mais uma vez, a linguagem utilizada pela Convenção não é clara. 
O artigo IX não define o que é “assistência mútua”, “interferências 
potencialmente perigosas”, “consultas internacionais apropriadas” ou 
“razões para acreditar”, e o modo como estas razões são alcançadas 
não é determinado; o Estado ator ou potencialmente afetado decide 
discricionariamente. 

O artigo IX ainda não foi palco para teste, nem foi estabelecido 
costume internacional sobre o seu conteúdo. O Japão foi o único Estado 
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a acusar a China de violação do artigo IX quando detonou o satélite 
ASAR que originou uma nuvem de detritos; o artigo não foi invocado 
durante a Guerra Fria em que tanto os Estados Unidos como a União 
Soviética realizaram operações semelhantes às da China, e apesar do 
Estados Unidos admitirem que não procederam a nenhuma consulta 
internacional aquando da destruição intencional do satélite USA-193153, 
era muito improvável que o impacto do satélite provocasse danos no 
espaço ou na superfície terrestre.

A maior parte dos operadores espaciais não possuem a capacidade 
de gerar informação aprimorada das órbitas dos satélites que os permita 
calcular as probabilidades de colisão com outros objetos. Os Estados 
Unidos são o único Estado a possuir uma rede de vigilância e capacidades 
de SSA global e contínua, contudo não sem as suas imperfeições, como 
referido, e a Rússia, França, China e União Europeia têm capacidades 
de SSA limitadas. Desta forma, a prática dos Estados é contrária a uma 
eventual obrigação de gerir mecanismos de SSA, vertida no artigo IX. 
Significa, de outra forma, que os Estados com maiores capacidades têm 
uma obrigação, indireta, de informar e assistir os demais, de modo a 
que aqueles a quem falta a capacidade de SSA possam determinar se as 
suas atividades podem provocar danos?

Não existe nenhum sistema internacionalmente estabelecido para a 
partilha e troca de dados sobre SSA154. A Convenção de Registo requer 

153  O USA-193 era um satélite militar de reconhecimento lançado em dezembro 
de 2006, sendo o primeiro lançamento conduzido pela United Launch Alliance. O satélite 
sofreu uma avaria e foi intencionalmente destruído 12 meses após o seu lançamento, em 
fevereiro de 2008. 

154  Space Security, supra nota 294, p. 54, citando Ashley Bander – COPUOS and 
the Long-term Sustainability of Space Activities, Center for Strategic and International 
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que os Estados registem os lançamentos realizados, incluindo informação 
sobre a inserção do objeto espacial numa órbita, mas não requer o 
registo dos parâmetros orbitais finais. Os Estados Unidos partilham, 
voluntariamente, alguns dados com a maioria dos operadores espaciais, 
através da plataforma Space-Track.

Se um Estado tem a obrigação de proceder a consultas internacionais 
se acredita que as atividades planeadas possam causar danos, então o 
Estado tem a obrigação de poder fazer tal determinação155. Desta forma, 
há uma obrigação dos Estados de lançamento possuírem mecanismos 
eficazes de SSA, que possam avaliar o impacte dos seus planos. Contudo, 
tal obrigação não é explícita no artigo IX. Além disso, a prática dos 
Estados sobre SSA não constitui costume internacional156. Além do mais, 
uma obrigação dos Estados com informação e capacidade de SSA de 
partilharem esses dados é ainda menos clara. Contudo, o artigo IX refere 
que as atividades espaciais devem ser conduzidas sob um princípio de 
cooperação e assistência mútua. Mesmo assim, tal obrigação é muito 
vaga. 

O mecanismo de perceção de riscos no espaço também levanta 
questões de responsabilidade. Se for detetado um risco de colisão 
entre dois satélites, qual deles está obrigado a se desviar? Se ambos 
forem notificados e nenhum pretende mover-se, quem é responsável? 
Infelizmente, o Direito do Espaço atual não nos fornece nenhuma 
resposta para estas questões.

Studies, 17 de junho de 2010.

155  Theresa Hitchens – Article IX of the Outer Space Treaty, Data Sharing and 
Space Situational Awareness, apresentação no 5th Eliene M. Galloway Symposium on 
Critical Issues in Space Law, 2 de dezembro de 2010, p. 11.

156  Ibidem.
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8.2. Partilha de informação

Existem duas soluções para a falta de sistemas de SSA 
compreensivos.  

O primeiro consiste na criação de um sistema de SSA global que 
monitorize todo o ambiente espacial. Este modelo foi proposto numa 
workshop organizada pela Secure World Foundation-Institut français 
des relations Internationales em Paris, realizada em junho de 2009. A 
workshop reconheceu o número crescente de programas de SSA pelos 
Estados e outras entidades e propôs um “sistema dos sistemas de SSA 
civil internacional”157. 

Contudo, existem inúmeras dificuldades na criação de um único 
sistema de SSA com cobertura global. Para começar, a construção 
e manutenção de uma rede de sensores global é, no mínimo, cara. 
Localizar todos os objetos em órbita é simplesmente uma tarefa 
hercúlea. Adicionalmente, uma cobertura global requer instalações 
governamentais dentro das fronteiras de países estrangeiros158. Existem, 
por outro lado, inúmeras barreiras de natureza técnica a ultrapassar, 
desde a tecnologia necessária para a construção do hardware dos 
sensores, como a gestão da informação e arquitetura da rede159. Um 
sistema único de SSA torna-se praticamente impossível.

157  Institut Français des Relations Internationales – Assessing the Current 
Dynamics of Space Security, a SWF-Ifri workshop and report, 18-19 de junho de 2009, Ifri 
Paris, p. 3.

158  Space Safety & Sustainability Working Group – Space Situational Awareness, 
SSS Educational Series, Space Generation Advisory Council 2012, p. 12., disponível em: 
https://www.agi.com/resources/educational-alliance-program/curriculum_exercises_
labs/SGAC_Space%20Generation%20Advisory%20Council/space_situational_awareness.
pdf (visto em setembro de 2016).

159  Idem, p. 17.

Índice do e-book Sumário do texto

https://www.agi.com/resources/educational-alliance-program/curriculum_exercises_labs/SGAC_Space
https://www.agi.com/resources/educational-alliance-program/curriculum_exercises_labs/SGAC_Space
space_situational_awareness.pdf
space_situational_awareness.pdf


136

A segunda opção é aumentar a eficácia dos sistemas de SSA 
existentes através da cooperação internacional, da partilha de dados 
entre as agências existentes com capacidades de SSA. Esta visão foi 
sublinhada após a colisão em 2009 dos satélites Iridium e Kosmos, 
que, apelou, através de muitas chamadas de atenção, para a melhoria 
da conjunção das previsões e partilha de informação entres os vários 
operadores e agências espaciais. Após a colisão, o Tenente-General 
norte-americano Larry James, na altura comandante da Joint Function 
Component Command for Space, declarou que: “as events like the 
February 2009 collision between the Iridium and Cosmos satellites show, 
space situational awareness, and the sharing of that information with 
owners and operators in a position to take action is crucial.”160

Através da partilha de objetos catalogados e de dados obtidos 
pelos sensores, construir-se-ia um sistema de SSA internacionalmente 
integrado161, de forma a que toda a comunidade internacional interessada 
na exploração do espaço tenha conhecimento de todos os riscos e 
ameaças espaciais. Como veremos, a cooperação internacional é uma 
medida de criação de confiança e de transparência, por excelência162. 
Pode fornecer certezas que todos os agentes espaciais estão a operar 
no espaço de acordo com as regras estipuladas e pode também servir 
de base para a verificação de acordos163.

Posteriormente à colisão dos satélites Iridium e Kosmos, os Estados 
Unidos melhoraram e aumentaram o seu programa de partilha de 

160  Michael Calabrese e J.H. Snider – Up in the Air, Atlantic Monthly, setembro de 
2003, p. 46. 

161  P. J. Blount, supra nota 331, p. 174.

162  Ibidem.

163  Secure World Foundation, supra nota 318, p.4.
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informação sobre SSA. O Programa Preparatório da ESA também pretende 
permitir que a Europa contribua para a cooperação internacional em 
matéria de SSA164. Em janeiro de 2011, a Joint Air Power Competence 
Center, instituição da NATO, publicou um relatório sobre a avaliação 
das operações espaciais, que enfatizava a necessidade da NATO melhor 
integrar o espaço nas questões militares e apelou à troca de informação 
sobre SSA165. Num fórum franco-americano sobre cooperação do 
espaço, realizado em 2009, a SSA e partilha de informação eram tópicos 
prioritários166. No mesmo evento, o Comodoro Aéreo David Steele da 
Força Aérea Real Australiana anunciou uma parceria entre a Austrália e 
os Estados Unidos sobre partilha de informação de SSA167. 

Os Estados Unidos e a Rússia já trocaram informação anteriormente. 

Em 2009, estes países anunciaram um esforço renovado no 

estabelecimento de um centro de troca de informação, destinado a 

partilhar informação sobre o espaço e lançamentos de mísseis, e um 

sistema de notificação prévio de lançamentos. Os acordos iniciais para o 

estabelecimento do centro, projetados para promover confiança entre 

os Estados Unidos e a Rússia datam de 2000, mas desde aí, os esforços 

cessaram. 

Algumas organizações não-governamentais também estão a criar 

esforços para a partilha de dados. Três dos principais operadores 

164  G. Drolshagen, D. Koschny, e N. Bobrinksky – The Near-Earth Objects Segment 
of the European Space Situational Awareness Programme, Cosmic Research, vol. 48, issue 
5, 2010, p. 399.

165  Joint Air Power Competence Center – NATO Space Operations Assessment, 30 
de janeiro de 2009, disponível em: www.japcc.de/108.html (visto em setembro de 2016).

166  Space Security, supra nota 294, p. 54.

167  Ibidem.
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comerciais de satélites criaram, em 2009, uma entidade sem fins 

lucrativos, a Space Data Association. A entidade serve de eixo central de 

partilha de dados entre os participantes, principalmente a posição dos 

satélites pertencentes aos membros e informação que contribue para a 

prevenção de interferências eletromagnéticas168.

A International Scientific Optical Network é uma organização científica 
dirigida pela Academia de Ciências da Rússia, que possui 23 telescópios 
académicos e científicos de 11 países. Apesar do seu objetivo inicial ser 
diferente, foi alterado de forma a fornecer uma fonte de informação 
sobre os objetos espaciais de forma mais acessível possível para análise 
científica169. 

Uma ideia para a criação de um sistema SSA plenamente integrado 
consiste na partilha de informação voluntária entre os múltiplos atores 
espaciais, quer entre os Estados quer entidades comerciais170. Estas 
entidades decidem participar e, em troca da contribuição de informação 
para uma base de dados central, é-lhes garantido acesso a toda a 
informação contribuída. Cada participante pode realizar a sua própria 
análise, e um centro de análise forneceria apoio aos participantes que 
não dispõem desta capacidade. 

A Secure World Foundation está atualmente a desenvolver um 
projeto para construir uma base de dados pública sobre os sensores de 
SSA espalhados globalmente. Este projeto parte do reconhecimento que 

168  Ibidem. 

169  Igor Molotov – ISON: Existing Structure, Tasks, Characteristics, and Further 
Development, apresentação 8.ª US-Russian Space Surveillance Workshop, Maui, Havai, 
18-23 de abril de 2010, p. 2.

170  Brian Weeden e T. S. Kelso – Analysis of the Technical Feasibility of Building 
an International Civil Space Situational Awareness, apresentação no 60.º International 
Astronautical Congress, Daejeong, Coreia do Sul, 12 – 16 de Outrubro, 2009, p. 1.
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não há falta de sensores de SSA, mas sim um défice de informação sobre 
os sensores disponíveis e as suas capacidades171. O plano está dividido 
em 3 fases. A primeira consiste na compilação de dados dos sensores 
de SSA globais e da sua capacidade, através da fontes e informação 
conhecida. A segunda fase traduz-se na criação de uma versão acessível 
através da internet, que permita a todos os interessados adicionar ou 
corrigir a informação disponível, e demonstrar os recursos de SSA que 
cada Estado consegue fornecer. Estes dois primeiros passos já foram 
realizados172. A terceira fase inclui a análise com base na informação 
conferida, em particular as vantagens e desvantagens de cada sensor, 
com objetivo de aumentar o conhecimento e consciência dos sistemas 
de monitorização espalhados pelo mundo e aumentar as oportunidades 
de cooperação173.

Além do plano internacional de cooperação, melhorar os sistemas 
nacionais de perceção de risco é essencial para a segurança das atividades 
espaciais e para a sustentabilidade a longo prazo do espaço174, dando 
aos agentes espaciais toda informação necessária para atuar eficaz, 
responsável e diligentemente. Faz parte dos itens de Sustentabilidade 
a Longo Prazo das Atividades do Espaço do UNCOPUOS175. Do mesmo 

171  Brian Weeden, Paul Cefola e Jaganath Sankaran – Global Space Situational 
Awareness Sensors, Advanced Maui Optical and Space Surveillance Conference, Maui, 
Havai, 15 – 17 setembro de 2010, p. 9

172  A Secure World Foudation lançou em 2012 o website http://globalSSAsensors.
org (o website encontra-se, à data da entrega do trabalho, 10 de outubro de 2016, em 
manutenção).

173  Brian Weeden – The Global Space Situational Awareness Sensor Database: A 
New Tool for Collaboration and Cooperation, apresentação à UNCOPUOS, 13 de fevereiro 
de 2012, p. 9.

174  Secure World Foundation, supra nota 318, p. 1.

175  Secure World Foundation, The UNCOPUOS Guidelines on Long-Term 
Sustainability of Outer Space Activities, a Secure World Foundation Fact Sheet, atualizado 
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modo, a cooperação deve servir de base para a formulação de regras 
futuras sobre o tráfego espacial. É também a chave entre os países com 
planos espaciais na rede e partilha de informação sobre os objetos e 
respetivos riscos e ameaças. 

8.3. Convenção de Registo

Os Estados e as organizações internacionais intergovernamentais 
podem contribuir para a SSA ao fornecerem o registo aplicável junto 
das Nações Unidas176. Um sistema de registo devidamente construído 
proporciona a identificação dos objetos espaciais que são lançados para 
o espaço, proporcionando, deste modo, um mapa correto do ambiente 
espacial. O registo também é condição da atribuição de nacionalidade177. 
Tal é requerido por questões de jurisdição, reentrada de objetos 
espaciais, responsabilidade178 e prevenção de colisões entre os objetos 
espaciais179. Atua ainda como uma medida de criação de confiança da 
segurança no espaço, ao promover a transparência180.

em dezembro de 2014, disponível em: https://swfound.org/media/189048/swf_un_
copuos_lts_guidelines_fact_sheet_december_2014.pdf (visto em setembro de 2016).

176  Olavo de Bittencourt Neto – Registration and Space Situational Awareness, 
apresentação ao IISL/ECSL Symposium on “40 Years of Entry Into Force of the Registration 
Convention – Today’s Practical Issues”, 4 – 15 de abril de 2016, p. 6.

177  A determinação da nacionalidade de novos detritos espaciais resultantes de 
colisões entre objetos espaciais pode ser muito dificultada — Lotta Viikari, supra nota 207, 
p. 739.

178  A Convenção de Registo opera, em particular, em conjunto com a Convenção 
de Responsabilidade. A disponibilidade de informação, como aquela registada perante 
as Nações Unidas de acordo com a Convenção de Registo, pode ser fulcral nos casos de 
colisão entre objetos espaciais, uma vez que pode facilitar a identificação do Estado de 
lançamento envolvido. Sem esta identificação, é impossível estabelecer responsabilidade. 
Lotta Viikari, supra nota 199, p. 75.

179  Howard Baker, supra nota 221, p. 172.

180  Space Security, supra nota 294, p. 59.
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A Convenção de Registo foi desenvolvida como forma de atingir 
estes fins. A Convenção de Registo obriga os Estados de lançamento 
a registar todos os objetos lançados para a órbita terrestre ou mais 
além, num registo nacional181, como também a obrigação de fornecer 
o Secretário-Geral das Nações Unidas, tão cedo quanto possível182, 
de vários tipos de informação que dizem respeito ao objeto espacial 
registado no registo nacional183. Esta informação é então inserida no 
registo das Nações Unidas, mantido pelo Escritório para os Assuntos do 
Espaço Exterior (doravante, UNOOSA), que publica a informação184. As 
Nações Unidas também mantêm um registo separado, com informação 
atribuída pelos Estados que não são partes da Convenção de Registo, 
criado pela Resolução de Registo, baseado na Resolução 1721 (XVII)185.

Infelizmente, a Convenção de Registo contém problemas similares 
àqueles referidos nos outros tratados espaciais das Nações Unidas. A 
terminologia ambígua (considerando, novamente, os termos “Estado 
de lançamento”, “objeto espacial” e “função geral do objeto espacial”), 
juntamente com a falta de previsão de um mecanismo de controlo da 
exatidão da informação fornecida186, deixa uma margem ampla para 
a interpretação e diferenças no modo como os Estados procedem ao 

181  Artigo II, n.º1.

182  Artigo IV, n.º1.

183  Artigo IV – “A informação a registar perante as Nações Unidas deve incluir: (1) 
o nome do(s) Estado(s) de lançamento; (2) uma designação apropriada do objeto espacial, 
ou o seu número de registo); (3) a data e local de lançamento; (4) parâmetros orbitais 
básicos e (5) a função geral do objeto espacial. Os Estados não estão obrigados a registar 
as órbitas dos objetos.”

184  Disponível em: http://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id= 
(visto em setembro de 2016).

185  Secção B, parág. 2.

186  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 74.
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registo187. Apesar de obrigar os Estados a registar os objetos lançados 
para o espaço, “as soon as practicable”, a Convenção de Registo não 
prevê nenhuma sanção para a falta de registo188. Logo, a informação 
pode não ser providenciada por semanas ou meses, ou de todo189. 
Cerca de um terço dos objetos espaciais lançados não estão, de fato, 
registados junto das Nações Unidas190. Apesar da convenção requerer a 
notificação dos objetos espaciais que já não se encontram em órbita191, 
apenas cerca de 50% das reentradas de detritos espaciais, de Estados 
partes à Convenção de Registo, são notificados às Nações Unidas192.

Conquanto os Estados estão obrigados a notificar a alteração do 
estatuto do objeto espacial, tal está longe de configurar uma prática 
universal193. A Convenção de Registo, similarmente, parece apenas ter 
em conta o registo de objetos espaciais unitários e, portanto, oferece 
pouca ajuda em casos onde o dano é causado, por exemplo, por um 
pedaço minúsculo de detritos espaciais194. Ainda mais, a Convenção 

187  A informação sobre a função do objeto pode variar entre uma declaração de 
duas palavras e uma descrição detalhada dos objetivos da missão. Ibidem. 

188  James D. Rendleman – Non-cooperative Space Debris Mitigation, Proceedings 
of the 53th Colloquium on the Law of Outer Space, 2010, p. 306.

189  Space Security, supra nota 294, p. 59. 

190  Lubos Perek – Planetary Protection: lessons learned, Advances in Space 
Research, vol. 34, 2004, p. 2369. Para um tratamento mais detalhado, vide Practice of 
States and International Organizations in Registering Space Objects, Background paper, 
Secretariat, Forty-fourth session of the LSC, 2005, A/AC.105/C.2/L.255. O registo das 
Nações Unidas “Online Index of Objects Launched into Outer Space” pode ser consultado 
em: http://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id= (visto em setembro de 
2016).

191  Artigo IV, n.º3.

192  Practice of States, supra nota 190, parág. 81.

193  Brian Weeden – Overview of the legal and policy challenges of orbital debris 
removal, Space Policy, vol. 27, 2011, p. 40.

194  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 737.
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de Registo não prevê requisitos de notificação sobre explosões ou 
ruturas dos objetos espaciais registados, como também de alterações 
nas posições orbitais195. O registo, no mínimo, das partes mais maciças 
dos veículos espaciais que se tornaram detritos, como os módulos de 
propulsão usados nos lançamentos, é não só possível, como globalmente 
benéfico196. Estes registos facilitam também as operações de remoção 
ativa de detritos.

Alguns problemas estão parcialmente resolvidos pela prática de 
registo dos Estados, que regularmente vai mais além das obrigações 
previstas na Convenção de Registo. Alguns Estados fornecem 
informação sobre todos os objetos espaciais (tanto funcionais, como 
quaisquer objetos gerados no lançamento ou após este) que são 
detetáveis por sistemas de vigilância da Terra, incluindo assim muitos 
fragmentos de detritos espaciais197. 

Em 2007, a UNGA adotou uma resolução para contribuir para uma 
melhor prática de registo dos objetos espaciais e incentivar à adesão 
da Convenção de Registo198. A resolução inclui o apelo a uma maior 
ratificação da Convenção pelos Estados e organizações internacionais, 
esforços para alcançar a uniformização da informação submetida ao 
registo das Nações Unidas, como também esforços dirigidos às lacunas 
causados pela ambiguidade da expressão “Estado de lançamento”, 
baseada em recomendações do Subcomité Jurídico do UNCOPUOS. 

195  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 738.

196  Lubos Perek – Management Issues Concerning Space Debris, Proceedings of 
the 4th European Conference on Space Debris, Darmstadt, Alemanha, 18 – 20 de abril de 
2005, p. 588.

197  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 76.

198  Resolução UNGA 62/10, de 10 de janeiro de 2008, A/RES/62/101.
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Registos mais detalhados podem claramente contribuir para a 

identificação de objetos espaciais perigosos e os Estados responsáveis 

por estes, conferindo um incentivo adicional para prevenir a geração 

de detritos.

9. MITIGAÇÃO (LATO SENSU)

Os esforços para endereçar a mitigação de detritos inserem-se 
em três categorias. Cada categoria trata de um aspeto diferente do 
problema: limitação da criação de novos detritos (mitigação stricto 
sensu), endereçar o legado de detritos espaciais já existentes em órbita 
(remoção ativa de detritos), e a minimização do impacte negativo dos 
detritos existentes nas atividades espaciais (gestão do tráfego espacial)

A relação entre os quatro conceitos enunciados – mitigação de 
detritos, remoção de detritos, gestão do tráfego e consciência espacial 
– é demonstrada na Figura 3199. A mitigação, remoção e gestão do 
tráfego são iniciativas que se complementam na gestão de riscos dos 
detritos espaciais, numa perspetiva passada, presente e futura. Apenas 
a prossecução integrada dos três pode lidar eficazmente com a questão 
dos detritos espaciais. Todas as três medidas de mitigação são apoiadas 
e dependem da SSA. Sem informação apropriada e precisa sobre o 
ambiente espacial e atividades no espaço, a prossecução dos outros é 

impossível.

9.1. Mitigação (stricto sensu) 

A mitigação stricto sensu dos detritos espaciais corresponde à limitação 
da criação de novos detritos através das atividades humanas no espaço. 

199  Brian Weeden, supra nota 319, p. 9.

Índice do e-book Sumário do texto



ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

145

Não existem atualmente quaisquer standards internacionais obrigatórios 
para lidar com os detritos espaciais, e não existem perspetivas para a sua 
criação num futuro próximo. Existem, sim, linhas de orientação, diretrizes, 
aprovadas por diversas entidades com substrato espacial.

9.1.1. Diretrizes atuais 

a) Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais do Comité de Coordenação 
Inter-Agências de Detritos Espaciais 

O Comité de Coordenação Inter-Agências de Detritos Espaciais 
(doravante, IADC) é uma organização internacional composta pelas 

Figura 3: Estrutura para a sustentabilidade das atividades espaciais
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agências espaciais dos principais Estados com projetos espaciais200. 
O seu objetivo é coordenar as atividades relacionadas com os 
detritos espaciais numa base mundial. O IADC produziu as Diretrizes 
de Mitigação de Detritos Espaciais, que refletem e consolidam as 
medidas de mitigação desenvolvidas por várias organizações nacionais 
e internacionais201. Apesar de não serem vinculativas, as Diretrizes 
alcançaram reconhecimento internacional202.

b) Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais do Subcomité Científico 
e Técnico do UNCOPUOS

O Subcomité Científico e Técnico do UNCOPUOS estabeleceu um 
Grupo de Trabalho para os Detritos Espaciais. Coube a este, levando 
em consideração os tratados e princípios espaciais das Nações Unidas, 
desenvolver um conjunto de linhas de orientação recomendadas, 
baseadas no conteúdo técnico e definições básicas das Diretrizes do 
IADC. Em 2007, foram publicadas as Diretrizes de Mitigação de Detritos 
do Subcomité Científico e Técnica do UNCOPUOS”203. As Diretrizes do 
UNCOPUOS devem ser implementadas pelos Estados-Membros e pelas 
organizações internacionais através dos seus próprios mecanismos. Na 
sessão de 2011 do Subcomité Jurídico do UNCOPUOS, a delegação da 

200  O IADC reúne as agências espaciais de Itália, Reino Unido, Espanha, China, 
Alemanha, ESA, Índia, Japão, Estados Unidos da América, Ucrânia e Rússia. 

201  Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, adoptadas a 1 de setembro de 
2007, disponíveis em: 

http://www.iadc-online.org/Documents/IADC-2002-01,%20IADC%20Space%20
Debris%20Guidelines,%20Revision%201.pdf (visto em setembro de 2016).

202  Joanne Wheeler, supra nota 206, p. 260.

203  Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais do Subcomité Científico e Técnico 
da UNCOPUOS, adotadas pela Resolução UNGA 62/217, de 22 de dezembro de 2007, A/
RES/62/217, parág. 26.
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República Checa submeteu um documento apelando ao Subcomité 
Jurídico que elaborasse princípios sobre mitigação de detritos 
vinculativos204. Apesar de muitas outras delegações estarem a favor, os 
membros do subcomité chegaram a um consenso que era necessário 
a continuação dos trabalhos do Subcomité Científico e Técnico, antes 
que diretrizes jurídicas vinculativas estivessem preparadas. O tópico 
permanece atualmente na agenda de ambos Subcomités.

c) Código de Conduta Europeu para a Mitigação de Detritos Espaciais

Outro exemplo de esforços para a mitigação é constituído pelo 
Código de Conduta Europeu para a Mitigação de Detritos Espaciais 
que é consistente, mas expande as Diretrizes do IADC205. Apesar 
de ser uma declaração com carácter político, que contém linhas de 
orientação gerais não vinculativas e outras medidas voluntárias, 
o código representa um começo importante para as medidas de 
mitigação na Europa206. O Código de Conduta foi concebido pelo 
Grupo de Coordenação sobre Detritos Espaciais da Rede de Centros, 
que tem coordenado o trabalho sobre mitigação de detritos a nível 
europeu entre as diversas entidades espaciais nacionais, desde 2009. 
Destina-se a ser usado de forma prática, por um leque estendido 
de atores da indústria espacial (agências espaciais, fabricantes da 

204  Review of the legal aspects of the Space Debris Mitigation Guidelines of 
the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, with a view to transforming the 
Guidelines into a set of principles to be adopted by the General Assembly, working paper 
submetido pela República Checa, 9 de março de 2011, A/AC.105/C.2/L.283.

205  Código de Conduta Europeu para a Mitigação de Detritos Espaciais, 28 de 
junho de 2004, disponível em:  http://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/
sd/2004-B5-10.pdf (visto em setembro de 2016).

206  Mais recentemente, o Tratado de Lisboa atribuiu à União Europeia um 
mandato explícito para o seu envolvimento em matérias espaciais, como competência a 
ser exercida em paralelo com os Estados-Membros – artigo 189.º.
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indústria espacial, operadores e lançadores de sistemas de satélites 
e outras entidades públicas ou privadas interessadas), para apoiar na 
consideração antecipada e aplicação das medidas que reduzem ou 
previnem a geração de detritos espaciais, e encorajar a construção de 
sistemas espaciais que atinjam estes objetivos. 

d) Handbook de Mitigação de Detritos da Agência Espacial Europeia

O Handbook de Mitigação de Detritos da Agência Espacial Europeia 
foi desenvolvido entre esta e um consórcio industrial, sob um contrato 
da primeira207. É um documento não regulatório e não vinculativo que 
fornece informação técnica em suporte dos standards europeus de 
mitigação de detritos. O Handbook da ESA destina-se a fornecer apoio 
técnico aos projetos que descrevem o ambiente atual de detritos 
espaciais e de meteoritos, avaliam os riscos de colisão destes detritos, 
analisam o ambiente dos detritos espaciais no futuro, implementam 
medidas de mitigação de detritos e planificação de escudos e manobras 
de evasão. O Handbook, juntamente com o European Space Debris 
Mitigation and Safety Standard definem as políticas da ESA em relação 
à mitigação de detritos espaciais e redução do risco de colisão, para 
qualquer missão sob a direção da ESA.

 9.1.2. Medidas de mitigação

Apesar de cada Estado e organização ter desenvolvido o seu próprio 
conjunto de objetivos e medidas, variando no nível de detalhe e coerção, 

207  O Handbook foi atualizado em 2007: ESA – Update of the ESA Space 
Debris Mitigation Handbook, Executive Summary, disponível em:  https://gsp.esa.int/
documents/10192/43064675/C14471ExS.pdf/2215fcb7-d8a4-4816-8881-5e0f3f8c5024 
(visto em setembro de 2016). Para informação detalhada sobre o Handbook, H. Klinkrad, 
et al. – The ESA Space Debris Mitigation Handbook 2002, Advances in Space Research, vol. 
34, 2004, pp. 1251 ss.
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todas as diretrizes têm alguns elementos fundamentais em comum. Por 
todos, as medidas de mitigação centram-se em quatro áreas essenciais: 
controlo de detritos no decorrer normal das operações; minimização 
de detritos gerados por ruturas em órbita; prevenção de colisões em 
órbita e disposição das estruturas e veículos espaciais após o término 
da missão. 

9.1.2.1. Controlo de detritos no decorrer normal das operações

Em todos os regimes de operações em órbita, todos os veículos 
espaciais devem ser construídos de forma a não libertarem detritos 
durante as operações208. Onde tal não for possível, qualquer criação 
de detritos deve ser minimizada em número, área, tempo em órbita, 
como também os efeitos que possam causar no ambiente espacial209. 
Durante as décadas iniciais da exploração espacial, os veículos 
de lançamento e os arquitetos dos objetos espaciais permitiam a 
libertação intencional de muitos objetos relacionados com a missão 
para a órbita terrestre. Aproximadamente 11% dos objetos catalogados 
são detritos libertados no decorrer das operações210. Esforços de 
projeção dedicados, apoiados pelo reconhecimento das ameaças 
decorrentes destes objetos, provaram ser eficazes na redução desta 
fonte e detritos espaciais211.

208  IADC – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 5.1 – Limit Debris 
Released during Normal Operations.

209  UNCOPUOS – Diretrizes de Mitigação de Detritos, Diretriz 1 – Limit Debris 
Released during Normal Operations.

210  IADC – Support to the IADC Space Debris Mitigation Guidelines, 12 de maio de 
2014, p. 17.

211  UNCOPUOS – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 1.
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9.1.2.2. Minimização de detritos gerados por ruturas 

Esta categoria abrange 3 medidas:

a) Minimização do potencial de ruturas durante as fases da operação

Durante a planificação do objeto espacial, cada programa ou projeto 
deve demonstrar que não há nenhuma causa provável que possa originar 
ruturas acidentais. Se estas falhas não poderem ser excluídas, os projetos 
devem minimizar a probabilidade da sua ocorrência. Durante as fases da 
operação, o objeto espacial deve ser periodicamente monitorizado, para que 
sejam detetadas avarias que possam levar a ruturas ou perda de controlo do 
objeto. Para o caso de deteção de uma avaria, devem ser incorporadas na 
planificação e levadas a cabo medidas adequadas de recuperação; de outra 
forma, devem ser incorporadas na planificação e levadas a cabo medidas de 
disposição ou passivação do objeto espacial212.

b) Minimização do potencial de ruturas após o término da missão, 
resultantes de energia armazenada

De forma a limitar o risco para outros objetos espaciais de ruturas 
acidentais, finda a missão espacial, todas as fontes de energia a bordo dos 
objetos espaciais, como propelentes residuais, baterias, recipientes de alta 
pressão, dispositivos de auto-destruição, entre outros, devem ser esvaziados 
ou colocados em segurança quando deixarem de ser necessários para a 
realização da missão. A disposição deve ocorrer logo que esta operação não 
pose um risco inaceitável à carga que se encontra no objeto213.

212  IADC – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 5.2.2 – Minimise 
the potential for break-ups during operational phases.

213  IADC – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 5.2.1 – Minimise 
the potential for post mission break-ups resulting from stored energy; UNCOPUOS – 
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c) Evitar a destruição intencional e outras atividades prejudiciais 

Devem ser evitadas destruições intencionais de objetos espaciais 
através da auto-destruição, colisão intencional, ou outras atividades 
prejudiciais que possam aumentar significativamente o risco de colisão a 
outros objetos214. Quando forem necessárias ruturas intencionais, estas 
devem ser conduzidas a altitudes suficientemente baixas, de forma a 
limitar o tempo de órbita dos detritos resultantes215.

9.1.2.3. Prevenção de colisões em órbita.

Ao desenvolver a planificação e missão do veículo espacial, deve 
existir um programa que estime e limite a probabilidade da verificação 
de uma colisão acidental com objetos conhecidos, durante o período de 
tempo que o objeto espacial permaneça em órbita; ou seja, aumentar 
a resiliência dos objetos espaciais. Os objetos espaciais podem ainda 
ser protegidos contra os detritos através de revestimento adequado. 
Isto é tipicamente realizado através do acréscimo de múltiplas paredes 
de escudos. Este é considerado um método eficaz de aumentar a 
proteção216. Contudo, é impossível prevenir danos contra uma partícula 
superior a um centímetro de diâmetro, devido à sua velocidade217.

Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 5 – Minimize potential for post-
mission break-ups resulting from stored energy.

214  IADC – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz, 5.2.3 – Avoidance 
of intentional destruction and other harmful activities.

215  UNCOPUOS – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 4 – Avoid 
intentional destruction and other harmful activities.

216  ESA, supra nota 386, p. 22.

217  Space Daily – Spotlight On Space Debris, 6 de dezembro de 2004, disponível 
em http://www.spacedaily.com/news/debris-04c.html (visto em setembro de 2016).
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Se estiver disponível informação genuína, são consideradas manobras 
de evasão de colisão dos objetos espaciais, se o risco de colisão não 
for desprezível. Os objetos espaciais levam geralmente combustível de 
reserva para o caso de ser necessário a realização destas manobras de 
evasão durante a missão espacial218. A adoção de manobras de evasão 
não é uma decisão linear, uma vez que estas manobras consumem 
combustível que pode reduzir a vida útil do satélite ou interromper os 
serviços que o objeto fornece ou a missão que conduz. Além do fato que 
as manobras de evasão contêm os seus próprios riscos, uma vez que 
podem, nalguns casos, piorar a situação ou aumentar o risco de colisão 
com outra partícula219.

9.1.2.4. Disposição do objeto espacial após a conclusão da missão.

A vida útil dos objetos que habitam as órbitas mais baixas pode ser 
de centenas de anos, e bastante superior nos objetos que se encontram 
em órbitas mais elevadas220. Os objetos espaciais que habitam órbitas 
mais baixas, que terminaram a sua vida útil, devem reentrar a atmosfera, 
de forma controlada. Se tal não for possível, devem ser retirados para 
órbitas menos populadas221. 

As mesmas medidas existem para a GEO. Para os objetos espaciais 
que se encontram na GEO, ou perto dela, o risco de colisões futuras 

218  ESA – Space Debris: assessing the risk –  http://www.esa.int/About_Us/ESOC/
Space_debris_assessing_the_risk (visto em setembro de 2016)

219  Brian Weeden, supra nota 319, p. 9.

220  ESA, supra nota 386, p. 26.

221  UNCOPUOS – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 6 – Limit 
the long-term presence of spacecraft and launch vehicle orbital stages in the low-Earth 
orbit (LEO) region after the end of their mission.
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pode ser reduzido se os objetos forem dispostos para órbitas superiores 
à região da GEO, finda a sua missão, de modo a que não interfiram nesta 
região222. 

Mas esta disposição para órbitas superiores constitui um problema 
– o que acontecerá quando essas órbitas também ficarem densamente 
populadas? Está atualmente a ser discutido, a nível internacional, um 
limite máximo de 25 anos de permanência do objeto espacial em órbita, 
após a conclusão da missão, como diretriz para os operadores espaciais 
que coloquem os seus objetos espaciais na LEO. Na deliberação sobre 
possíveis soluções para a remoção de objetos na LEO, deve ser tomada 
em devida consideração a garantia de que os detritos que sobrevivem 
para alcançar a superfície terrestre não colocam riscos às pessoas 
ou propriedade, nomeadamente através da poluição provocada por 
substâncias perigosas223.

9.1.3. Organização Internacional de Standards

O espaço também deixa margem para a aplicação de standards. 
A Organização Internacional de Standards (doravante, ISO), que já 
publicou uma série de standards sobre vários desafios globais, como 
alterações climáticas, desenvolvimento sustentável e água, entre 
outros, publicou um conjunto de standards sobre medidas de mitigação 
de detritos espaciais com vista à sustentabilidade do espaço. Estes 
standards de mitigação de detritos espaciais são preparados por comités 
técnicos da organização. O objetivo destes standards é proporcionar à 

222  UNCOPUOS – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 7 – Limit 
the long-term interference of spacecraft and launch vehicle orbital stages with the 
geosynchronous Earth orbit (GEO) region after the end of their mission.

223  UNCOPUOS – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz 6.

Índice do e-book Sumário do texto



154

comunidade internacional espacial requisitos mensuráveis e verificáveis, 
que consigam fornecer um quadro comum inequívoco e conciso na 
interpretação das linhas de orientação da IADC224. A ISO transforma 
as diretrizes de mitigação de detritos em conjuntos de requisitos de 
mitigação de detritos de alto nível, em métodos, processos e uma série 
de standards de implementação de nível inferior, de forma a garantir que 
estes sejam incorporados nas práticas da engenharia no plano nacional. 

Cada standard representa uma prática internacionalmente aceite de 
um aspeto particular de mitigação dos detritos espaciais, de forma a 
contribuir para um maior consenso entre os interessados e para ajudar 
a identificar as melhores práticas habituais. 

Talvez um dos standards mais importantes seja o ISO 24113, sobre 
sistemas espaciais e requisitos de mitigação225. O standard estabelece 
os requisitos de mitigação de detritos primários, que são aplicáveis a 
todos os elementos de missões não tripuladas. Os requisitos têm como 
objetivo reduzir o crescimento de detritos ao assegurar que os objetos 
espaciais são concebidos, operados e dispostos de maneira a prevenir 
a geração de detritos ao longo do tempo que permanecem em órbita.

Outros standards dedicam a atenção à prevenção de danos 
provocados por colisões, nomeadamente o ISO 11227, que prevê 
um método experimental para caracterizar o que acontece quando o 
material usado como revestimento do satélite é atingido por detritos 
espaciais226. O ISO 16158 descreve algumas técnicas amplamente 

224  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 741.

225  http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=57239.

226  http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=57535.
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utilizadas para a perceção de colisões iminentes, estimando a sua 
probabilidade, a probabilidade de sobrevivência, e manobras de evasão 
de colisões, através de uma colaboração diligente entre todas as 
agências que operam satélites227. O ISO 16126: 2014 define requisitos e 
um procedimento para avaliar a capacidade de sobrevivência de veículos 
não tripulados contra os impactos de detritos ou de meteoritos, de 
forma a garantir a sobrevivência de componentes que são necessários 
para a disposição dos objetos após a conclusão da sua missão228. O ISO 
14200 estabelece um guia do processo de implementação de modelos 
sobre a população de detritos e meteoritos que se encontram em 
altitudes abaixo da GEO229. Por fim, o ISO 18146 prevê informação 
para os projetos dos veículos espaciais e práticas operacionais para a 
mitigação de detritos espaciais230.

9.1.4. Plano de mitigação de detritos espaciais – uma avaliação de 
impacto ambiental?

Infelizmente, a avaliação de impacte ambiental (doravante, AIA) não 
é um instituto estabelecido no Direito do Espaço. Apesar da introdução 
de obrigações de realização de AIAs em atividades que ocorrem nas 
áreas fora das jurisdições nacionais, estas obrigações não foram ainda 
transpostas para o sector espacial231. 

227  http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=55739.

228  http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55720.

229  http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=54506.

230  https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:54506:en.

231  A realização de AIAs é necessária para as atividades realizadas na Antártida, 
no Ártico, no mar alto e para pesca e mineração nos fundos marinhos; Elisabeth Druel 
– Environmental impact assessments in areas beyond national jurisdiction, Policy Briefs, 
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Contudo, alguns dos instrumentos de soft law referidos sobre 

mitigação de detritos contêm disposições sobre avaliação de impactes. 

As Diretrizes de Mitigação de Detritos do IADC recomendam que, de 

modo a gerir a implementação de medidas de mitigação de detritos 

espaciais, deve ser estabelecido e registado um plano de mitigação de 

detritos para cada programa ou projeto232”. O plano de mitigação deve 

incluir:

1) um plano de gestão que diga respeito às atividades de mitigação 

de detritos espaciais; 

2)  um plano para a avaliação e mitigação dos riscos relacionados 

aos detritos espaciais, incluindo os standards aplicáveis; 

3)  medidas que minimizem os perigos relacionados a avarias que 

corram o risco de gerar novos detritos; 

4)  um plano para a disposição do objeto espacial no fim da sua 

missão; 

5)  justificação da escolha feita quando existam várias possibilidades”; 

e 

6)  uma matriz de cumprimento que aborde as recomendações 

destas Diretrizes233.

IDDRI, issue 1, 2013, disponível em: http://www.iddri.org/Publications/Collections/
Analyses/STUDY0113_ED_Environmental%20Impact%20Assessments.pdf (visto em 
setembro de 2016).

232  IADC – Diretrizes de Mitigação de Detritos Espaciais, Diretriz, Parte 4.

233  Ibidem.
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Apesar de não ser denominado “avaliação de impacte ambiental”, o 

plano de mitigação funciona, na sua essência, como uma AIA234.

O Handbook da ESA também prevê algumas disposições; cobre a 

avaliação da disposição no fim da missão, capacidade de sobrevivência 

na reentrada e correspondente avaliação de riscos à superfície, como 

também uma avaliação das manobras de evasão de colisão em órbita235. 

O European Space Debris Mitigation and Safety Standard dispõe de 

um plano de mitigação de detritos espaciais, que contém um plano 

de gestão para as atividades sobre detritos espaciais, incluindo uma 

avaliação e mitigação dos riscos, medidas para a minimização de geração 

de detritos, como também a disposição do objeto em questão.

Um problema evidente, inerente a qualquer avaliação de impacte 

no sector espacial, consiste na insuficiência de conhecimento. As 

atividades espaciais envolvem tanto processos naturais complexos como 

tecnologias desafiantes, o que torna a previsão de comportamentos 

destes sistemas uma tarefa extremamente árdua. Além do mais, ao 

invés da ciência, a política tem um papel predominante na tomada de 

decisões sobre a exploração do espaço. As limitações acima descritas 

aumentam a incerteza e falta de informação sobre AIAs. 

Contudo, as atividades espaciais são ultra-perigosas, o que torna 

ainda mais reivindicativo a consideração do ambiente antes da tomada 

de ação. As insuficiências na avaliação de impactes, provocada pela 

falta de dados, tempo e recursos podem ser parcialmente supridas por 

234  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 277.

235  H. Klinkrad, supra nota 207, p. 1252.
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programas de monitorização constante236. Especialmente neste campo, 

é desejável ter um conjunto coerente de regras internacionais de 

avaliação de impactes, aplicáveis a todas as atividades espaciais. 

Coloca-se agora a questão da gestão democrática do risco. Em 
princípio, os efeitos das atividades espaciais podem afetar toda a 
humanidade. Consequentemente, a componente de envolvimento de 
público de AIA pode ser vista como requerendo um sistema a nível 
internacional que atribua a vários atores a possibilidade de participarem 
em avaliações ambientais das missões espaciais237. Uma abordagem mais 
comunicativa revela-se cada vez mais importante para os planificadores 
das missões e para os responsáveis políticos na prática. Por exemplo, a 
inclusão de vários interessados nos processos que avaliam os potenciais 
impactes de uma atividade proposta, como também as suas alternativas, 
é uma medida plausível238. 

A população atual de detritos continuará a crescer ao longo do 
tempo, mesmo que não sejam efetuados novos lançamentos e que 
sejam cumpridas todas as medidas atuais de mitigação239. Foi realizado 
um estudo conduzido por seis agências espaciais, usando seis modelos 
diferentes, que concluiu que haveria um aumento médio de 30% na 
população de detritos espaciais na LEO nos próximos 200 anos, mesmo 
que exista uma adesão de 90% das medidas de mitigação de detritos240. 

236  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 279.

237  Lotta Viikari – Environmental Impact Assessment and space activities, 
Advances in Space Research, vol. 34, 2004, p. 2375.

238  Idem, p. 2376.

239  Brian Weeden – Space Traffic Management – Preventing a Real Life ‘Gravity’, 
testemunho oral perante a House Subcommittee on Space, Committee on Science, Space, 
and Technology, U.S. House of Representatives, 9 de maio de 2014, p. 7.

240  Estas simulações podem ser encontradas no estudo IADC – Stability of the 
Future LEO Environment, janeiro de 2013, disponível em: http://www.iadc-online.org/
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Deste modo, deve ser dada consideração à remoção dos detritos 
existentes em órbita, processo que é conhecido por “remoção ativa de 
detritos”241.

9.2. Remoção ativa de detritos

A remoção ativa de detritos espaciais defuntos ou avariados 
(doravante, ADR) é uma das estratégias mais proativas para a mitigação 
lato sensu dos detritos espaciais. Uma pesquisa demonstrou que a 
remoção de pelo menos 100 fragmentos de detritos da LEO reduziria 
significativamente o risco total de colisão242. 

Existem uma série de tecnologias propostas para o desenvolvimento 
desta técnica. A maior parte destas tecnologias existe apenas 
como conceitos teóricos e não foram ainda testadas ou provadas 
operacionalmente243. Por outro lado, a remoção de detritos mostra 
pouco interesse aos operadores espaciais porque representa uma 
técnica muito cara, e nada lucrativa.

A ADR é ainda problemática porque contém os seus próprios riscos. 
Todas as técnicas de ADR requerem um certo nível de interação com o 
detrito especial, que posa certos riscos. O ambiente espacial rigoroso 
pode degradar os materiais e estruturas dos objetos, tornando-os frágeis 

Documents/IADC-2012-08,%20Rev%201,%20Stability%20of%20Future%20LEO%20
Environment.pdf (visto em setembro de 2016).

241  Joanne Wheeler, supra nota 206, p. 265. 

242  Satomi Kawamoto, Shin’ichiro Nishida e Seishiro Kibe – Research on a Space 
Debris Removal System, National Aerospace Laboratory of Japan, Japan Aerospace 
Exploration Agency, 2003, p. 84, disponível em: http://airex.tksc.jaxa.jp/dr/prc/japan/
contents/NALRP2003032/nalrp2003032.pdf (visto em setembro de 2016).

243  Brian C. Weeden, supra nota 372, p. 39.
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ao contacto físico ou aceleração repentina244. Os detritos espaciais 
como foguetes podem conter algum combustível residual que pode 
explodir ao ser perturbado. Mesmo para objetos espaciais benignos, a 
ADR requer um rastreio e estimativa da órbita precisos para permitir 
o encontro. As manobras de encontro são ainda dificultadas pelo seu 
controlo à distância.

Juntamente com os problemas tecnológicos, a ADR posa uma série 
de problemas jurídicos. Talvez o problema mais grave prende-se com 
o exercício de jurisdição no espaço. O artigo VIII do Tratado do Espaço 
refere:

 “O Estado Parte sob cujo registo está inscrito um 
objeto lançado no espaço exterior manterá a jurisdição e 
o controlo sobre tal objeto e sobre o pessoal do mesmo, 
quando no espaço exterior ou num corpo celeste. A 
propriedade de objetos lançados no espaço exterior, 
incluindo os objetos colocados ou construídos num corpo 
celeste, bem como as suas partes componentes, não é 
afetada pela sua presença no espaço exterior ou num 
corpo celeste ou pelo seu regresso à Terra. Tais objetos, ou 
partes componentes, encontrados para além dos limites 
do Estado Parte sob cujo registo se acham inscritos serão 
devolvidos a esse Estado Parte, que deverá previamente 
fornecer, se pedidos, os dados de identificação”.

Este tratado estabelece que a jurisdição e controlo do Estado de 
lançamento sobre o objeto espacial são perpétuos, levando à conclusão 

244  Idem, p. 41.
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que qualquer tentativa de outro Estado de remover o objetivo é 
vista como uma violação da soberania245. Ou seja, é permitido retirar 
os detritos que nos pertencem, e ilegal retirar os detritos dos outros 
Estados, mesmo que estejam inativos e abandonados246. A propriedade 
sobre os objetos espaciais também é permanente, uma vez que o 
artigo VIII estipula que o Estado de registo não pode ser despojado da 
titularidade dos seus objetos espaciais, independentemente do uso 
ou estado do objeto247. Ainda, os direitos de propriedade incluem os 
direitos de posse, uso e disposição, negando desta forma a possibilidade 
de qualquer intromissão sem o consentimento do Estado de registo248.

Levanta-se, então, a questão de saber se existem algumas exceções 
à natureza absoluta da jurisdição e controlo do Estado que procedeu ao 
registo dos objetos espaciais, para o propósito de remoção dos objetos. 
James D. Rendleman propõe quatro hipóteses:

— A remoção é iniciada sob a direção do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, de acordo com a Carta das 
Nações Unidas249.

245  Brian Weeden, supra nota 372, p. 41; Howard Baker, supra nota 221, p. 158; 
James D. Rendleman, supra nota 367, p. 306.

246  Olga S. Stelmakh – Space Debris – Emerging Challenge, Common Concern 
and Shared Responsibility – Legal Considerations and Directions Towards Secure and 
Sustainable Space Environment, apresentação 64th Colloquium on the Law of Outer 
Space, Pequim, China, 25 de setembro de 2013, p. 11.

247  E. Gordon – Toward International Control of the problem of Space Debris, 
Proceedings of the 25th Colloquium of Law of Outer Space, 1982, p. 64.

248  V. D. Bordunov – Rights of states as Regards Outer Space Objects, Proceedings 
of the 24th Colloquium of Law of Outer Space, 1981, p.91.

249  James D. Rendleman, supra nota 367, p. 307.
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Através da aplicação do Direito Internacional ao espaço250, o artigo 
33.º da Carta requer que as partes numa controvérsia tentem, “antes 
de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, 
conciliação, arbitragem, via judicial, recurso a organizações ou 
acordos regionais, ou qualquer meio pacifico à sua escolha.” No caso 
de as partes não alcançarem um acordo sob o artigo 33.º, o artigo 
36.º, n.º 3 estabelece que as controvérsias devem ser submetidos 
ao Tribunal Internacional de Justiça. Se o litígio não for resolvido e se 
colocar em causa a manutenção da paz e segurança internacionais, o 
artigo 37.º requer que as partes submetam a questão ao Conselho de 
Segurança. Este pode concordar e ordenar a remoção do detrito, sem o 
consentimento do Estado de registo251.

– O objeto espacial foi abandonado pela Estado de 
lançamento252.

Estabelecendo um paralelo com o Direito do Mar, o abandono 
surge quando não existe qualquer tripulação a bordo do navio e não há 
qualquer intenção de regressar e reativá-lo. O navio é então considerado 
derrelicto e fica sujeito à recuperação dos objetos que permanecem no 
navio, por parte de quem quiser. No Direito do Espaço, um objeto espacial 
derrelicto seria um objeto que tivesse sido abandonado ou desertado 
por aqueles que o controlam, e que não tenham intenção de voltar a 
utilizá-lo. Deste modo, veículos espaciais tripulados, abandonados pela 
tripulação sem qualquer intenção de regressarem ou recuperarem-no, 
devem ser considerados derrelictos. Veículos espaciais e outros objetos 

250  Supra presente trabalho, ponto 5.1.

251  James D. Rendleman, supra nota 367, p. 308.

252  Ibidem.
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não-tripulados ainda com vida útil seriam considerados abandonados 
quando a sua vida útil terminasse253.

A prova para este estado de inatividade permanente seria a 
determinação se o Estado de lançamento pode ou não exercer qualquer 
tipo de controlo sobre o objeto espacial254. Se não conseguisse fazer esta 
prova, o objeto espacial deve ser considerado derrelicto.

O autor conclui, através da analogia com o Direito do Mar, que 
os detritos espaciais e satélites inativos constituem propriedade 
abandonada e, por isso, não é necessária a autorização do Estado de 
lançamento para a sua remoção255.

– O detrito espacial constitui um perigo para outros Estados 
que não o Estado de lançamento256

Se o detrito colocar em perigo a tripulação, propriedade ou até mesmo 
poder provocar danos à Terra, não seria necessário o consentimento do 
Estado de registo. Os deveres de cooperação, assistência mútua e due 
regard, previstos no artigo IX da Convenção do Espaço, devem limitar 
a permanência de jurisdição no espaço. A falha em retirar os detritos 
perigosos ou conceder o consentimento necessário para a sua remoção 
deve ser entendida como contrária aos interesses correspondentes 
dos Estados partes da Convenção, uma vez que todos os Estados têm 

253  Howard Baker, supra nota 221, p. 153, citando D. M. Wanland – Hazards to 
Navigation in Outer Space: Legal Remedies and Salvage Law, Journal of AstroLaw, vol. 1, 
1985, p. 30.

254  R. Cargill Hall – Comments on Salvage and Removal of Man-Made Objects from 
Outer Space, Proceedings of the 9th Colloquium on the Law of Outer Space, 1966, p. 119. 

255  James D. Rendleman, supra nota 367, p. 308.

256  Ibidem. 
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interesse na exploração espacial livre de perigos. A Convenção do Espaço 
permite a ponderação de interesses contrários, e, dados os crescentes 
riscos na utilização do espaço, a liberdade de os Estados deixarem 
detritos perigosos no espaço não deve ceder facilmente perante o 
direito dos outros Estados a uma exploração segura257. 

– O Estado que pretende remover o detrito tenta promover 
consultas internacionais com o Estado de lançamento nos 
termos do artigo IX da Convenção do Espaço258

De acordo com o Direito Internacional, os Estados soberanos podem 
atuar da maneira que desejarem desde que as suas ações não infrinjam 
proibições específicas. Remover o detrito espacial perigoso, de forma a 
proteger o interesse de exploração espacial segura de todos os outros 
Estado é inteiramente consistente com este princípio. 

Ao aplicar o artigo IX, um Estado que pretende realizar uma 
manobra de remoção necessita apenas de tentar promover a consulta 
internacional adequada antes de proceder à remoção. A remoção é 
permitida desde que as disposições do artigo IX sejam seguidas de boa 
fé, tendo em conta especialmente o benefício maior para a comunidade 
espacial.

A ADR levanta ainda outros problemas jurídicos. Não existe nenhuma 
distinção jurídica entre satélites funcionais e satélites não operacionais. 
Sob o regime atual, ambos são considerados objetos espaciais. Esta falta 
de distinção representa uma dificuldade para a remoção, na medida em 

257  Idem, p. 309.

258  Ibidem. 
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que pode haver desacordo entre Estados sobre o estatuto do objeto. 
Um satélite de grandes proporções pode permanecer inoperacional 
durante anos numa órbita densamente populada, sendo desta forma 
um candidato principal à remoção, mas para o Estado de lançamento, 
pode conter algum valor residual259.

Por outro lado, não há consenso sobre a quais objetos espaciais 
deve ser dada prioridade para remoção. Se o objetivo é prevenir o 
crescimento exponencial no número da população de detritos espaciais, 
reduzindo desta forma o risco a longo prazo para os satélites, os objetos 
espaciais com maior massa devem ser primeiro alvo de remoção. Estes 
objetos são a fonte de detritos espaciais futuros, e a sua remoção evita 
a geração de novos detritos260.

Contudo, se o objetivo for a proteção dos objetos espaciais 
operacionais, a curto-prazo, então deve ser dada prioridade à 
remoção de objetos de pequenas dimensões que se encontram nas 
órbitas densamente populadas, em particular os objetos entre 1 e 10 
centímetros.

 Estes objetos não são monitorizados através de técnicas de Space 
Situational Awareness, impossibilitando que os satélites efetuem 
manobras de evasão de colisão com estes detritos pequenos, ao contrário 
dos fragmentos maiores. A ADR de objetos maiores requer tecnologias 
diferentes comparadas à remoção de fragmentos mais pequenos. 
Dada a probabilidade de financiamentos limitados para as operações 
de remoção de detritos, será necessário priorizar a remoção de uma 

259  Brian Weeden, supra nota 372, p. 40.

260  Ibidem.
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categoria de detritos sobre a outra, a curto-prazo261. A necessidade de 
regulação internacional é evidente aqui.

A remoção de detritos levanta sérias preocupações sobre os direitos 
de propriedade intelectual. Muitas técnicas de ADR requerem uma 
aproximação ou encontro com o satélite alvo de remoção. Estas técnicas 
requerem também a caracterização do detrito alvo de remoção para 
determinar a sua estabilidade, integridade da estrutura ou métodos 
precisos para a remoção efetiva. Esta caracterização dos objetos 
espaciais que constituam veículos inoperacionais pode revelar patentes, 
marcas registadas, ou outros segredos sobre a sua tecnologia, design ou 
configuração262. 

A Convenção de Registo coloca problemas adicionais à remoção de 
detritos. Da mesma forma que a não obrigação de registo dos novos 
detritos criados coloca um problema à identificação e localização de 
todos os detritos que orbitam a Terra, estes detritos não têm um Estado 
de lançamento claramente definido263. Deste modo, não é possível aferir 
qual é o Estado que pode ou não remover, de fato, o detrito. Colocam-
se ainda, novamente, problemas no apuramento de responsabilidade. Se 
não é possível a identificação de detritos mais pequenos, qual é o Estado 
responsável pelos danos provocados por um detrito não registado? 
São ainda levantadas outras questões. O artigo III da Convenção de 
Responsabilidade estabelece:

“In the event of damage being caused elsewhere 
than on the surface of the Earth to a space object of one 

261  Ibidem.

262  Idem, p. 42.

263  Brian Weeden, supra nota 372, p. 41.
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launching State or to persons or property on board such a 
space object by a space object of another launching State, 
the latter shall be liable only if the damage is due to its fault 
or the fault of persons for whom it is responsible.”

Este requisito para o estabelecimento de culpa levanta uma questão 
complicada: se o Estado de lançamento remover um objeto espacial e, no 
processo, o objeto fragmenta-se, é o Estado de lançamento responsável 
pelos danos que estes fragmentos provoquem a outros objetos espaciais? 
Do mesmo modo que, como referimos, não existe nenhum padrão de 
conduta previsto na Convenção sobre Responsabilidade, o mesmo se 
aplica às operações de remoção. Desta forma, é atualmente impossível 
estabelecer se a remoção é levada a cabo de maneira negligente.

 Já foi sugerido que os Estados devem estabelecer uma 
organização internacional para fomentar o desenvolvimento das 
tecnologias necessárias, e, quando estas forem praticáveis, conduzi-las 
de um modo comercial264. Também foi sugerido o estabelecimento de 
um fundo global para ADR265.

9.3. Gestão do tráfego espacial

A terceira categoria essencial dos esforços necessários para lidar 
com os detritos espaciais é a Space Traffic Management, ou gestão 
do tráfego espacial (doravante, STM). Não existe consenso quanto ao 

264  Lotta Viikari, supra nota 207, p. 758.

265  Report of the International Interdisciplinary Congress on Space Debris 
Remediation and On-Orbit Satellite Servicing – Active Debris Removal – An Essential 
Mechanism for Ensuring the Safety and Sustainability of Outer Space, 27 de janeiro de 
2012; A/AC.105/C.1/2012/CRP.16, pp. 28-29.
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significado da expressão, nem sobre o que deveria ser chamado. Para 
o presente trabalho, a STM será entendida como as medidas tomadas 
para minimizar o impacto dos detritos espaciais nas atividades espaciais. 
Sob esta definição, o maior elemento da STM é a deteção e mitigação de 
colisões entre satélites e outros objetos espaciais266.

A STM é, na sua essência, um processo de previsão, realizado por 
computadores através de programas sofisticados. Este processo tem em 
conta estimativas das trajetórias orbitais dos objetos espaciais detetados, 
o erro nestas estimativas e modelos da atmosfera terrestre e outras 
perturbações, de forma a prever onde os objetos espaciais estarão, algum 
tempo no futuro. Este processo não termina com uma resposta positiva 
ou negativa definitiva sobre se dois objetos em órbita irão colidir. As várias 
incertezas presentes em cada input do cálculo exigem que o melhor que é 
possível fazer é conceder uma probabilidade da colisão entre dois objetos267.

Com base nestas avaliações, é atribuído um aviso ao operador ou 
operadores do satélite envolvidos sobre o risco de colisão. Cabe então a 
cada operador determinar a sua tolerância ao risco e usar esta avaliação 
como base para determinar se deve ou não alterar a trajetória do satélite, 
de forma a evitar uma aproximação perigosa268.

Além destas avaliações, outro elemento crucial de um sistema de 
STM eficaz é a interface entre o tráfego orbital e o tráfego aéreo269. Em 
2013, mais de 400 objetos espaciais rastreados reentraram na atmosfera 
terrestre270. 19 destes foram reentradas controladas de veículos espaciais 

266  Brian Weeden, supra nota 239, p. 8.

267  NASA, supra nota 262, p.18.

268  Brian Weeden, supra nota 239, p. 9.

269  Ibidem.

270  Mark Matney, supra nota 288, p. 12.
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ou foguetes de propulsão. As restantes eram reentradas descontroladas 
de mais de 100 toneladas métricas cargas inativas, outros foguetes de 
propulsão e fragmentos mais pequenos de detritos. Os dados dos objetos 
espaciais localizados são combinados com os modelos da atmosfera 
terrestre de forma a prever onde poderá ocorrer a reentrada. Contudo, este 
processo acarreta incertezas significativas, não sendo atualmente possível 
prever, com a certeza necessária, o local e hora da reentrada do objeto na 
atmosfera com menos de poucas horas de antecedência271.

9.3.1. Limites do risco de colisão

A aproximação de um objeto dentro de uma área de 4 quilómetros de 
largura, por 10 quilómetros de comprimento e por 4 quilómetros de altura 
representa um risco de colisão na ordem de 1 em 100 mil, sendo avaliada 
uma manobra de evasão de colisão272.

Para o propósito do trabalho, é referido, a título exemplificativo, os 
critérios fixados pela NASA. Para os vôos tripulados, se o risco de colisão 
for superior a 1 em 10 mil, é necessária a realização de uma manobra de 
evasão. Se o risco for superior a 1 em 100 mil, uma manobra de evasão é 
realizada se colocar em causa os objetivos da missão. Se o risco for inferior 
a 1 em 100 mil, não é realizada nenhuma manobra de evasão273. O limite 
para a evasão de colisões para vôos estritamente robóticos é inferior, 
aproximadamente 1 em 1000274.

Não existe, por vezes, a antecedência no aviso necessária para 
realizar uma manobra de evasão. Em 2009, um risco de colisão 

271  Brian Weeden, supra nota 239, p. 10.

272  As medidas referidas dizem respeito aos critérios fixados pela NASA. 

273  NASA, supra nota 262, p.18.

274  Ibidem.
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que ameaçava a Estação Espacial Internacional ultrapassou o limite 
vermelho, significando que o risco de colisão era superior a 1 em 10 
mil. Porque não havia tempo para efetuar uma manobra de evasão, a 
tripulação abordo da Estação foi instruída a entrar no veículo espacial 
Souyz, de modo que se a Estação fosse atingida, a tripulação tinha 
oportunidade chegar à superfície275.

10. OUTROS ESFORÇOS INTERNACIONAIS – MEDIDAS DE CRIAÇÃO DE 
TRANSPARÊNCIA E DE CONFIANÇA

Entre 2010 e 2011, a comunidade internacional apercebeu-se que 
cooperação multilateral é necessária para evitar a competição prejudicial, 
acidentes, e o risco crescente de conflitos na área global comum do 
espaço276. Este cenário inquestionável levou ao estabelecimento de novos 
fundamentos de uma melhor governança internacional estruturalmente 
adequada para endereçar os novos problemas das atividades espaciais. 
Na base deste esforço encontra-se o reconhecimento difundido que 
antes do desenvolvimento de novas práticas e estruturas governativas, 
é necessário melhorar a transparência e confiança nas relações entre os 
Estados.

Seguindo o sucesso dos esforços de mitigação dos detritos 
espaciais das diretrizes de mitigação de detritos das Nações Unidas, 
o UNCOPUOS iniciou um novo Grupo de Trabalho sob os auspícios 
do Subcomité Científico e Técnico sobre a Sustentabilidade a Longo-

275  Ibidem.

276  Theresa Hitchens – Transparency and Confidence Building in Outer Space 
– Inching Toward Action, Federation of American Scientists, Public Interest Reports, 
novembro de 2011, p. 3.
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prazo das Atividades no Espaço277. O objetivo do grupo de trabalho é o 
desenvolvimento de um conjunto de linhas de orientação que possam 
ser aplicadas, de uma forma voluntária, por organizações internacionais, 
entidades não-governamentais, por Estados individualmente ou 
atuando em conjunto de forma a reduzir coletivamente o risco das 
atividades espaciais para todos os atores envolvidos e garantir que 
todos os Estados têm acesso equitativo aos recursos naturais limitados 
do espaço. Em novembro de 2013, o Grupo de Trabalho apresentou 
um projeto de Diretrizes para a Sustentabilidade a Longo-prazo das 
Atividades no Espaço, e na 59.º sessão do UNCOPUOS, realizada em 
junho de 2016, foram adotadas as Diretrizes para a Sustentabilidade a 
Longo-prazo das Atividades no Espaço278, após um conjunto de várias 
delegações ter expressado que o Comité estava preparado para a sua 
adoção. Além das diretrizes principais, foi ainda aprovado um projeto de 
outras diretrizes secundárias, ainda estão submetidas para discussão. 

Outro esforço é representado pelo projeto do Código de Conduta 
Internacional sobre as Atividades Espaciais, proposto pela União Europeia 
em dezembro de 2008279. O Código representa um documento não 
vinculativo que visa promover normas que alteram o comportamento 

277  Working paper submitted by the Chair of the Working Group – Terms of 
reference and methods of work of the Working Group on the Long-term Sustainability of 
Outer Space Activities of the Scientific and Technical Subcommittee, 28 de fevereiro de 
2011, A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1.

278  Working paper by the Chair of the Working Group on the Long-term 
Sustainability of Outer Space Activities – as Diretrizes para a Sustentabilidade a Longo-
prazo das Atividades no Espaço, 20 de junho de 2016, A/AC.105/C.1/L.354.

279  O último projeto do Código Internacional de Conduta data 31 de março de 
2014.
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dos atores no espaço e que complementam outras iniciativas atuais280. O 
objetivo do Código é melhorar a segurança, proteção e sustentabilidade 
de todas as atividades espaciais, como também do ambiente espacial281. 
Ao introduzir um código de conduta, a União Europeia corrobora a 
noção que a adoção de medidas voluntárias, baseadas nas melhores 
práticas entre os atores espaciais, oferece o melhor caminho para 
alterar comportamentos relativamente à utilização do espaço. A União 
Europeia enfatizou que o Código de Conduta representa um processo 
pragmático e gradativo que pode apoiar nos esforços de atingir uma 
maior segurança no espaço. O Código tem na sua essência a prevenção, 
enfatizando que as atividades levadas a cabo no espaço envolvem um 
grau elevado de cuidado, due diligence e transparência, com o objetivo 
de criar confiança entre os atores espaciais282. 

Contudo, estes dois esforços são atenuados por um terceiro, 
representado pelo Grupo de Peritos Governamentais das Nações Unidas 
sobre Medidas de Criação de Transparência e de Confiança para as 
Atividades Espaciais. 

Este Grupo de Peritos Governamentais foi estabelecido em 2012, 
com o intuito de conduzir um estudo sobre medidas de criação de 
transparência e confiança no espaço, (doravante, TCBMs)283, nos termos 
da Resolução da Assembleia Geral 65/68. O grupo publicou o seu relatório 

280  Jana Robinson – Advancing an International Space Code of Conduct, 13 de 
julho de 2012, disponível em: http://www.e-ir.info/2012/07/13/transparency-and-
confidence-building-measures-as-practical-tools-for-advancing-an-international-space-
code-of-conduct/ (visto em setembro de 2016).

281  Projeto do Código de Conduta Internacional sobre as Atividades Espaciais, 
considerando 1.

282  Jana Robinson, supra nota 459.

283  Resolução UNGA 65/68, de 13 de janeiro de 2011, A/65/410.
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em junho de 2013284. As medidas de criação de transparência e confiança 
são um meio através do qual os Estados podem partilhar informação 
com o objetivo de criar entendimento e confiança mutuamente. Isto 
reduz as faltas de entendimento e de cálculo e ajuda a prevenir um 
confronto militar e promove a estabilidade regional e global. Também 
apoiam na construção de confiança sobre as intenções pacíficas dos 
Estados e contribui para a melhorar a compreensão, aumentar a clareza 
das intenções e criar condições para o estabelecimento de estratégias 
nas áreas da economia e da segurança285.

O conceito de TCBMs não é novo; as TCBMs foram primeiro 
introduzidas no controlo de armas e na sua não proliferação para o 
espaço286. Desde 1990 que o UNGA aceita resoluções sobre TCBMs 
sobre segurança no espaço287. Algumas TCBMs já foram promulgadas a 
nível multilateral e nacional. 

O Grupo de Peritos reconheceu o aumento da necessidade de TCBMs 
ao longo das duas últimas décadas, devido ao aumento significativo 
de detritos espaciais e os problemas que estes acarretam. As medidas 
incluem notificações prévias da realização de lançamentos, programas 
de partilha de dados sobre SSA, notificações de perigos para a segurança 
dos vôos espaciais e outros acontecimentos significativos, e a publicação 
das políticas espaciais nacionais288.

284  UNGA, Nota do Secretário-Geral – Relatório do Grupo de Peritos 
Governamentais das Nações Unidas sobre Medidas de Criação de Transparência e de 
Confiança para as Atividades Espaciais, 29 de julho de 2013.

285  Idem, p. 12.

286  Theresa Hitchens, supra nota 455, p. 2.

287  Sylvia Ospina – Let There Be Peace in Space, and on Earth, Proceedings of the 
52nd Colloquium on the Law of Outer Space, 2009, p. 178.

288  UNGA, Nota do Secretário-Geral, supra nota 463, p. 14.
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As medidas propostas pelo grupo estão estruturadas em três 
categorias: aumento da transparência das atividades no espaço, da 
cooperação internacional e criação de mecanismos de consulta. 

10.1. Transparência das atividades no espaço

• Os Estados devem trocar informação sobre os princípios e 
objetivos das políticas e estratégias nacionais, incluindo aquelas 
relacionadas com a segurança, como também trocar informação 
sobre grandes despesas militares espaciais. Os Estados devem 
também publicar informação sobre as pesquisas espaciais que 
levem a cabo;

• Os Estados devem trocar informações sobre os parâmetros 
orbitais de objetos espaciais e potenciais colisões, de forma a 
aumentar a precisão da monitorização dos objetos; promover 
o registo junto das Nações Unidas tão cedo quanto possível, de 
acordo com a Convenção de Registo e da Resolução da UNGA 
62/101 e promover o acesso público aos registos nacionais sobre 
objetos espaciais;

• Os Estados devem informar de forma imediata outros Estados ou 
o Secretário-Geral das Nações Unidas de qualquer fenómeno que 
descubram no espaço, que possa constituir uma ameaça à vida ou 
saúde das tripulações a bordo de satélites espaciais, e informar 
os operadores espaciais, nacionais ou não-governamentais 
de fenómenos naturais que possam causar interferências 
potencialmente prejudiciais a objetos envolvidos na exploração e 
utilização pacífica do espaço. Os Estados devem também notificar 
os Estados potencialmente afetados das ruturas intencionais, se 
estas forem necessárias e não poderem ser evitadas, incluindo 
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as medidas que serão adotadas para assegurar que a destruição 
intencional é conduzida em altitudes suficientemente baixas, de 
forma a limitar o tempo em órbita dos fragmentos resultantes;

• Os Estados devem fornecer notificações prévias sobre o 
lançamento de objetos espaciais e a sua missão289;

• Os Estados devem notificar, de uma forma atempada e com o 
maior alcance possível, os Estados potencialmente afetados 
de manobras programadas que podem apresentar riscos para 
a segurança dos seus objetos espaciais. Do mesmo modo, os 
Estados devem informar o Secretário-Geral das Nações Unidas e 
organizações internacionais relevantes sobre eventuais reentradas 
de alto risco que possam acontecer, cujo objeto ou material 
residual possa causar danos significativos ou contaminação 
nuclear; e

• Os Estados devem fomentar, de uma forma voluntária, visitas de 
estudo e familiarização a locais e instalações de lançamento de 
satélites, incluindo centros de SSA, e realizar demonstrações de 
foguetes e outras tecnologias espaciais.

10.2. Cooperação internacional290

• Os Estados devem promover a cooperação internacional para o 
uso pacífico do espaço, estabelecendo programas de criação de 

289  O Código de Conduta de Haia contra a Proliferação de Mísseis Balísticos 
constitui um exemplo dessa notificação.

290  “International cooperation is an important vehicle for promoting the right of 
each nation to achieve its legitimate objectives of benefiting from space technology for its 
own development and welfare” – UNGA, Nota do Secretário-Geral, supra nota 363.
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capacidade bilaterais, regionais ou multilaterais, como projetos 
científicos e técnicos, tendo em especial atenção os países 
em desenvolvimento. Estes programas devem desenvolver 
a capacidade espacial através do foco na teoria, pesquisa, 
aplicações, demonstração de exercícios e projetos-piloto, de 
forma a promover o desenvolvimento social e económico dos 
Estados ou regiões alvo; e

• Os Estados podem determinar a sua participação na cooperação 
internacional de forma equitativa, no que diz respeito aos direitos 
e interesses de todos, através de, por exemplo, disposições 
adequadas de salvaguarda tecnológica, compromissos 
multilaterais e práticas e standards relevantes291. A adoção 
de um catálogo de informação sobre os satélites disponível a 
toda a comunidade e outras políticas de disseminação seriam 
consistentes com a Resolução da Assembleia Geral 41/65.

10.3. Mecanismos de consulta

• Os Estados devem conduzir consultas internacionais de rotina 
através de mecanismos diplomáticos bilaterais ou multilaterais ou 
por outras vias, nomeadamente a via militar ou científica, devendo 
ainda considerar os mecanismos de consulta existentes, como os 
fornecidos pelo artigo IX do Tratado do Espaço e as disposições 
relevantes da União Internacional de Telecomunicações; e

• Nos casos em que um Estado possa ser afetado pelas atividades de 
outro, ou tem razões para acreditar em tal, deve ser realizada uma 

291  UNGA, Nota do Secretário-Geral, supra nota 363, p. 19.
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consulta apropriada, de forma a alcançar soluções mutuamente 
aceites sobre as medidas a serem adotadas, de forma a prevenir 
ou minimizar os riscos significativos de danos às pessoas ou 
propriedade, ou à interferência prejudicial às atividades espaciais 
de outro Estado.

11. CONCLUSÃO –  O CAMINHO PARA UM MELHOR CUMPRIMENTO – 
HARD LAW VS. SOFT LAW

Gostaríamos de terminar o trabalho com a discussão sobre o melhor 
meio para incentivar o cumprimento por parte dos Estados das medidas 
de mitigação.   

Devido à nova realidade com que o espaço se depara, em 
comparação com a data em que os Tratados foram celebrados, pautada 
por tecnologias cuja existência era, na altura, impossível de prever, e 
pela consciência da perceção dos riscos tecnológicos que os detritos 
espaciais acarretam, alguns autores propugnam a necessidade de uma 
nova convenção que seja dirigida à sustentabilidade do espaço, quer 
abrindo as negociações para uma revisão do Tratado do Espaço, quer 
celebrando uma nova convenção292. “[S]pace technology and economic 
possibilities are continually generating new questions to which law has 
to find adequate answers»; o processo de elaboração de lei “cannot be 
arrested – it has to grow at ever greater speed to follow life in order to 
resolve the many problems for the benefit and in the interests of all.”293 

292  Theresa Hitchens, supra nota 201, p. 40; José Monserrat Filho, Álvaro Fabrício 
dos Santos – Is There a Future for Space Law Beyond “Soft Law”?, Proceedings of the 53rd 
Colloquium on the Law of Outer Space, 2010, pp. 237 – 238; Joanne Wheeler, supra nota 
206, p. 254.

293  Manfred Lachs – The Treaty in Principles of the Law of Outer Space, 1961-
1992, Netherlands International Law Review, vol. 34, issue 3, 1992, p. 293.
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Para estes autores, hard law é o único meio de garantir a cooperação 
internacional necessária para endereçar a sustentabilidade e segurança 
das atividades espaciais futuras294; a ausência de normas vinculativas 
impede o apuramento de responsabilidade internacional dos autores.

Por outro lado, outros autores advogam a desnecessidade de 
um novo tratado, dado que normas de soft law produzem melhor 
os resultados pretendidos295. Por outro lado, devido à sua natureza 
não vinculativa, estas deixam os Estados mais confortáveis, existindo 
uma maior disposição para a adoção de normas mais restritas e mais 
específicas296; há ainda lugar a maior inovação297. 

As normas de soft law permitem ainda acomodar mais facilmente 
os sujeitos internacionais não estatais, como as organizações não-
governamentais, cujo papel na proteção do ambiente é cada vez mais 
relevante. Estas normas permitem também a atuação internacional 
quando o objeto em causa são problemas que ainda não se tornaram 
completamente percetíveis ou as suas soluções pouco claras, dando 
a oportunidade de os Estados experimentarem a eficácia da solução 
atingida298, e permite também um tratamento coletivo em determinados 
assuntos que os Estados não aceitariam, de outra forma, restringir a sua 
liberdade.

294  José Monserrat Filho, supra nota 471, p. 237.

295  P. J. Blount, supra nota 331, p. 156; J. H. Castro Villalobos – The Legal Categories 
in Outer Space, Proceedings of the 53rd Colloquium on the Law of Outer Space, 2010, p. 
265.

296  Lotta Viikari, supra nota 199, p. 242.

297  Patricia Birnie, supra nota 242, pp. 25–26: “Governments are more willing 
to be innovative when the text is not legally binding”; Alexandre Kiss e Dinah Shelton – 
International Environmental Law, 2.ª edição, Brill, Nijhoff, 2000, p. 51.

298  P. J. Blount, supra nota 331, p. 156.
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Também é referido que as resoluções ou declarações que sejam 
adotadas de forma unânime pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
como foi o caso das da Resolução que adotou as diretrizes de mitigação, 
estão a atingir um “patamar crítico de autoridade jurídica”, que revela um 
certo carácter vinculativo299. Estas medidas refletem uma forte expetativa 
que os membros da comunidade internacional irão cumpri-las300.  

Onde não existe hard law, a soft law é um meio pelo qual os Estados 
aceitam ser governados. A questão não é sobre o nível de vinculatividade, 
mas sim de flexibilidade e viabilidade do quadro jurídico internacional; 
trata-se de como atingir uma governança eficaz das atividades espaciais301. 
As normas de soft law são importantes no Direito do Espaço porque 
funcionam como dialeto entre a legitimidade e a legalidade.

De fato, a maior parte dos Estados com capacidade de lançamento 
de satélites contêm os seus próprios códigos de conduta e medidas de 
mitigação baseados nas Guidelines internacionais, não obstante a falta 
de reconhecimento formal da sua vinculatividade, indo, porventura, mais 
longe do que as Guidelines preveem.

Por outro lado, quando amplamente seguidas, estas práticas podem 
gerar costume internacional302.

299  Carl Q. Christol – Space Law: past, present, and future, Collection of articles 
previously published 1965–1990, Kluwer Law and Taxation Publishers: Deventer, Boston, 
1991, p. 328. 

300  Bin Cheng – United Nations Resolution on Outer Space: Instant International 
Customary Law?, in Studies in International Space Law, ed. Bin Cheng, Clarendon Press 
Oxford, Nova Iorque, 1997, p. 127.

301  Toshio Kosuge – From Guideline to International Treaty for Tule of Law 
Concerning Mitigation of Space Debris?, Proceedings of the 53rd Colloquium on the Law 
of Outer Space, p. 291.

302  Ibidem; P. J. Blount, supra nota 331, p. 156; Jingjing Nie – Regulation of Space 
Debris: On the Way Towards International Customary Law?, Proceedings of the 52nd 
Colloquium on the Law of Outer Space, 2009, p. 55.
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A sustentabilidade do espaço enfrenta agora um problema severo. 
O desejo de exploração espacial ofuscou a reflexão sobre os riscos 
tecnológicos que ocorrem no espaço e impediu que a lógica de prevenção 
fosse aplicada. Como resultado, o ambiente espacial deixou de ser uma 
enorme área aberta para passar a ser um labirinto de riscos, que ameaça 
a própria exploração espacial. Tornou-se notório que hoje são cada vez 
mais frequentes as notícias sobre incidentes espaciais resultantes de 
detritos, e tornou-se normal, no mau sentido, a preocupação com a 
segurança da tripulação. 

Como é recorrente nos impactes ambientais provocados nos bens 
ecológicos globais, é questionado se a perceção dos riscos tecnológicos 
dos objetos espaciais não é um caso too little, too late. A cooperação 
internacional apresenta-se nesta matéria essencial, visto tratar-se o 
espaço de uma área global comum.

Felizmente, já foi comprovado que as medidas de remoção ativa de 
detritos constituem uma medida de mitigação que pode reduzir em larga 
margem o risco de colisão entre objetos espaciais, por isso o próximo 
passo a tomar deve ser o desenvolvimento destas tecnologias, de forma 
que o estado natural do espaço seja reposto. Após a tomada destas 
medidas, não deve ser posteriormente descurada a aplicação de outras 
medidas de mitigação no planeamento de novas missões espaciais, para 
que a exploração espacial seja feita de forma sustentável.  
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INTRODUÇÃO

Riscos tecnológicos1 são desastres possíveis, permeados pela 

incerteza e imprevisibilidade, acerca dos quais não se pode afirmar 

seguramente se ou quando ocorrerão2. Na sociedade tecnológica atual, 

os riscos são auto-produzidos3, isto é, provocados pela ação humana4. 

Se eram excepcionais no passado, no atual contexto de evolução 

1  Nas palavras de CARLA AMADO GOMES, os riscos tecnológicos são man made 
risk, Risco tecnológico, comunicação do risco e direito a saber, in Direito(s) dos riscos 
tecnológicos, Lisboa, 2014, pp. 17 ss, 17.

2  CARLA AMADO GOMES, Introdução ao Estudo do Ambiente, 2ª edição, Lisboa, 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2014, pp. 89-92.

3  Ou manufactured risks. Estas expressões foram extraídas de CATARINA FRADE 
/ INÊS GAMEIRO, Regulação do risco e participação: o caso dos organismos geneticamente 
modificados, in e-cadernos CES [Online], II, 2008, p. 6, disponível em http://eces.revues.
org/14, acesso em 15/04/2016.

4  TIAGO ANTUNES, Risco climático na sua dimensão catastrófica, in Actas do 
Colóquio Catástrofes Naturais: uma realidade multidimensional, Carla Amado Gomes e 
RUTE Gil Saraiva (coord.), Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, 2013, pp. 121 e ss, 123-124, disponível em http://www.icjp.
pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_catastrofes_final1_isbn.pdf, acesso em 
23/06/2016.
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técnico-científico traduzem-se numa “ameaça generalizada”5 associada 

ao desconhecido e a atividades perigosas.

O conhecimento acerca dos riscos característicos da sociedade pós-
industrial influencia significativamente a tomada de decisões políticas e 
reduz a ocorrência de danos ou ao menos minimiza seus impactos6. Por 
serem de origem humana, é possível identificar mais detalhadamente 
os processos desencadeadores desses riscos, reduzir a margem de 
imprevisibilidade e, por isso, são mais fáceis de controlar ou mesmo 
evitar do que as catástrofes puramente naturais – cada vez mais raras7.

O conhecimento técnico-científico despertou a preocupação com 
os impactos da poluição gerada pelos combustíveis fósseis sobre o 
ambiente, principalmente a partir das Conferências das Nações Unidas 
de Estocolmo e do Rio de Janeiro8. Como consequência, e também em 
virtude da escassez e do alto custo do petróleo que ganharam destaque 
com a crise da década de 1970, a energia passou a ser repensada sob o 

5  CARLA AMADO GOMES, Subsídios para um quadro principiológico dos 
procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental, Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito, 2011, pp. 140-149, 141. 

6  JOSÉ RUBENS MORATO LEITE, Sociedade de Risco e Estado, in Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro, José Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato 
Leite (org.), Editora Saraiva, 2ª edição revista, São Paulo, 2008, pp. 131-204, 131-136. 

7  ALEXANDRA ARAGÃO, A Prevenção de Riscos em Estados de Direito Ambiental 
na União Europeia, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 5, disponível 
em http://www.ces.uc.pt/aigaion/attachments/Prevencao%20de%20Riscos%20em%20
Estados%20de%20Direito%20Ambiental.pdf-1a14060ed87cb105d54a17036cac71fa.pdf, 
acesso em 17/03/2016.

8  CARLA AMADO GOMES, Introdução ao Estudo do Ambiente, Lisboa, 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2ª edição, 2014, pp. 20, 21. 
RUTE SARAIVA, Direito à Energia Sustentável? in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 
Sérvulo Correia, IV, Editora Coimbra, Edição da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Coimbra, 2010, pp. 485-504, 489-490. 
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prisma da conservação, uso, desenvolvimento e gestão sustentada dos 
recursos energéticos, numa perspectiva de solidariedade intergeracional 
- de longo prazo e participativa9. 

Marco histórico na transição da energia como política econômica 
comum para um setor de natureza europeia, o Tratado Sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), em 2007, introduziu 
referência expressa às alterações climáticas e previu o combate destas 
como um dos objetivos da política no domínio do ambiente10. Dedica 
um título unicamente à energia (Título XXI), dentro da Parte III, que trata 
das Políticas e Ações Internas da União (artigo 194.o) - no qual associa o 
aprovisionamento energético à preservação e melhoria do ambiente11. 
Estabelece que a política da União Europeia no domínio da energia tem 
por objetivo, num espírito de solidariedade entre os Estados-Membros, 
assegurar o funcionamento do mercado da energia e a segurança do 
aprovisionamento energético da União Europeia, promover a eficiência 
energética e as economias de energia, desenvolver energias novas e 
renováveis e promover a interconexão das redes de energia12. 

9 RUTE SARAIVA, As pás da discórdia. Parques eólicos e direito de passagem 
aérea, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Marcello Caetano no centenário do seu 
nascimento, II, Editora Coimbra: Lisboa, 2006, pp. 631 ss, 668, 669 e 672. Sobre a crise dos 
combustíveis fósseis e os choques petrolíferos da década de 70, recomenda-se a leitura 
de RUTE SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso das 
energias renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 2008, 
pp. 215 ss, 228.

10  Artigo 191, n.o 1, item 4.o.

11  A União Europeia adotou as seguintes diretivas relativas à política energética, 
em atendimento aos objetivos previstos no Tratado da União Europeia: Diretiva 2012/27, 
Diretiva 2010/31, Diretiva 2009/28, Diretiva 2011/92 e Diretiva 2003/30. Fonte: http://
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_1.2.1.pdf, acesso em 10/03/2016. 

12  Sobre a política da União Europeia no domínio da energia, recomenda-se 
a leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no processo 
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Trata-se de uma inovação no Direito Europeu que decorre da 
preocupação com a poluição atmosférica transfronteiriça, o que justificou 
os ambiciosos compromissos assumidos pela União Europeia com o 
Protocolo de Quioto e, mais recentemente, o Acordo de Paris13. Também 
vai ao encontro da conclusão do 4.o relatório do Intergovernmental Panel 
on Climate Change, de 2007, que estabeleceu um forte nexo científico entre 
a atividade humana e o aquecimento global. Como reflexo, foi lançado o 
Programa Europeu para as Alterações Climáticas, visando reduzir a utilização 
de combustíveis fósseis e a emissão de gases com efeito estufa (GEE)14. 

Dois principais desafios do setor podem ser identificados nesse cenário: 
encontrar fontes energéticas alternativas aos combustíveis fósseis e reduzir 
a poluição aos mínimos níveis possíveis. Nesse processo, a eficiência 
energética15 passa a ser um fator de considerável importância16.

C-490/10, acórdão de 6 de setembro de 2012, pesquisável em http://curia.europa.eu/
juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none
%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%2
52C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-490%252F10&td=%3BALL&pcs=Oo
r&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=281126, acesso em 20/06/2016. No contexto 
de promoção de políticas de eficiência energética, em março de 2007, o Conselho Europeu 
lançou o Pacote Clima-Energia 2020, contendo três metas globais de utilização de 20% 
de energia proveniente de fontes renováveis até 2020 (e o de 10% para a quota de 
biocombustíveis no consumo de gasolina e gasóleo pelos transportes no mesmo período); 
aumento de 20% da eficiência energética; e redução de 20% de emissões de gases de 
efeito estufa (com base nos padrões de 1990) até 2020. Tais metas foram incorporadas 
pelas Diretivas 2009/28/CE (fontes renováveis), 2010/31/UE (desempenho energético dos 
edifícios) e 2012/27/UE (eficiência energética).

13  O Protocolo de Quioto tem vigência limitada até 2020, data em que está 
prevista a entrada em vigor do Acordo de Paris.

14  CARLA AMADO GOMES / TIAGO ANTUNES, O Ambiente no Tratado de Lisboa: 
uma relação sustentada, in Actualidade Jurídica Ambiental, 2010, pp. 1-23, 12.

15  O artigo 2.o, n.o 4, da Diretiva 2012/27/UE, define eficiência energética como 
“o rácio entre o resultado em termos do desempenho, serviços, bens ou energia gerados 
e a energia utilizada para o efeito”.

16  CARLA AMADO GOMES, O regime jurídico da produção de electricidade a 
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O desenvolvimento de políticas de eficiência energética compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável e a utilização mais eficaz da energia 
pressupõem a utilização de fontes renováveis, bem como a incorporação 
de novas tecnologias, mudanças comportamentais e econômicas17. 

A Diretiva 2012/27/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro, constitui um “quadro comum de medidas de promoção 
da eficiência energética na União, a fim de assegurar a realização do 
grande objetivo da União que consiste em atingir 20% em matéria 
de eficiência energética até 2020”18. Reflete a preocupação da União 
com as dificuldades sem precedentes de enfrentamento do aumento 
da dependência externa de energia19, da escassez energética e da 
necessidade de superar as alterações climáticas20. 

A referida diretiva adota medidas nacionais e europeias para 
alcançar uma “Europa mais eficiente” em diferentes domínios21, além 
de cristalizar a dissociação entre crescimento econômico e consumo 
de energia, alterando o paradigma até então vigente, segundo o qual o 
consumo de energia e a intensidade energética eram considerados para 
a aferição do nível de desenvolvimento das sociedades22.

partir de fontes de energia renováveis: aspectos gerais, in Temas de Direito da Energia, 
Cadernos O Direito, III, Edições Almedina, Lisboa, 2008, pp. 59-118, 60-63.

17  O artigo 2.o, n.o 6, da Diretiva 2012/27/UE, define “melhoria da eficiência 
energética” como “o aumento de eficiência energética resultante de mudanças 
tecnológicas, comportamentais e/ou econômicas”.

18  Artigo 1.o, n.o 1, da Diretiva 2012/27/UE.

19  ELENA CONDE PÉREZ, Seguridad energética y derecho internacional, in Fuentes 
de energía y derecho internacional: conflictos, principios, sanciones y seguridad, Capítulo 
VI, 2015, pp. 153-179, 168. 

20  1.o considerando da Diretiva 2012/27/UE. 

21  4.o considerando da Diretiva 2012/27/UE.

22  JOSÉ GOLDEMBERG, Energia e desenvolvimento, in Estudos Avançados,  XII-
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Nesse contexto, a energia eólica apresenta-se como uma alternativa 
viável para o atingimento de ambos os objetivos de aumento da eficiência 
energética e de diversificação da matriz. Nesse sentido, para fomentar 
investimentos sustentáveis no setor, é imprescindível a existência de 
uma política energética segura e que promova estabilidade a longo 
prazo23. 

A evolução da técnica permitiu desenvolver melhores padrões de 
eficiência energética e avançar na produção de energia a partir de 
fontes renováveis, entre elas a força dos ventos. Trata-se de uma fonte 
de energia limpa, que pode ser produzida tanto offshore (mar adentro 
ou na costa marinha), onde se concentram os maiores potenciais 
eólicos europeus, porém são maiores os riscos para a biodiversidade, 
como onshore (em terra), onde provoca mais impactos sobre os direitos 
fundamentais. Apesar dos evidentes benefícios para a redução da 
emissão de gases de efeito estufa e a sustentabilidade energética, não 
se pode desconsiderar efeitos adversos provocados pela energia eólica 
sobre os direitos fundamentais (especialmente sobre a saúde humana) 
e a biodiversidade. 

De acordo com a European Wind Energy Association, a instalação de 
energia eólica em 2015 superou a instalação de qualquer outra forma 

33, São Paulo, 1998, pp. 7-15, disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40141998000200002&lng=en&nrm=iso>, acesso em 04/04/2016. 
Para o período compreendido entre 2020 e 2030, os Estados-Membros já acordaram uma 
nova meta global de redução de 40% da emissão de gases de efeito estufa (comparada 
com níveis de 1990) – meta vinculativa; redução de pelo menos 27% do consumo de 
energia – meta indicativa; e do consumo de pelo menos 27% de energia renovável até 
2030 – meta vinculativa, fonte: http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/
index_en.htm, acesso em 16/03/2016. 

23  8.o e 14.o considerandos da Diretiva 2009/28/CE. CARLA AMADO GOMES 
/ RAQUEL FRANCO / DIOGO CALADO, Energias Renováveis em Portugal: Evolução e 
Perspectivas, Revista Eletrônica de Direito Público, I, Janeiro 2014.
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de geração de energia em 2015, correspondente a 44,2% do total das 
instalações de capacidade energética. No final de 2014 a capacidade 
de energia eólica total da União Europeia era de 129.060,1MW, ao 
passo em que em no final de 2015 atingiu o total de 141.578,8MW, 
com a instalação de 12.800,2MW. A Alemanha ocupa a primeira 
posição, com a instalação de 6.013MW, correspondente a 47% do 
total instalado em 2015. A energia eólica offshore representou 24% 
do total europeu instalado em 201524. Esses dados são confirmados 
pela Global Wind Energy Council, conforme se pode observar na 
tabela 1.

24  Fonte: http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/
EWEA-Annual-Statistics-2015.pdf, acesso em 15/03/2016, pp. 4 e 5. 

Fonte: Global Wind Statistics 2015, Global Wind Energy Council, publicado em 10/02/2016, 
disponível em http://www.gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC-PRstats-2015_LR_
corrected.pdf, acesso em 06/06/2016.

Tabela  1
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Feita essa contextualização acerca da política europeia de eficiência 
energética, no momento, impõe-se delimitar o campo de estudo e 
a abrangência da análise. Este trabalho tem por objeto o estudo da 
energia eólica sob o prisma europeu, incluindo os aspectos pertinentes 
do regime jurídico das fontes renováveis - ao qual se submete. A partir de 
uma análise crítica dos aspectos positivos e negativos da energia eólica 
sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade, objetiva demonstrar 
que a avaliação de impactos ambientais, a escolha da localização e a 
adoção de processos de planejamento integrado podem minimizar os 
impactos negativos aos mínimos níveis possíveis, funcionando como 
verdadeiros instrumentos de gestão de riscos. Por fim, serão investigadas 
medidas que podem inspirar a adoção de um regime jurídico europeu 
específico para a produção de energia eólica, otimizando, assim, os seus 
benefícios25.

1. FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

1.1. Energias renováveis versus fontes altenativas aos combustíveis 
fósseis

As energias renováveis representam uma interação entre tecnologia, 
inovação, características descentralizadoras e concorrenciais e 
preservação ambiental.

Embora representem uma alternativa aos combustíveis fósseis, não se 
confundem com fontes alternativas aos combustíveis fósseis26. As fontes 

25  Serão adotadas, ao longo deste trabalho, as definições e conceitos utilizados 
pelas diretivas mencionadas. 

26  CARLA AMADO GOMES, O regime jurídico da produção de electricidade a 
partir de fontes de energia renováveis: aspectos gerais, in Temas de Direito da Energia, 
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alternativas ao petróleo não são necessariamente renováveis, como é o 
caso, por exemplo, da energia nuclear e do gás natural, que se exaurem ao 
serem utilizados. As fontes renováveis se produzem a partir de recursos 
naturais regeneráveis, isto é, que não se esgotam (como é o caso da 
eólica), ou cuja capacidade de regeneração é maior do que a de consumo. 
Exigem o desenvolvimento de modernas tecnologias de captação e 
transformação da energia captada em eletricidade e ao mesmo tempo 
devem ser economicamente viáveis.

1.2. TIPOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA: ONSHORE E OFFSHORE 

A energia eólica é produzida a partir da força dos ventos, um recurso 
renovável e inesgotável. O fluxo de ar é gerado pela mudança de 
temperatura27. Apresenta-se como a maior esperança europeia dentre 
as fontes de energias renováveis, devido aos impactos sensivelmente 
menores dentre as fontes energéticas renováveis e não renováveis, 
aliado aos avanços tecnológicos do setor que permitem aumentar a 
densidade produtiva.

Há dois sistemas de produção de energia eólica: onshore (em terra) 
ou offshore (mar adentro ou costeira). A primeira – onshore - apresenta 
menor custo de instalação e manutenção, bem como de ligação com 
as redes de distribuição, uma vez que os aerogeradores localizam-se 
próximo das redes de distribuição e dos consumidores. Em contrapartida, 
essa maior proximidade pode provocar incômodos com reflexos sobre 
os direitos fundamentais.

Cadernos O Direito, III, Edições Almedina, Lisboa, 2008, pp. 59-118, 63-69.

27 Fonte: http://www.eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/effets-
positifs-des-eoliennes, acesso em 30/03/2016.
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Em que pesem os altos custos dos investimentos, atualmente verifica-
se uma forte expansão da tecnologia offshore, o que se justifica em 
razão do maior potencial de produção, considerando que os ventos são 
mais fortes e mais constantes na costa do que no solo28. Nestes projetos, 
o distanciamento das instalações em relação ao solo atenua os impactos 
provocados pelos aerogeradores, além de não haver necessidade de 
disputas pelo uso do solo ou obstruções físicas como montanhas e 
edifícios que podem dificultar a alocação de aerogeradores. No entanto, 
os impactos diretos sobre a biodiversidade são mais perceptíveis, 
notadamente em relação aos mamíferos marinhos, além da maior 
probabilidade de colisão de aves, como as de rapina29, que habitam 
zonas costeiras geralmente ricas em aves e habitats prioritários.

1.3. REGIME JURÍDICO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS DA UNIÃO 
EUROPEIA: A DIRETIVA 2009/28/CE 

Ainda não há um regime jurídico próprio específico da energia eólica 
no Direito da União Europeia. O Parlamento Europeu apresentou uma 
proposta de resolução sobre uma nova política para a energia eólica, 

28  Na Espanha, MASAO JAVIER LÓPEZ SAKO aponta o desconhecimento do 
potencial eólico como uma das principais barreiras ao desenvolvimento da energia eólica 
offshore, Apoyo público a la energía eólica en España, Revista de Derecho, Norteamérica, 
XXXI, 2009, pp. 224-253, tópico 1, “b”, disponível em http://rcientificas.uninorte.edu.co/
index.php/derecho/article/view/701/4338, acesso em 19/11/2015. 

29  TRAVASSOS, P. / COSTA, H.M. / SARAIVA, T. / TOMÉ, R. / ARMELIN, M. / RAMÍREZ, 
F.I. / NEVES. J., A energia eólica e a conservação da avifauna em Portugal, Lisboa, 2005, 
pp. 8 e 9, disponível em http://www.spea.pt/fotos/editor2/aenergiaeolicaemportugal.
pdf, acesso em 21/03/2016. De acordo com os autores, as aves de rapina dedicam sua 
atenção à caça e, consequentemente, estão mais sujeitas a colisões. São também menos 
ágeis e, por isso, mais sensíveis às turbulências provocadas pelas turbinas eólicas em 
razão das alterações dos ventos. MARTINA CARRETE / JOSÉ A. SÁNCHEZ-ZAPATA / JOSÉ 
R. BENÍTEZ / MANUEL LOBÓN / E JOSÉ A. DONÁZAR, Large scale risk-assessment of 
wind-farms on population viability of a globally endangered long-lived raptor, Biological 
Conservation, CIXII, 2009, pp. 2954-2961, 2954.
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datada de 27 de outubro de 2015, que resulta da preocupação com os 
impactos negativos das turbinas eólicas sobre os direitos fundamentais 
e a biodiversidade, embasada em numerosos estudos e trabalhos de 
investigação30.

Enquanto não houver regulamentação no plano da União Europeia, os 
Estados-Membros exercem a competência legislativa plena. No entanto, 
por se tratar de uma fonte renovável, deve ser observado o regime 
jurídico das energias renováveis, consolidado na Diretiva 2009/28/
CE, sem prejuízo da aplicação da Diretiva 2011/92/UE (avaliação de 
impactos ambientais31), recentemente alterada pela Diretiva 2014/52/
UE; da Diretiva 2001/42/CE; da Diretiva 92/43/CEE (diretiva habitats) e 
da Diretiva 2009/147/CE (diretiva aves).

A energia eólica exerce função estratégica para a política comunitária 
ambiental energética de promoção de fontes renováveis consolidada 
pela Diretiva 2009/28/CE. Considerada o grande novo marco legislativo 
das energias renováveis, a diretiva estabelece o pacote relativo à política 
climática e energética da União Europeia, constituído pelo controle do 
consumo de energia e a utilização crescente de energia proveniente de 
fontes renováveis32. Estabelece um “quadro comum para a promoção de 

30 F o n t e : h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?type=MOTION&reference=B8-2015-1196&format=XML&language=PT, acesso em 
29/03/2016.

31  A expressão “avaliação de impactos ambientais” será utilizada ao longo desse 
trabalho como um termo geral, por ser a nomenclatura utilizada pela Diretiva 2011/92/UE, 
embora a nomenclatura varie de acordo com a legislação nacional dos Estados-Membros, 
como, por exemplo, strategic environmental assessment (SEA) na Alemanha. Nos Estados 
Unidos da América, a terminologia usada é programmatic environmental review (NEPA). 

32  1.o considerando da Diretiva 2009/28/CE. MANUELA MORA RUIZ, Los 
condicionantes ambientales de las energías renovables: el ejemplo de la energía eólica 
y su regulación en el derecho español, Actualidade Jurídica Ambiental, VI, 2010, p. 4, 
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energia proveniente de fontes renováveis” e fixa objetivos obrigatórios 
globais para a quota de energia proveniente de fontes renováveis33. 
Nesse particular, prevê, como objetivo global, que 20% da energia 
consumida pela União Europeia em 2020 deve ser oriunda de fontes 
renováveis, sendo esse percentual de 10% para o setor de transportes. 
Para tanto, “os Estados-Membros devem promover e incentivar a 
eficiência energética e as poupanças de energia”34. Nesse cenário, a 
energia eólica exerce um papel fundamental para o atingimento dessa 
meta, na medida em que se trata de uma fonte renovável em notória 
expansão na União Europeia35.

A diretiva reconhece que os seus objetivos podem ser mais facilmente 
alcançados pela União Europeia do que pelos Estados-Membros36 e, 
por isso, o objetivo global de 20% precisa ser traduzido em objetivos 
individuais de acordo com as particularidades de cada Estado-Membro37, 

disponível em http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2010/09/
MORARUIZ300920101.pdf, acesso em 09/01/2016.

33 Artigo 1.o da Diretiva 2009/28/CE.

34 Artigo 3.o, n.os 1 e 4, da Diretiva 2009/28/CE. 

35  Sobre a promoção de fontes de energia renováveis na jurisprudência da 
União Europeia, recomenda-se a leitura do acórdão do TJUE de 26 de setembro de 2013, 
Processo C-195/12, pesquisável em http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pt&
nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%
252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ct
rue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&
mat=or&jge=&for=&cid=281126, acesso em 20/06/2016.

36  96.o considerando da Diretiva 2009/28/CE. 

37  Na França, o plano de desenvolvimento das energias renováveis tem como 
objetivo para 2020 que 23% do consumo de energia seja proveniente de fontes renováveis. 
Fonte: http://www.eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/effets-positifs-des-
eoliennes, acesso em 30/03/2016.  Embora não integre a União Europeia, é interessante 
salientar que a meta da Noruega de que 67.5% de toda a energia produzida até 2020 
seja renovável. Fonte: Norwegian Institute for Nature Research em http://www.nina.no/
english/Research/Projects/INTACT, acesso em 30/03/2016.

Índice do e-book Sumário do texto

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2010/09/MORARUIZ300920101.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2010/09/MORARUIZ300920101.pdf
n.os
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pt&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=281126,
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pt&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=281126,
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pt&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=281126,
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pt&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=281126,
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=pt&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pt&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-195%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=281126,
http://www.eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/effets-positifs-des-eoliennes
http://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
http://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

207

de forma justa e adequada, com base no produto interno bruto e nos 
esforços passados quanto à utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis, sem prejuízo de a União Europeia atingir o objetivo global38. 
Os objetivos nacionais encontram-se previstos no anexo I39. Para atingi-los, 
admite-se a compatibilização da energia importada, desde que produzida 
a partir de fontes renováveis40, bem como a aplicação de regimes de 
apoio41 e medidas de cooperação entre vários Estados-Membros e com 
países terceiros42.

A referida diretiva confere à eletricidade proveniente de fontes 
renováveis acesso prioritário e garantido às redes de transmissão e, 
assim, estimula sua utilização, na medida em que assegura aos produtores 
que a energia produzida poderá ser comercializada e transportada em 
qualquer momento, respeitadas as regras de ligação. Contudo, isso não 

38  15.o considerando.

39  A título de exemplo, para Portugal encontra-se previsto o objetivo para a 
quota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de energia 
em 2020 de 31%, ao passo em que esse percentual era de 20,5% em 2005 (ano adotado 
como ponto de partida pelo Considerando 21, ao fundamento de que se trata do ano mais 
recente relativamente ao qual se dispõe de dados fiáveis sobre as quotas nacionais de 
energia proveniente de fontes renováveis). Para a Suécia, esses percentuais são de 39,8% 
em 2005 e 49% em 2020 (trata-se dos percentuais mais elevados do anexo I).

40  37.o considerando da Diretiva 2009/28/CE.

41  O regime de apoio é definido pelo artigo 2.o, alínea k), e tratado no artigo 11.o, 
ambos da Diretiva 2009/28/CE. 

42  Artigo 3.o, n.o 3, da Diretiva 2009/28/CE. FRANCISCO PAES MARQUES, A 
Avaliação de Impacto Ambiental e os seus múltiplos, in Revisitando a Avaliação de 
Impacto Ambiental, Carla Amado Gomes e Tiago Antunes (coord.), Instituto de Ciências 
Jurídicas-Políticas, Lisboa, 2013, pp. 62-71, 63, disponível em http://www.icjp.pt/sites/
default/files/publicacoes/files/ebook_aia.pdf, acesso em 24/06/2016. JAMÓN FIESTAS 
HUMMLER também critica o fato de que, embora o potencial poluidor dos projetos 
eólicos seja reconhecidamente baixo, os procedimentos de licenciamento ambiental são 
“burocráticos, extensos, complexos, caros e muitas vezes demorados”, Análise do Marco 
Regulatório para Geração Eólica no Brasil, São Paulo, 2011, pp. 84-85, disponível em 
http://gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/2ANALISE_DO_MARCO_REGULATORIO_
PARA_GERACAO_EOLICA_NO_BRASIL.pdf, acesso em 15/04/2016. 
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implica na obrigação de os Estados-Membros apoiarem ou imporem 
obrigação de compra da energia produzida a partir de fontes renováveis, 
embora estimule a compensação financeira aos produtores em virtude 
da impossibilidade de assegurar plenamente o transporte e a distribuição 
de eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis, 
justificada pelo risco de afetar a fiabilidade ou a segurança do sistema de 
rede43. Além do acesso prioritário, prevê a interligação das redes entre os 
Estados-Membros44, para facilitar a integração da eletricidade, aumentar 
a segurança do aprovisionamento energético, atenuar a variabilidade e 
reduzir custos45.

A Diretiva 2009/28/CE prevê a adoção pelos Estados-Membros 
de um regime de garantia de origem46, com a identificação da fonte 
de energia a partir da qual foi produzida a eletricidade, indicando as 
datas e locais, baseada em critérios objetivos, transparentes e não 
discriminatórios. Dito regime mostra-se válido, na medida em que visa 
aumentar a transparência e esclarecer ao consumidor para que tenha 
mais informação no momento da contratação47. 

Feitas essas considerações sobre o regime das energias renováveis 
no que interessa especialmente à eólica, no tópico a seguir será 

43  Nesse sentido são os 60.o e 61.o considerandos e o artigo 16.o, n.o 2, alínea b), 
da Diretiva 2009/28/CE.

44  Artigo 16.o, n.o 1, da Diretiva 2009/28/CE.

45  58.o e 59.o considerandos da Diretiva 2009/28/CE. Fonte: file:///C:/Users/
Home/Downloads/IP-15-5180_PT.pdf, http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-
energy e http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports, 
acesso em 14/03/2016. 

46  A garantia de origem é definida pelo artigo 2.o, alínea j), da Diretiva 2009/28/
CE, como “um documento eletrônico com a única função de provar ao consumidor final 
que uma dada quota ou quantidade de energia foi produzida a partir de fontes renováveis, 
exigido pelo n.o 6 do artigo 3.o da Directiva 2003/54/CE”.

47  Artigo 15.o e 52.o considerando da Diretiva 2009/28/CE. 
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demonstrado como a energia eólica contribui para o desenvolvimento 
sustentável. É preciso promover constantemente essa discussão, como 
forma de estimular sua produção, que ainda se encontra muito aquém 
da capacidade dos Estados-Membros. 

2. ENERGIA EÓLICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O princípio da sustentabilidade encontra-se intimamente relacionado 
com o princípio do desenvolvimento sustentável, o qual pressupõe o 
equilíbrio entre valores ecológicos e objetivos econômicos da União 
Europeia. Ao mesmo tempo em que o desenvolvimento econômico 
deve levar em consideração os impactos sobre o ambiente e reduzi-
los ao máximo, a proteção do ambiente não deve ser um entrave ao 
progresso econômico e deve custar o mínimo possível. A vulgarização 
indiscriminada do princípio do desenvolvimento sustentável é criticada 
por respeitável parcela da doutrina, inclusive por AMADO GOMES, ao 
fundamento de que ele é dotado de pouca concretude prática e que, 
por se tratar de um conceito muito aberto e repetido na legislação, 
perde força e credibilidade. Seria uma “fórmula do Direito Internacional 
do Ambiente, tão pleasant sounding como juridicamente vazia”48. De 
acordo com AMADO GOMES, o princípio do desenvolvimento sustentável 
nada mais é que “uma equação de ponderação circunstanciada e 
conjuntural do interesse de preservação ambiental e dos interesses de 
desenvolvimento econômico” 49.

48  CARLA AMADO GOMES / TIAGO ANTUNES, O Ambiente no Tratado de Lisboa: 
uma relação sustentada, Actualidade Jurídica Ambiental, 2010, pp. 1-23, 10 e 23. RUTE 
SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso das energias 
renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 2008, pp. 215 ss, 
231.

49  CARLA AMADO GOMES, Introdução ao Estudo do Ambiente, 2ª edição, Lisboa, 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2014, pp. 83-84.
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Críticas à parte, a energia eólica contribui para o desenvolvimento 
econômico, ao mesmo tempo em que apresenta um baixo custo 
ambiental, compatibilizando, assim, o objetivo de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo previsto na Comunicação da 
Comissão, de 3 de março de 2010. A melhor forma de otimizar este 
custo-benefício é através da redução dos impactos ambientais aos 
mínimos níveis possíveis, considerando a proteção do ambiente como 
parte integrante do processo produtivo50. 

Em geral, os recursos renováveis estão sujeitos ao esgotamento 
caso não seja respeitado o tempo necessário para sua regeneração. 
Assim, a sustentabilidade também pressupõe o dever de racionalização 
na utilização desses recursos. Sob esse prisma, a sustentabilidade 
deve ser considerada um limite inegociável. Nessa linha de raciocínio, 
é preciso identificar o limite de sustentabilidade – que é inegociável - 
antes da exploração de um determinado recurso energético renovável. 
Apenas após a identificação dos limiares da sustentabilidade, como, por 
exemplo, o respeito ao tempo natural de regeneração, é que os Estados-
Membros poderão utilizar os recursos ambientais que se encontram no 
seu território51. 

Felizmente, a força dos ventos é inesgotável, o que permite utilizá-
la para a produção de energia elétrica sem que isso represente o 
esgotamento do bem natural em questão. Por isso, a sustentabilidade 

50  ALOÍSIO PEREIRA NETO, A tutela jurídica da energia eólica no Brasil, Escola 
Superior Dom Helder Câmara, Belo Horizonte, 2013, pp. 37-39, disponível em http://www.
domhelder.edu.br/uploads/DissertaodeAloisioPereiraNeto.pdf, acesso em 19/11/2015.

51  AMPARO SERENO ROSADO, Rios que nos separam, águas que nos unem. 
Análise jurídica dos Convénios Luso-Espanhóis sobre águas internacionais, Editora Lex 
Nova, Espanha, 2011, pp. 25-27. Embora a autora desenvolva esse raciocínio ao tratar 
de bacias hidrográficas compartilhadas, ele é igualmente aplicável aos demais bens 
ambientais renováveis, os quais dependem de uma utilização sustentável para serem 
preservados para as gerações futuras.
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dos projetos eólicos em geral é considerada positiva pelas avaliações de 
impactos ambientais52.

De acordo com BROWN WEISS, o desenvolvimento sustentável 
possui uma estreita relação com o princípio da solidariedade 
intergeracional e intrageracional, como um compromisso de 
equidade com as futuras gerações, garantindo o bem estar de todas 
as gerações em relação ao planeta53.  A energia eólica, assim como 
as demais fontes de energias renováveis, contribui para que as 
gerações vindouras, assim como as presentes, tenham acesso aos 
bens ambientais atualmente disponíveis e que possam usufruir deles 
de forma sustentável54, seja sob o aspecto da sustentabilidade fraca, 
atrelada à ideia de fungibilidade dos bens naturais, de acordo com 
a qual não há necessidade de manutenção exatamente dos mesmos 
bens naturais, desde que sejam conferidas às gerações futuras as 
mesmas oportunidades daquelas conferidas às presentes, ou da 
sustentabilidade forte, que pressupõe a infungibilidade dos bens 
naturais55. 

Destacada a contribuição da produção de energia eólica para o 
desenvolvimento sustentável, a seguir serão identificados os seus 

52  JASON PHILLIPS, A quantitative-based evaluation of the environmental impact 
and sustainability of a proposed onshore wind farm in the United Kingdom, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews,  ILIX, artigo n.o 4437, 2015, pp. 1261-1270, 1262.

53  EDITH BROWN WEISS, In Fairness to Future Generations and Sustainable 
Development, American University International Law Review, VIII-1, 1992, pp. 19-26, 19 e 
21. 

54  CARLA AMADO GOMES, O ambiente como objecto e os objectos do Direito do 
Ambiente, Lisboa, 1999, p. 10.

55  RUTE SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso 
das energias renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 
2008, pp. 215 ss, 232.
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impactos sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade, bem 
como medidas para minimizá-los e mecanismos de gestão dos riscos 
associados a essa tecnologia.

3. IMPACTOS SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A BIODIVERSIDADE

Se por um lado a energia eólica constitui uma fonte de energia 

limpa que contribui para a preservação do ambiente para as gerações 

presentes e futuras, por outro é passível de desencadear conflitos 

com bens jurídicos igualmente tutelados pela União Europeia, como 

os direitos fundamentais à saúde, à tranquilidade, ao sossego e à 

integridade física e psíquica, o que pode configurar um paradoxo entre 

dois interesses públicos igualmente protegidos pela ordem jurídica. 

Em relação à biodiversidade, há riscos de danos ambientais de 

consideráveis proporções em zonas sensíveis, onde normalmente 

localizam-se os principais potenciais eólicos, provocando efeitos 

adversos especialmente sobre a fauna e a vegetação56. 

56  Embora este trabalho tenha por paradigma os impactos negativos da 
energia eólica sob o prisma da União Europeia, vale a pena destacar os ensinamentos de 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA / BLEINE QUEIROZ CAÚLA / MAX BRUNO DA FROTA 
URTIAGA no sentido de que, no caso do Nordeste do Brasil, há um enorme potencial eólico 
em zonas de dunas e mangues, onde os impactos mais sensíveis sobre a biodiversidade 
são: terraplanagem de dunas e interferência no controle da erosão costeira; supressão 
de habitats, lagoas costeiras e soterramento de lagos interdunares; disponibilidade de 
água doce; desmatamentos em dunas fixas para abertura de vias de acesso, instalação de 
torres, canteiro de obras e subestação; fuga da fauna; e destruição de sítios arqueológicos 
(como ocorreu no município de Aracati), A Energia Eólica - Os dois lados da moeda: Análise 
do Caso de Aracati-Ceará, in Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, III-1, Jorge 
Miranda e CARLA Amado Gomes (coord.), Bleine Queiroz Caúla e Valter Moura do Carmo 
(org.), Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, 2015, pp. 69 ss, 75. 
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Mas antes de tratar especificamente dos aspectos negativos da 
energia eólica em relação aos direitos fundamentais e à biodiversidade, 
importa ressaltar que um impacto especialmente significativo e que tem 
potencial para colocar em risco tanto a saúde humana como a fauna e 
a vegetação começa a ser melhor evidenciado pela ciência. Um estudo 
científico publicado em 2016 encontrou evidências de que a operação 
de turbinas eólicas pode ter efeito considerável sobre a temperatura 
do solo e da superfície do solo e que os efeitos cumulativos podem 
impactar inclusive a temperatura e umidade do ar. Constatou-se que a 
operação das turbinas com ventos a favor aumentou significativamente 
a temperatura e a umidade absoluta do ar à noite, em média, 0.18°C e 
0.03 gm−3, respectivamente57. Embora esse aumento seja infinitamente 
menor do que aquele provocado por outras fontes energéticas, não é 
possível desconsiderar que se trata de um risco que deve ser considerado 
no planejamento de projetos eólicos, inclusive para comparação com 
outras formas de produção de energia, a fim de encontrar aquela mais 
adequada para cada caso. A Comissão Europeia alerta para os efeitos do 
aquecimento global sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade. 
Em relação à saúde humana, há registro de aumento do número de 
mortes associadas ao calor e de doenças transmitidas pela água. No que 
se refere à vida selvagem, a vegetação e a fauna não têm capacidade 

57  Trata-se de uma pesquisa realizada no parque eólico Black Law, na Escócia, 
que compreende 54 turbinas dentro de 18.6 km2, publicada em abril de 2016, por ALONA 
ARMSTRONG / RALPH R. BURTON / SUSAN E. LEE / STEPHEN MOBBS / NICHOLAS OSTLE 
/ VICTORIA SMITH / SUSAN WALDRON / JEANETTE WHITAKER, Ground-level climate at 
a peatland wind farm in Scotland is affected by wind turbine operation, Environmental 
Research Letters, 11, 2016, pp. 1-9, 5 e 7. RYAN WISER / ZHENBIN YANG / MAUREEN HAND 
/ OLAV HOHMEYER / DAVID INFI ELD /PETER H. JENSEN / VLADIMIR NIKOLAEV / MARK 
O’MALLEY / GRAHAM SINDEN / ARTHOUROS ZERVOS, Wind Energy, IPCC Special Report on 
Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, Edenhofer, R. Pichs-Madruga, 
Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. 
Schlomer, C. von Stechow (org.), Cambridge University Press, 2011, pp. 535-608, 548. 
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de se adaptar tão rapidamente às alterações climáticas. Com isso, 
determinadas espécies da fauna terrestre e marinha se veem obrigadas 
a mudar de habitat, sem mencionar o risco de extinção58.

A seguir, serão analisados de forma individualizada os principais 
impactos da energia eólica sobre os direitos fundamentais e a 
biodiversidade, e identificadas medidas que possam minimizar tais 
impactos, com o intuito de otimizar o custo-benefício dessa fonte 
energética renovável.

3.1. IMPACTOS SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A poluição sonora produzida pelo ruído das turbinas constitui o 
principal impacto da energia eólica sobre a saúde, abrangidos o bem-
estar e a integridade física e psíquica dos seres humanos59.

Tem origem na variação de pressão do ar que, ao ser estimulado, 
transmite esse estímulo às demais partículas de ar até chegar aos 
ouvidos, produzindo um significado auditivo desagradável60. O ruído 
emitido pelos aerogeradores é diretamente proporcional à velocidade 
dos ventos e varia de acordo com alguns fatores, como direção, força, 
altura e tipo de vento, bem como a topografia, pressão do ar, obstáculos 

58  Fonte: http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_pt.htm, 
acesso em 07/06/2016.

59   O preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde 
prevê que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado de bem-estar físico, 
mental e social completo, disponível em http://www.who.int/about/definition/en/print.
html, acesso em 08/01/2016.

60  DANIEL SÉRGIO NÉVOA MAIA, Ruído de Parques Eólicos, Editora Universidade 
do Porto, Porto, 2010, pp. 1-106, 21, disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitst
ream/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 07/01/2016.
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e fenômenos físicos específicos, layout da usina, modelo de turbinas e 
distância entre elas61. O ruído de fundo exerce grande influência sobre 
a percepção dos ruídos mecânicos e aerodinâmicos dos aerogeradores. 
Dependendo do seu nível, o incômodo será mais ou menos perceptível 
pelo ouvido humano62.

As turbinas de grande porte geram ruídos de duas origens distintas: 
i) da aerodinâmica das pás, em relação aos quais já existem projetos 
com tecnologia capaz de reduzi-los; e ii) da mecânica das engrenagens 
e geradores, que podem ser eliminados através do isolamento com 
materiais próprios63.

  Os efeitos desses ruídos sobre os direitos fundamentais são de 
ordem subjetiva (aborrecimentos, amolações e descontentamento), 
interferência em atividades cotidianas (conversas, estudos, sono e 
aprendizagem) e fisiológica (ansiedade, zumbido no ouvido e perda da 
audição)64.

61  W. DAVID COLBY /ROBERT DOBIE /GEOFF LEVENTHALL / DAVID M. LIPSCOMB 
/ ROBERT J. MCCUNNEY / MICHAEL T. SEILO / BO SØNDERGAARD, Wind Turbine Sound 
and Health Effects, An Expert Panel Review,  American Wind Energy Association e 
Canadian Wind Energy Association, 2009, pp. 45-47, disponível em http://www.epaw.
org/documents/AWEA_CanWEA_Leventhall%20et%20al.12-11-09.pdf, acesso em 
22/03/2016. 

62  DANIEL SÉRGIO NÉVOA MAIA, Ruído de Parques Eólicos, Editora Universidade 
do Porto, Porto, 2010, pp. 1-106, 24, disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitst
ream/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 07/01/2016.

63  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 7, disponível 
em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf, 
acesso em 14/03/2016. 

64  ALOÍSIO PEREIRA NETO, A tutela jurídica da energia eólica no Brasil, Escola 
Superior Dom Helder Câmara, Belo Horizonte, 2013, pp. 66-67, disponível em http://www.
domhelder.edu.br/uploads/DissertaodeAloisioPereiraNeto.pdf, acesso em 19/11/2015.
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A intolerância ao ruído é maior nos grupos de pessoas não 
beneficiadas economicamente com a instalação de projetos eólicos, 
embora não haja diferença na capacidade auditiva em comparação 
ao grupo daquelas beneficiadas. Isso se deve ao fato de que, além de 
experimentarem proveitos econômicos, as pessoas deste último grupo 
participam da decisão de instalação dos aerogeradores e têm também 
o poder de decidir desligá-los, o que as torna mais tolerantes aos 
incômodos65.

Mas os fenômenos acústicos não afetam apenas o aparelho 
auditivo. Também são registradas perturbações psicológicas e 
fisiológicas associadas ao estresse e ao cansaço provocados pelo ruído 
dos aerogeradores, decorrentes da diminuição da tranquilidade e do 
sossego, provocando dificuldade para adormecer, além de alteração e 
redução dos ciclos de sono. Estudos apontam que indivíduos expostos 
excessivamente a infrassons e ruídos de baixa frequência podem 
desencadear a doença vibroacústica. Embora reconheçam que o maior 
número de casos registrados se relacione com doenças ocupacionais, 
também apontam ocorrências associadas à exposição ambiental, 
geralmente residencial. Admitem os estudiosos que, pelo fato de os 
infrassons e ruídos de baixa frequência não serem considerados agentes 
patológicos, ainda não há estudos em grande escala que poderiam 
conferir maior credibilidade à evidência científica que associa a exposição 
ambiental a ruído de baixa frequência à doença vibroacústica66.

65  DANIEL SÉRGIO NÉVOA MAIA, Ruído de Parques Eólicos, Editora Universidade 
do Porto, Porto, 2010, pp. 1-106, 37, disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitst
ream/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 07/01/2016.

66 MARIANA ALVES PEREIRA / NUNO A. A. CASTELO BRANCO, Sobre o Impacto 
de Infrasons e Ruído de Baixa Frequência na Saúde Pública – Dois Casos de Exposição 
Residencial, Revista Lusófona de Ciências e Tecnologia da Saúde, 2007, pp. 186-200, 191, 
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Embasada em um estudo multidisciplinar, a American Wind Energy 
Association (AWEA) refuta a existência de um nexo direto entre o ruído 
das turbinas eólicas e danos à saúde humana, ao argumento de que 
não há embasamento científico nesse sentido. Ampara-se em um 
estudo dos efeitos do ruído, da vibração e do flicker67 sobre a saúde 
humana realizado pelos Departamentos de Proteção Ambiental e 
de Saúde Pública de Massachusetts, que contou com um painel de 
especialistas em saúde pública, epidemiologia, toxicologia, neurologia, 
medicina do sono, neurociência e engenharia mecânica, e concluiu o 
seguinte: i) não há qualquer evidência de efeitos negativos para a saúde, 
advindos da exposição a turbinas eólicas, que possam ser caracterizadas 
como «síndrome da turbina de vento.»; ii) o som audível das turbinas 
eólicas não impacta diretamente a saúde humana; iii) o estudo 
epidemiológico mais forte sugere que não há uma associação entre o 
ruído de turbinas eólicas e as medidas de sofrimento psicológico ou 
de saúde mental; iv) nenhuma das evidências científicas sugere uma 
associação entre o ruído de turbinas eólicas e rigidez, diabetes, pressão 
arterial elevada, zumbido, deficiência auditiva, doença cardiovascular ou 
dor de cabeça. Em 2009, foi constituído um painel consultivo científico 

disponível em  http://docs.wind-watch.org/Alves-Pereira-ILFN-public-health.pdf, acesso 
em 07/01/2016. SARA CRISTINA DOMINGOS SIMÕES, Caracterização do Ruído produzido 
por um projeto eólico. Efeito sobre a população, Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, 
2015, pp. 21 e 23, disponível em http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10519/1/
Tese%202015_Sara%20Sim%C3%B5es.pdf, acesso em 17/03/2016. AMANDA HARRY, 
Wind Turbines, Noise and Health, 2007, pp. 1-62, 26, disponível em http://www.
windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2012/11/Amanda-Harry-Wind-
Turbines-Noise-and-Health-2007.pdf, acesso em 08/01/2016. 

67  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 12, disponível 
em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf, 
acesso em 14/03/2016.
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para revisar a literatura atual sobre os efeitos das turbinas eólicas sobre 
a saúde humana, o qual chegou às mesmas conclusões anteriores, 
no sentido de que o ruído das turbinas eólicas não provoca impactos 
negativos68. 

Resultados distintos foram obtidos em um estudo realizado pela 
pesquisadora AMANDA HARRY com pessoas que vivem no Reino Unido, 
a uma distância aproximada de 300 a 2000 metros de turbinas eólicas 
de variados tipos, novas, antigas, maiores, menores, altas e baixas. 
Os entrevistados responderam a um detalhado questionário, no qual 
relataram agitação, interferências nos ciclos de sono quando o ruído das 
turbinas é constante em sua baixa frequência, depressão e vontade de 
permanecer longe enquanto o vento não muda de direção. As principais 
queixas são relacionadas ao ruído, vibração e sombra flicker (causada pela 
rotação das pás e do reflexo do sol através delas), além de aborrecimento 
causado pelo estímulo visual repetitivo. Dores de cabeça frequentes 
são associadas à falta de sono dependendo da posição do vento ou 
quando as turbinas estão aceleradas. Também são queixas comuns 
entre os entrevistados zumbido nos ouvidos, estresse, irritação, cansaço, 
dificuldade de realizar tarefas diárias, falta de concentração, alteração 
da válvula do coração, dificuldade de retomar o sono durante a noite, 
preocupação constante com o ruído (angústia) e perturbação decorrente 
do brilho e do reflexo do sol provocado pelas pás. Tais sintomas fizeram 
algumas das pessoas entrevistadas venderem suas propriedades, 
contrariando a expectativa de que lá residiriam até o fim de suas vidas, 
e se mudarem para outros lugares, onde relatam terem recuperado sua 
saúde e qualidade de sono. As mesmas queixas foram identificadas pela 

68  Fonte: AWEA, disponível em http://www.awea.org/Issues/Content.
aspx?ItemNumber=862, acesso em 06/01/2016.
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pesquisadora em correspondências enviadas por pessoas que vivem na 
Austrália e na Nova Zelândia e em trabalhos científicos publicados na 
França, Alemanha, Países Baixos e Estados Unidos da América69. Assim, a 
pesquisadora concluiu que houve perda da qualidade de vida e afetação 
da saúde das pessoas que vivem próximas a turbinas eólicas e que os 
sintomas são os mesmos descritos em outras partes do mundo. Por 
fim, alerta que para saber a real gravidade dos impactos dos ruídos das 
turbinas sobre a saúde humana é necessária a realização de pesquisas 
epidemiológicas em larga escala e por médicos independentes70. 

Confrontando os resultados obtidos pelo estudo acima com as 
conclusões daquele divulgado pela American Wind Energy Association, 
constata-se que não é fácil identificar um nexo direto entre turbinas eólicas 
e danos sobre a saúde humana, na medida em que estudos científicos 
variam de acordo com alguns fatores, como origem do financiamento e 
pré-concepções de pesquisadores, o que pode justificar a existência de 
posições científicas em ambos os sentidos. Por outro lado, não se pode 
desprezar a coerência dos incômodos e sintomas apresentados pelas 
pessoas que vivem próximo a turbinas eólicas, relacionados, basicamente, 
com dificuldades para dormir, perturbações do sono, insônia, dor de 
cabeça, irritação, falta de memória e intolerância ao ruído, ansiedade 
e desgastes físico e psíquico, além de interferência na recuperação 
fisiológica de crianças71.

69  AMANDA HARRY, Wind Turbines, Noise and Health, 2007, pp. 1-62, 3, 
4, 17, 19,21, disponível em http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/
uploads/2012/11/Amanda-Harry-Wind-Turbines-Noise-and-Health-2007.pdf, acesso em 
08/01/2016. A autora conclui que as pessoas que procuram o campo para viver buscam 
uma vida tranquila e calma e a instalação de projetos eólicos nesses locais provoca uma 
abrupta perda da qualidade de vida, contrariando as expectativas.

70  AMANDA HARRY, Wind Turbines, Noise and Health, 2007, pp. 1-62, 21, 22, 23, 26.

71  Esses efeitos adversos foram relatados por uma família que vive perto de 
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Um caso concreto ocorrido no Reino Unido pode auxiliar nessa 
reflexão. A família Bolton firmou um acordo de arrendamento de sua 
propriedade para a execução do projeto eólico Te Apiti. Embora a 
mudança da família daquele local não integrasse o rol das obrigações 
impostas pelo contrato de arrendamento, havia a previsão de pagamento 
de uma indenização caso a família deixasse a propriedade, o que acabou 
acontecendo, já que o ruído e a vibração tornaram difícil a vida naquele 
lugar. A empresa responsável pelo contrato, Meridian Energy, alegou 
que não houve qualquer surpresa com a mudança, ao fundamento de 
que o pagamento de uma indenização havia sido proposto desde o início 
das negociações. Foram registrados protestos nimby (not in my back 
yard), embora a empresa tenha afirmado que a reação da comunidade 
local foi positiva72. O pagamento da indenização à família para que se 
mudasse do local é internalizado no custo do projeto e, obviamente, 
constitui um dispêndio financeiro adicional à empresa responsável, o 
que permite concluir que, se realmente não houvesse impactos sobre a 
saúde e a integridade física e psíquica daquela família, certamente não 
teria sido proposto o pagamento de uma indenização pela mudança. 
Aliás, a família sequer teria deixado a propriedade onde sempre residiu, 
o que vem a confirmar as consequências negativas da energia eólica 
sobre a saúde e a integridade física e psíquica das pessoas que vivem no 
entorno das turbinas.

turbinas eólicas em Portugal, nos autos da ação de n.o 2209/08.0TBTVD.L1.S1, objeto de 
acórdão do STJ de 30 de maio de 2013, pesquisável em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954
f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4559d6d733d1589780257b7b004d464b, acesso em 
17/03/2016.

72  AMANDA HARRY, Wind Turbines, Noise and Health, 2007, pp. 1-62, 54, 
disponível em http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2012/11/
Amanda-Harry-Wind-Turbines-Noise-and-Health-2007.pdf, acesso em 08/01/2016.
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O ruído ambiente73 é identificado como um dos principais problemas 
ambientais na União Europeia. Com fundamento no Livro Verde sobre 
a Futura Política de Ruído, foi adotada a Diretiva 2002/49/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002, relativa 
à avaliação e gestão do ruído ambiente, para proteger o ambiente e a 
saúde contra a exposição a esse tipo de ruído74.  No que diz respeito 
a projetos eólicos, não há valores-limite tolerados previamente 
estabelecidos no âmbito da União Europeia. Embora a referida diretiva 
preveja indicadores e métodos harmonizados de avaliação de ruídos, 
atribui aos Estados-Membros a fixação de limites concretos, com 
fundamento no princípio da prevenção, bem como a elaboração de 
mapas estratégicos que devem ser reanalisados ou revistos a cada 5 
anos75. Assim, esses limites podem variar de acordo com a legislação 

73  O artigo 3.o, alínea a), da Diretiva 2002/49/CE, define ruído ambiente como 
“um som externo indesejado ou prejudicial, criado por actividades humanas, incluindo o 
ruído emitido por meios de transporte, tráfego rodoviário, ferroviário, aéreo e instalações 
utilizadas na actividade industrial (...)”.

74  A política da União Europeia para atingir um elevado nível de proteção da 
saúde e do ambiente contra o ruído ambiente pressupõe que os Estados-Membros 
adotem as seguintes ações: elaboração de mapas de ruído ambiente; informem o público 
sobre esse ruído e seus efeitos; e adotem planos de ação para prevenir e reduzir o ruído, 
com base nos mapas, especialmente quando forem capazes de provocar danos à saúde 
(artigo 1.o, n.o 1, da Diretiva 2002/49/CE).

75  Nesse sentido, é o 8.o considerando da Diretiva 2002/49/CE. De acordo com a 
referida diretiva, os mapas estratégicos de ruído devem observar os requisitos mínimos 
previstos no artigo 7.o e no anexo IV. W. DAVID COLBY /ROBERT DOBIE /GEOFF LEVENTHALL / 
DAVID M. LIPSCOMB / ROBERT J. MCCUNNEY / MICHAEL T. SEILO / BO SØNDERGAARD, Wind 
Turbine Sound and Health Effects, An Expert Panel Review,  American Wind Energy Association 
e Canadian Wind Energy Association, 2009, pp. 45 a 47, disponível em http://www.epaw.org/
documents/AWEA_CanWEA_Leventhall%20et%20al.12-11-09.pdf, acesso em 22/03/2016. 
Os autores mencionam a existência de documentos da Healthy Protection Agency (HPA) e da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) contendo padrões (guidelines) de níveis de ruído que, 
embora não sejam especificamente relacionados a turbinas eólicas, servem como padrões 
formais de referência e base possível para o desenvolvimento de tais padrões. Para mais 
informações, sugere-se consulta aos sites https://www.gov.uk/government/organisations/
public-health-england e http://www.who.int/en/, acesso em 22/03/2016. 
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de cada país76. Curiosamente, Estados com menores limites de ruído 
apresentam maior taxa de crescimento de potência instalada77, o 
que demonstra que a menor tolerância legal ao ruído não inviabiliza 
a expansão da exploração da energia eólica. Ao contrário, estimula o 
melhor planejamento dos projetos e, por conseguinte, a população 
apresenta menor resistência à presença de empreendimentos dessa 
natureza do que em Estados mais tolerantes em relação aos níveis de 
emissões de ruído.

Atualmente não há uma distância mínima a ser observada na 
instalação de turbinas em relação às residências na União Europeia. 
No entanto, os efeitos nefastos do ruído das turbinas sobre os direitos 
fundamentais, apontados em estudos e investigações, levaram o 
Parlamento Europeu a solicitar à Comissão que “estabeleça uma 
moratória contra a instalação de novas turbinas eólicas ou que, 
alternativamente, institua uma distância mínima de 1500 metros entre 
uma turbina eólica e uma residência”78.

76  Para mais detalhes sobre os limites permitidos pela legislação de Estados-
Membros da União Europeia (e também dos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia), 
recomenda-se a leitura de DANIEL SÉRGIO NÉVOA MAIA, Ruído de Parques Eólicos, Editora 
Universidade do Porto, Porto, 2010, pp. 1-106, 79 a 88, disponível em https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 07/01/2016. 

77  É o caso da Austrália, de acordo com dados apresentados por DANIEL 
SÉRGIO NÉVOA MAIA, Ruído de Parques Eólicos, Editora Universidade do Porto, 
Porto, 2010, pp. 1-106, 87, disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitstre
am/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 08/01/2016. 

78 F o n t e : h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?type=MOTION&reference=B8-2015-1196&format=XML&language=PT, acesso em 
29/03/2016. ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA / BLEINE QUEIROZ CAÚLA / MAX 
BRUNO DA FROTA URTIAGA também defendem a observância de distância mínima entre a 
instalação de um projeto eólico e uma área habitada como forma de reduzir os impactos 
sonoros sobre a saúde humana e lembram que o ruído pode ser ainda maior na fase de 
instalação por causa das obras, A Energia Eólica - Os dois lados da moeda: Análise do Caso 
de Aracati-Ceará, in Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, III-1, Jorge Miranda 
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Enquanto não é estabelecida uma política específica da União 
Europeia para a energia eólica, podem ser adotadas determinadas 
medidas direcionadas à redução dos impactos do ruído sobre a 
saúde humana, identificadas em estudos técnicos e doutrinários. Na 
elaboração do projeto, alguns aspectos devem ser considerados, tais 
como: i) a distância da fonte emissora ao receptor (de acordo com a 
regulamentação legal, ainda inexistente no âmbito da União Europeia), 
uma vez que quanto mais próxima maior o ruído e consequentemente 
o incômodo provocado; ii) a potência sonora da fonte; iii) o isolamento 
do receptor; iv) a força e a direção do vento79. Durante a operação das 
turbinas, as seguintes medidas podem ser adotadas: i) programar os 
aerogeradores para, em determinadas condições de vento mais propícias 
a gerar níveis de ruído mais intensos, reduzirem ou suspenderem a sua 
atividade; ii) programar os aerogeradores para ajustarem as respectivas 
pás para posições menos agressivas em termos aerodinâmicos; iii) 
reforçar o isolamento acústico dos equipamentos, caso se trate de 
um ruído gerado pelo funcionamento das turbinas; e v) suspender o 
funcionamento a determinadas horas/períodos do dia80. 

e CARLA Amado Gomes (coord.), Bleine Queiroz Caúla e Valter Moura do Carmo (org.), 
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 2015, pp. 69 ss, 77.

79  De acordo com DANIEL SÉRGIO NÉVOA MAIA, “quando o vento se dirige do 
receptor para o aerogerador (vento contrário) ou lateral, existe uma atenuação, quando 
por sua vez a direcção do vento é do aerogerador para o receptor (a favor do vento) verifica-
se um acréscimo do ruído junto a este”, Ruído de Parques Eólicos, Editora Universidade do 
Porto, Porto, 2010, pp. 1-106, 97, disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bitstre
am/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 07/01/2016. O autor ainda explica como 
a redução do ruído aerodinâmico e mecânico na fonte pode ser obtida através da redução 
da velocidade de ponta, a alteração dos ângulos de ataque das pás e a otimização dos 
perfis das lâminas com a ajuda de novas tecnologias (p. 97).

80  Essas medidas foram extraídas da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
de Justiça de Portugal no julgamento do processo n.o 2209/08.0TBTVD.L1.S1, acórdão 
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Observa-se que, além da avaliação de peculiaridades do projeto, 

a utilização de métodos de previsão e monitoração constantes do 

acréscimo de ruído e das condições atmosféricas, permite adotar 

medidas de redução dos danos sobre a saúde humana durante a 

fase de execução. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias 

que permitam extrair maior aproveitamento energético, como 

por exemplo através da otimização da velocidade do vento, reduz 

os níveis de ruídos e vibrações. Os avanços tecnológicos do setor 

também tornaram as pás mais silenciosas. Assim, a substituição de 

aerogeradores antigos por novos constitui uma opção para reduzir 

a poluição sonora, tendo em vista que, ainda que submetidos à 

manutenção periódica, o ruído mecânico dos equipamentos aumenta 

com o envelhecimento destes81. 

de 30 de maio de 2013, pesquisável em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b9
80256b5f003fa814/4559d6d733d1589780257b7b004d464b, acesso em 17/03/2016. O 
desligamento das turbinas em horários críticos também é recomendado em estudo da 
Birdlife Europe, B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 19 (Caixa 1 - Displacement and collision of White-tailed 
Eagles at Smøla wind farm, Norway), disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
Dentre as medidas sugeridas por estes autores para o caso das turbinas eólicas de 
Semola, na Noruega, destacam-se, ainda, garantir uma avaliação de impacto ambiental 
de qualidade, com a incorporação de medidas mitigadoras de impactos; a não renovação 
futura da licença de operação ou sua renovação por um período mais curto e um plano de 
restauração ecológico do local; e acelerar a designação de novas áreas de conservação na 
Noruega. 

81  ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA / BLEINE QUEIROZ CAÚLA / MAX BRUNO 
DA FROTA URTIAGA, A Energia Eólica - Os dois lados da moeda: Análise do Caso de Aracati-
Ceará, in Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, III-1, Jorge Miranda e CARLA 
Amado Gomes (coord.), Bleine Queiroz Caúla e Valter Moura do Carmo (org.), Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 

Índice do e-book Sumário do texto

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4559d6d733d1589780257b7b004d464b
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4559d6d733d1589780257b7b004d464b
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

225

Outro impacto relevante consiste na possibilidade de 

interferência eletromagnética quando a turbina eólica é instalada 

entre os receptores e transmissores de ondas de rádio, televisão 

e microondas. As pás das turbinas podem bloquear as ondas 

eletromagnéticas ou refletir parte da radiação eletromagnética em 

uma direção, de forma que a onda refletida interfere no sinal obtido, 

perturbando os sistemas de telecomunicações e de rádio num raio 

de 2 ou 3 km das grandes centrais eólicas82. Nos aeroportos, também 

é preciso observar uma distância mínima para evitar interferência no 

sistema de comunicação83.

Os projetos eólicos interferem negativamente não apenas em 

atividades humanas e no bem-estar, mas também sobre o valor 

2015, pp. 69 ss, 77.

82  SUZANA MARGARIDA DA SILVA AMARAL, Análise comparativa da avaliação 
de impacto ambiental de parques eólicos em Portugal, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 4, disponível em http://repositorio.ul.pt/
bitstream/10451/1419/1/20479_ulfc080629_tm.pdf, acesso em 02/04/2016. RUTE 
SARAIVA e NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso das energias 
renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, n.o 3, 2008, 
pp. 215-277, 243. DAVID PIMENTEL / MEGAN HERZ / MICHELE GLICKSTEIN / MATHEW 
ZIMMERMAN / RICHARD ALLEN / KATRINA BECKER / JEFF EVANS / BENITA HUSSAIN / 
RYAN SARSFELD / ANAT GROSFELD / THOMAS SEIDEL, Renewable Energy: Current and 
Potential Issues, BioScience, LII, 2002, pp. 1111-1120, disponível em http://bioscience.
oxfordjournals.org/content/52/12/1111.full, acesso em 01/11/2015. RYAN WISER / 
ZHENBIN YANG / MAUREEN HAND / OLAV HOHMEYER / DAVID INFI ELD /PETER H. JENSEN 
/ VLADIMIR NIKOLAEV / MARK O’MALLEY / GRAHAM SINDEN / ARTHOUROS ZERVOS, Wind 
Energy, IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 
Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, 
P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C. von Stechow (org.), Cambridge University Press, 
2011, pp. 535-608, 574.

83  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 12, disponível 
em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf, 
acesso em 14/03/2016. 
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da propriedade, como uma decorrência do impacto da visibilidade 

das turbinas, do ruído e da sombra flicker, podendo provocar 

desvalorização em torno de 20 a 50%, conforme considerado pelo 

Parlamento Europeu na proposta de resolução encaminhada à 

Comissão em 201584. 

Além disso, desencadeiam conflitos entre o direito de liberdade 
de iniciativa econômica de produção de energia eólica85 e o direito 
fundamental de exploração de propriedade privada por grupos 
familiares que vivem no entorno das turbinas. Isso porque os impactos 
sobre a saúde humana reduzem o desempenho dos membros dessas 
famílias no exercício de atividades econômicas rurais, muitas vezes 
realizado em regime de subsistência. Há registros de que os próprios 
animais também sofrem com o ruído e ficam agitados e sobressaltados 
com o efeito disco do reflexo do sol pelas pás das turbinas, impactando 
o orçamento familiar no local86.  

84 F o n t e : h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?type=MOTION&reference=B8-2015-1196&format=XML&language=PT, acesso em 
29/03/2016. RYAN WISER / ZHENBIN YANG / MAUREEN HAND / OLAV HOHMEYER / DAVID 
INFI ELD /PETER H. JENSEN / VLADIMIR NIKOLAEV / MARK O’MALLEY / GRAHAM SINDEN 
/ ARTHOUROS ZERVOS, Wind Energy, IPCC Special Report on Renewable Energy Sources 
and Climate Change Mitigation, Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. 
Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C. von Stechow 
(org.), Cambridge University Press, 2011, pp. 535-608, 576.

85  CARLA AMADO GOMES, Nem tudo o vento levou, in Anotações Jurisprudenciais 
Dispersas, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 2013, pp. 31-49, 33.

86  Esses efeitos adversos foram relatados pelos autores da ação de n.o 
2209/08.0TBTVD.L1.S1 (Caso Torres Vedras), de 30 de maio de 2013, pesquisável em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4559d6d733d158978
0257b7b004d464b, acesso em 17/03/2016

SARA CRISTINA DOMINGOS SIMÕES, Caracterização do Ruído produzido por um 
projeto eólico. Efeito sobre a população, Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, 2015, 
pp. 25-27, disponível em http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10519/1/Tese%20
2015_Sara%20Sim%C3%B5es.pdf, acesso em 17/03/2016.
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Além do impacto sobre o direito de propriedade privada, as turbinas 
eólicas, bem como a sombra produzida por suas pás, provocam um 
desconforto visual à população, notadamente durante os primeiros 
meses de operação87. Isso porque as turbinas têm aumentado de 
tamanho nos últimos anos88 e geralmente são instaladas em sítios de 
elevada altitude e sem obstruções na área do entorno para captação dos 
ventos mais fortes e consistentes89. Trata-se de um impacto subjetivo, 
na medida em que a sua percepção varia de indivíduo para indivíduo, 
de utilidade pública, equivalente ao de outras obras de infraestrutura 
pública, como estradas, passagens de cabos de energia, linhas elétricas 
e de telefonia90. 

Os aerogeradores também produzem efeitos negativos sobre o 
patrimônio cultural, uma vez que deterioram a paisagem e a riqueza 

87  ALOÍSIO PEREIRA NETO, A tutela jurídica da energia eólica no Brasil, Escola 
Superior Dom Helder Câmara, Belo Horizonte, 2013, p. 63, disponível em http://www.
domhelder.edu.br/uploads/DissertaodeAloisioPereiraNeto.pdf, acesso em 19/11/2015.

88  A adoção de modelos maiores é uma forma de reduzir o número de turbinas, 
substituindo-se modelos menores por outros maiores e mais potentes.

89  RYAN WISER / ZHENBIN YANG / MAUREEN HAND / OLAV HOHMEYER / DAVID 
INFI ELD /PETER H. JENSEN / VLADIMIR NIKOLAEV / MARK O’MALLEY / GRAHAM SINDEN 
/ ARTHOUROS ZERVOS, Wind Energy, IPCC Special Report on Renewable Energy Sources 
and Climate Change Mitigation, Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. 
Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C. von Stechow 
(org.), Cambridge University Press, 2011, pp. 535-608, 575.

90  RUTE SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso 
das energias renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 
2008, pp. 215 ss, 244. Sobre o impacto visual negativo, com reflexos socioeconômicos 
diretos, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA / BLEINE QUEIROZ CAÚLA / MAX BRUNO 
DA FROTA URTIAGA, A Energia Eólica - Os dois lados da moeda: Análise do Caso de Aracati-
Ceará, in Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, III-1, Jorge Miranda e CARLA 
Amado Gomes (coord.), Bleine Queiroz Caúla e Valter Moura do Carmo (org.), Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
2015, pp. 69 ss, 78.
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natural das zonas rurais91, como também reconheceu o Parlamento 
Europeu na sua proposta de resolução encaminhada à Comissão92. 

A deterioração da paisagem produz reflexos sobre o turismo com 
consequências socioeconômicas93. Embora esse não seja propriamente 
um impacto direto sobre direitos fundamentais, é de extrema relevância 
para determinados municípios que dependem da arrecadação 
advinda desse setor para a prestação de serviços públicos essenciais 
à população – como saúde e educação, que sofre indiretamente com 
as consequências advindas dessa perda. Considerando que os projetos 
eólicos apresentam certas restrições quanto à escolha da localização, já 
que precisam ser instalados nos locais de maior potencial e, portanto, 

91   WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas 
eólicas, Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, pp. 10 e 
11, disponível em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/
ag-267.pdf, acesso em 14/03/2016. CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO, Tutela jurídica 
do ar (vento) e a energia eólica em face do direito ambiental brasileiro, Revista do Curso 
de Mestrado em Direito da UFC, II, 2010, pp. 15-24, 19.

92  Fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=MOTION&reference=B8-2015-1196&format=XML&language=PT, acesso em 
29/03/2016. Interessante ressaltar que, no acórdão de 6 de setembro de 2011, Processo 
111/09, o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal decidiu que a instalação de uma central 
fotovoltaica não constitui fato ilícito quando submetida ao competente procedimento 
administrativo de licenciamento e, portanto, não viola o direito à paisagem. Esse acórdão 
é digno de críticas, tendo em vista que a existência de um procedimento administrativo 
de licenciamento prévio, por si só, não afasta a possibilidade de ocorrência de qualquer 
dano à paisagem, na medida em que a concessão da licença resulta do exercício de 
ponderação pela autoridade responsável, dentro dos limites de sua discricionariedade, 
dos impactos negativos do projeto (o que inclui a saúde, a biodiversidade e a paisagem) 
e do interesse público na produção de energia menos poluente a partir de uma fonte 
renovável. Acórdão do STJ n.o 111/09, de 06/09/2011, pesquisável em http://www.dgsi.
pt, acesso em 20/04/2016.

93   SUZANA MARGARIDA DA SILVA AMARAL, Análise comparativa da 
avaliação de impacto ambiental de parques eólicos em Portugal, Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 5, disponível em http://repositorio.ul.pt/
bitstream/10451/1419/1/20479_ulfc080629_tm.pdf, acesso em 02/04/2016.
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não há uma flexibilidade locacional, poderia pensar-se no pagamento de 
uma espécie de “compensação financeira” aos municípios que abrigam 
turbinas eólicas.  Busca-se, através desse instrumento, ressarcir as 
comunidades da privação das rendas futuras que os terrenos sujeitos a 
restrições do uso do solo poderiam gerar, além dos impactos financeiros 
sobre o turismo decorrentes dos impactos da produção da energia 
eólica sobre a paisagem. A título de exemplo, a legislação portuguesa94 
determina que os produtores de energia eólica paguem uma renda de 
2,5% à rede nos Municípios nos quais os aerogeradores encontram-se 
instalados, como forma de compensar os prejuízos econômicos com a 
queda do turismo, bem como os incômodos à população provocados 
pelo ruído. O pagamento de rendas dessa natureza é objeto de críticas, 
sob os fundamentos de que fere a proporcionalidade, já que a liberdade 
de iniciativa econômica torna-o dispensável, e implica em indevida 
discriminação tarifária95, além de ir contra a lógica de discriminação 
positiva e de incentivo da energia eólica96. Não obstante as críticas, esse 
regime sem dúvidas pode atenuar os impactos econômicos e sociais e 
estimular a instalação de projetos eólicos, além de reduzir a resistência 
da população local, que sofre diretamente e indiretamente com os 
impactos.

Sem prejuízo da “compensação financeira”, o impacto visual pode 
ser minimizado através da pintura das pás em cores harmonizadas 

94  Artigo 33 do anexo II do Decreto-lei 189/88.

95  CARLA AMADO GOMES, O regime jurídico da produção de electricidade a 
partir de fontes de energia renováveis: aspectos gerais, in Temas de Direito da Energia, 
Cadernos O Direito, III, Edições Almedina, Lisboa, 2008, pp. 59-118, 52. 

96  RUTE SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso 
das energias renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 
2008, pp. 215 ss, 245-246.
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com a paisagem urbana ou natural97. Essa “camuflagem” também 
contribui para diminuir a percepção do ruído, uma vez que o estímulo 
visual decorrente da visualização dos aerogeradores faz aumentar 
a sensibilidade auditiva98. Evitar iluminação e placas de sinalização 
excessivas, padronizando-as, assim como utilizar fiação subterrânea, 
também reduz a poluição visual. A melhor solução, entretanto, em 
relação à cor da pintura das pás, deve ser analisada casuisticamente 
por peritos especializados, já que em áreas com intensa movimentação 
de aves e morcegos, a redução do risco de colisão requer a utilização 
de cores vivas que contrastem com a paisagem e facilitem o desvio 
durante o voo, além da utilização de luzes ultravioleta99, como forma 
de minimização dos impactos sobre a biodiversidade, assunto que será 
abordado a seguir.

3.2. Impactos sobre a biodiversidade 

No que se refere aos impactos sobre a biodiversidade, a organização 
Birdlife Europe and Central Asia identifica como principais aspectos 
negativos dos projetos eólicos sobre as aves, o deslocamento de espécies, 
risco de colisão, perda ou dano de habitats e efeito de barreira. Embora 

97  CLÁUDIA DIAS SOARES / SUZANA TAVARES DA SILVA, Direito das Energias 
Renováveis, Coimbra, 2014, pp. 13-14.

98  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 8, disponível 
em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf, 
acesso em 14/03/2016.

99  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 4, disponível 
em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf, 
acesso em 14/03/2016. Essas medidas também são apontadas pelo Norwegian Institute 
for Nature Research em http://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT, acesso 
em 30/03/2016.
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algumas espécies consigam evitar zonas onde se encontram instalados 
parques eólicos, as estruturas destes podem funcionar como barreira 
para o voo das aves, obrigando-as a alterarem a rota - essa interferência 
varia de acordo com as características da espécie, como altura de voo e 
capacidade de desvio, o que implica maior gasto energético e consequente 
redução das taxas de reprodução e sobrevivência, além de alterar a 
dinâmica ecológica, aumentando a distância até o alimento100. 

As pás das hélices das turbinas produzem sombra que, em 
movimento, pode causar estresse e incômodo não apenas na população 
humana, mas também na fauna, devido ao efeito “disco”, deixando os 
animais assustados e nervosos. Em Portugal, no julgamento do caso 
Torres Vedras, submetido ao Supremo Tribunal de Justiça, os autores 
da ação alegaram que seus cavalos deitavam-se durante o dia como se 
fossem dormir momentos após o desligamento dos aerogeradores, além 
de se mostrarem agitados e sobressaltados durante o dia101. É possível 
minimizar esse impacto através da utilização de sensores que desliguem 
automaticamente as turbinas quando as condições meteorológicas forem 
favoráveis à projeção de sombra em determinados pontos críticos102.

100  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 14-27, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 

101  Acórdão do STJ de n.o 2209/08.0TBTVD.L1.S1, de 30 de maio de 2013, 
pesquisável em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4559
d6d733d1589780257b7b004d464b, acesso em 17/03/2016. SARA CRISTINA DOMINGOS 
SIMÕES, Caracterização do Ruído produzido por um projeto eólico. Efeito sobre a população, 
Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, 2015, pp. 25 a 27, disponível em http://comum.
rcaap.pt/bitstream/10400.26/10519/1/Tese%202015_Sara%20Sim%C3%B5es.pdf, acesso 
em 17/03/2016.

102  RUTE SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso 
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No que se refere à poluição sonora, os animais possuem características 
auditivas e de percepção do ruído diferentes das humanas. Na fase 
de planejamento de projetos eólicos em zonas rurais, estudos são 
realizados sobre os impactos acústicos em relação aos seres humanos, 
desconsiderando-se que a fauna possui um sistema auditivo distinto103. 

Nos projetos eólicos offshore, o impacto é percebido principalmente 
pelos mamíferos e aves marinhos104. Os mamíferos marinhos são 
especialmente afetados, devido à sensibilidade acústica que os torna 
particularmente vulneráveis ao ruído de alta intensidade, característico 
das fases de instalação e desativação (embora temporários), e também 
ao de baixa intensidade, porém permanente, da operação das turbinas, 
provocando fugas e mudanças de habitats105. 

As áreas de maior potencial eólico onshore são as de montanha ou 
costeiras, geralmente ricas em biodiversidade e em recursos da vida 
selvagem, e na definição de prioridades concretas acerca da utilização do 
território nem sempre prevalece a proteção do ambiente, o que acaba 
por provocar impactos indiretos sobre habitats, corredores migratórios 

das energias renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 
2008, pp. 215 ss, 246.

103  Esses efeitos foram registrados em cavalos e éguas, no caso Torres Vedras, 
em Portugal, no acórdão do STJ de n.o 2209/08.0TBTVD.L1.S1, de 30 de maio de 2013, 
pesquisável em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4559
d6d733d1589780257b7b004d464b, acesso em 17/03/2016. SARA CRISTINA DOMINGOS 
SIMÕES, Caracterização do Ruído produzido por um projeto eólico. Efeito sobre a 
população, Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, 2015, pp. 25, disponível em http://
comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10519/1/Tese%202015_Sara%20Sim%C3%B5es.
pdf, acesso em 17/03/2016.

104  Fonte: http://eolien-biodiversite.com, acesso em 30/03/2016. 

105  Fonte: http://eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/eoliennes-
offshores-et-mammiferes, acesso em 31/03/2016.
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e trajetórias de migração106, tanto na fase de implantação dos projetos 
quanto na de execução107. Dentre os principais impactos, destacam-se 
a perda de habitat de reprodução e alimentação, alteração dos padrões 
de movimentação - decorrente do aumento da distância e maior gasto 
energético para contornar as barreiras impostas pelas turbinas eólicas108 
- e utilização do habitat devido à perturbação associada à presença das 
turbinas109. 

106  MARTINA CARRETE / JOSÉ A. SÁNCHEZ-ZAPATA / JOSÉ R. BENÍTEZ / MANUEL 
LOBÓN / E JOSÉ A. DONÁZAR mencionam que o Estreito de Gibraltar, um importante 
corredor migratório entre a Europa e a África, inclui-se entre as quatro regiões da Espanha 
com maior potencial eólico, Large scale risk-assessment of wind-farms on population 
viability of a globally endangered long-lived raptor, Biological Conservation, CIXII, 2009, 
pp. 2954-2961, 2955.

107  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE 
mencionam o exemplo de Monti della Daunia, uma importante zona para a proteção de 
aves situada na região de Puglia, na Itália, na qual centenas de turbinas eólicas foram 
instaladas, provocando séria degradação ambiental. Ali perto, na região de Basilicata, a 
mais importante na Itália para o papagaio vermelho e outras espécies listadas no anexo 
I da diretiva aves, sete turbinas de 1.5MW foram instaladas perto de Campomaggiore, 
entre três sítios da Rede Natura 2000. As autoridades responsáveis entenderam que o 
projeto estava isento de avaliação de impacto ambiental, não tendo sequer o tornado 
público, impedindo a manifestação de interessados. Como consequência, a população 
anteriormente existente no local de aproximadamente cem papagaios vermelhos não 
mais existe, Wind Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms 
On Birds, And Best Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, 
BirdLife International on behalf of the Bern Convention on the conservation of european 
wildlife and natural habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 37 (Caixa 9), disponível em http://
www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, 
acesso em 21/03/2016.

108  SUZANA MARGARIDA DA SILVA AMARAL, Análise comparativa da avaliação 
de impacto ambiental de parques eólicos em Portugal, Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 4, disponível em http://repositorio.ul.pt/
bitstream/10451/1419/1/20479_ulfc080629_tm.pdf, acesso em 02/04/2016.

109  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 4, disponível 
em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-267.pdf, 
acesso em 14/03/2016.
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As zonas de proteção especiais110 de “Kaliakra” e “Belite Skali” são um 
exemplo desse tipo de impacto. A Comissão Europeia ajuizou uma ação 
em face da República da Bulgária, na qual apontou supostos impactos 
decorrentes da instalação de projetos eólicos nas regiões de “Kaliakra” e 
“Belite Skali”, situadas no mar Negro, no litoral da Bulgária, consideradas 
relevantes para a conservação de inúmeras espécies de aves e seus 
habitats. Em decisão proferida em 14 de janeiro de 2016, o Tribunal 
de Justiça da União Europeia entendeu que a República da Bulgária 
violou o artigo 4.o, n.o 1 e 2, da Diretiva 2009/147/CE, que determina a 
classificação dos territórios marítimos e terrestres mais apropriados à 
proteção de determinadas aves111 como zona de proteção especial, pelos 
seguintes motivos: i) deixou de incluir parcelas importantes do território 
para a conservação das espécies biológicas referidas no anexo I da 
Diretiva 2009/147/CE112 e das espécies migratórias não referidas neste 
anexo, mas cuja ocorrência seja regular nas zonas de proteção especiais 
da região de “Kaliakra” e “Belite Skali”113, conforme determina o artigo 
4.o, n.os 1 e 2, da referida diretiva; ii) aprovou a execução de projetos no 

110  A Diretiva 2009/147/CE determina que os Estados-Membros classifiquem 
os territórios mais apropriados para a proteção das aves indicadas em seu anexo I e das 
migratórias como zonas de proteção especial (artigo 4.o, 4). Já a Diretiva 92/43/CEE prevê 
a criação de sítios de importância comunitária, visando a proteção de determinados 
habitats (artigo 6.o, 2 a 4). Os sítios de importância comunitária e as zonas de proteção 
especial compõem a Rede Natura 2000.

111  As aves especialmente protegidas são aquelas mencionadas no anexo I da 
diretiva aves, tomando em consideração os seguintes critérios previstos no artigo 4.o, 
n.o 1, da referida diretiva: espécies ameaçadas de extinção; espécies vulneráveis a certas 
modificações dos seus habitats; espécies consideradas raras, porque as suas populações 
são reduzidas ou porque a sua repartição local é restrita; outras espécies necessitando de 
atenção especial devido à especificidade do seu habitat.

112  Relativa à conservação das aves selvagens.

113  De acordo com a Comissão Europeia, esses territórios excluídos da zona de 
proteção especial integram um “gargalo migratório” típico e localiza-se na Via Pontica, 
considerada a segunda maior via migratória da Europa.
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território da zona importante para a conservação das aves que abrange 
a região de “Kaliakra”, que deveria ter sido classificado como zona de 
proteção especial; iii) aprovou os referidos projetos descumprindo as 
obrigações que lhe incumbem por força do artigo 6.o, n.o 2, da Diretiva 
92/43/CEE114, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e 
da flora selvagens, deixando de tomar medidas adequadas para evitar a 
deterioração de habitats, bem como perturbações que afetem as aves, 
nas zonas especiais de conservação; iv) deixou de avaliar corretamente 
o efeito cumulativo de outros quatro projetos na região, violando o 
artigo 4.o, n.os 2 e 3, da Diretiva 2011/92/UE115, relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, e 
do respectivo anexo III, ponto 1, alínea b), e, por outro, do artigo 2.o, 
n.o 1, desta diretiva. Como se extrai desse julgado, a “Kaliakra” e “Belite 
Skali” deveriam ter sido consideradas uma única unidade funcional e a 
fragmentação dos seus territórios colocou em risco o habitat natural, 
habitat de nidificação, corredores migratórios e áreas de repouso de 
inúmeras espécies de aves na zona costeira116.

Em relação à perda de habitat, a princípio o dano é pequeno, se 
analisada cada turbina eólica isoladamente. No entanto, exemplos 
como o do caso acima mencionado demonstram como os efeitos 
cumulativos podem ser significativos, especialmente se considerados 
os impactos provocados por toda a infraestrutura adjacente e os 

114  Relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens.

115  Relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados 
no ambiente.

116  Acórdão do TJUE de 14 de janeiro de 2016, Processo C-141/14, pesquisável 
em http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=eolica&docid=173520&p
ageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=744450#ctx1, acesso 
em 17/03/2016.
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cabos de ligação até a rede de transmissão, notadamente em habitats 
vulneráveis, como nas zonas úmidas117, águas rasas e bancos de areia, 
reconhecidamente prioritários pela Diretiva 92/43/CEE. As águas rasas 
são especialmente atraentes para a instalação de projetos eólicos, 
aumentando a possibilidade de conflito nesses locais devido à grande 
diversidade de espécies da fauna que os habita. Como alternativa para 
reduzir a dependência em relação a esses locais, é possível a utilização 
de turbinas flutuantes. Por outro lado, estruturas eólicas offshore 
podem criar novos habitats e atrair outras espécies da avifauna, o que 
representa um aspecto positivo, embora essas estruturas possam servir 
de apoio para espécies invasivas e interferir no equilíbrio da fauna local 
ou atrair aves especialmente vulneráveis a riscos de colisão118. 

No sistema offshore, os animais marinhos são particularmente 
impactados pela turbidez das águas marinhas e pela presença de 
estruturas fixas. As movimentações durante as fases de instalação e 
manutenção aumentam os riscos de choques com a fauna marinha, 
o que também ocorre, porém em menor intensidade, no período de 
operação. As alterações do ecossistema provocam efeitos adversos 
sobre a flora e as demais espécies da fauna, incluindo os peixes, com 
repercussão na cadeia alimentar. Nessa linha, o programa francês 
éolien-biodiversité  alerta para a necessidade de considerar também 

117  MARIELE EVERS / LARS NYBERG, Coherence and inconsistency of European 
instruments for integrated river basin management, International Journal of River Basin 
Management, XI-2, 2013, pp. 139-152, 139 e 140.

118  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 24 e 25, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
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os efeitos cumulativos decorrentes de outras pressões que incidem no 
ambiente marinho, como o tráfego de navios e despejo de poluentes, 
lixo e esgoto119.

A colisão de aves, insetos e morcegos com aerogeradores é um 
impacto digno de destaque. Além dos choques diretos, a rotação das 
pás das turbinas força as aves para o chão, contribuindo para o aumento 
das taxas de mortalidade. Não há um consenso sobre as condições 
climáticas que mais interferem para a mortalidade de aves e morcegos. 
Nem todas as colisões decorrem de ventos fortes com visibilidade ruim. 
A morte de determinadas espécies (como os abutres, por exemplo) 
está associada a ventos de baixa velocidade, durante o dia e com boa 
visibilidade. Da mesma forma, embora a maioria das espécies colida 
com as pás das turbinas, crescem as evidências de que certas espécies 
tendem a chocar-se mais frequentemente com as bases das torres120.

Conquanto seja apontada como uma causa de mortalidade de baixo 
patamar, ao lado de outras mais significativas, como atropelamentos, 
ingestão de pesticidas e colisões ou choques em postes de eletricidade, 
os impactos podem ser significativos em relação a determinadas espécies 
sensíveis, como aquelas ameaçada de extinção, raras e vulneráveis 
(como as aves de rapina). A ameaça é especialmente significativa para 

119  Fonte: http://eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/eoliennes-
offshores-et-mammiferes, acesso em 31/03/2016.

120  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 18, 20, 21 e 23, disponível em http://www.birdlife.
org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 
21/03/2016. 
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as populações de morcegos, por causa da despressurização causada 
pela queda da pressão atmosférica na região próxima à extremidade das 
lâminas, decorrente da rotação das turbinas. Quando um morcego passa 
por essa zona de baixa pressão, seus pulmões sofrem uma expansão 
repentina, que resulta no rompimento dos vasos capilares do órgão, 
causando hemorragia interna. Essa é a principal causa de morte de 
morcegos, embora também haja registro de choques contra as hélices 
das turbinas. Em relação à mudança de pressão, as aves apresentam-se 
mais resistentes, devido à maior robustez do seu sistema respiratório121. 

A instalação de radares para detecção do trânsito de aves e morcegos 
e a diminuição da velocidade de rotação das pás ou até mesmo o 
desmantelamento em determinados períodos do ano em que houver 
maior risco de colisão, além da adoção de determinadas balizas horárias 
diárias (trinta minutos antes do pôr-do-sol e do nascer do sol), reduzem o 
número de acidentes. Da mesma forma, a restrição de visitantes na zona 
de proteção em períodos de ocupação dos habitats pelos quirópteros 
diminui os impactos sobre essa espécie122.

121   WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas 
eólicas, Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, p. 4, 
disponível em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-
267.pdf, acesso em 14/03/2016.

122   Essas são as observações de CARLA AMADO GOMES sobre o 
acórdão do STA, de 13 de janeiro de 2005, no Processo 085/04, de 13 de janeiro de 2005, 
em Nem tudo o vento levou, in Anotações Jurisprudenciais Dispersas, Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas, Lisboa, 2013, pp. 31-49, 32-33. A autora ressalta que, além de medidas 
de minimização do impacto, o procedimento de autorização deve prever também 
medidas compensatórias, anteriores ou pelo menos contemporâneas, que se distinguem 
e acrescem àquelas. Elogia a sensibilidade do Judiciário à proteção do ambiente e à 
“dimensão ecologicamente amiga do empreendimento” e o esforço em conciliar esse 
interesse público com outro, de mesma natureza, de produção de energia menos poluente 
(p. 33). Acórdão pesquisável em http://www.dgsi.pt, acesso em 20/04/2016
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Os impactos também afetam o solo, o uso do solo e a vegetação. 
Embora não gere emissão de gases de efeito estufa, a produção de 
energia eólica “devora espaços” que poderiam ser utilizados para outros 
propósitos, por conta da ocupação dos bens naturais (especialmente o 
solo) necessários à instalação das centrais123. 

O artigo 17.o da Diretiva 2009/28/CE traz alguns critérios de 
sustentabilidade para os biocombustíveis e biolíquidos que podem 
inspirar a definição de prioridades do uso do solo também no que se 
refere a projetos eólicos, minimizando os respectivos impactos124. Isso 
porque as turbinas ocupam espaços que poderiam ser destinados 
a outros fins de relevância socioeconômica e ambiental e também 
provocam impactos significativos aos direitos fundamentais e à 
biodiversidade, o que exige o estabelecimento de critérios de prioridade 
de ordem subjetiva e objetiva. Dentre os critérios da referida diretiva, 
destacam-se a prioridade à preservação ambiental em terrenos ricos em 
biodiversidade, isto é, que em janeiro de 2008 ou após essa data tivessem 

123  Essas conclusões são de CARLA AMADO GOMES / RAQUEL FRANCO / DIOGO 
CALADO, Energias Renováveis em Portugal: Evolução e Perspectivas, Revista Eletrônica 
de Direito Público, I, Janeiro 2014. Os autores lembram que “o solo é um bem escasso 
na grande maioria dos Estados desenvolvidos, ou por força da ocupação urbana, ou 
devido à ocupação industrial/comercial, ou ainda por causa de actividade agrícola/
silvícola/pecuária”. DAVID PIMENTEL / MEGAN HERZ / MICHELE GLICKSTEIN / MATHEW 
ZIMMERMAN / RICHARD ALLEN / KATRINA BECKER / JEFF EVANS / BENITA HUSSAIN 
/ RYAN SARSFELD / ANAT GROSFELD / THOMAS SEIDEL, Renewable Energy: Current 
and Potential Issues, BioScience, LII, 2002, pp. 1111-1120, 1113, disponível em http://
bioscience.oxfordjournals.org/content/52/12/1111.full, acesso em 01/11/2015. RYAN 
WISER / ZHENBIN YANG / MAUREEN HAND / OLAV HOHMEYER / DAVID INFI ELD /PETER 
H. JENSEN / VLADIMIR NIKOLAEV / MARK O’MALLEY / GRAHAM SINDEN / ARTHOUROS 
ZERVOS, Wind Energy, IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation, Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. 
Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C. von Stechow (org.), Cambridge 
University Press, 2011, pp. 535-608, 574.

124  Os critérios são aqueles estabelecidos nos n.os 2 a 5 do referido dispositivo legal.
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um dos estatutos previstos nas alíneas a), b) e c) do n.o 3 do artigo 17.o 
da diretiva, como floresta primária e outros terrenos arborizados de 
espécies indígenas sem indícios de atividade humana ou perturbação 
significativa dos processos ecológicos; zonas designadas para fins de 
proteção da natureza como sítios de importância comunitária125 e zonas 
de proteção especial126, que fazem parte da Rede Natura 2000, o que 
abrange aquelas destinadas à proteção de espécies ou ecossistemas 
raros, ameaçados ou em risco de extinção; terrenos de pastagem ricos 
em biodiversidade; e terrenos em zona úmida.

Também é recomendável que, a exemplo do que determina a referida 
diretiva em relação aos biocombustíveis, seja apresentado relatório 
periódico sobre o impacto do aumento da instalação de projetos eólicos 
na sustentabilidade social na União Europeia e nos Estados terceiros, bem 
como sobre gêneros alimentícios. É possível acrescentar ao relatório os 
impactos ambientais e sobre direitos fundamentais, incluindo os danos 
sobre as famílias que habitam e exploram essas zonas em regime de 
subsistência, com a identificação daquelas que se mudaram por causa 
dos incômodos decorrentes das turbinas e da consequente perda da 
qualidade de vida. O conhecimento de informações sobre os efeitos 
negativos em relação à sociedade local viabilizaria a criação de uma 
base de dados que poderia auxiliar no desenvolvimento de uma política 
específica de estímulo do setor com os mínimos impactos possíveis.

Ainda em relação aos impactos sobre o solo e a vegetação, importa 
ressaltar que a instalação de projetos eólicos - e a ligação até as redes de 
transmissão - também provoca supressão de vegetação, desmatamento, 

125  Nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2009/147/CE.

126  Nos termos do artigo 6.o da Diretiva 92/43/CEE.
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remoção de terra, terraplanagem, retirada e soterramento da cobertura 
vegetal, aberturas de cortes transversais e longitudinais e aterros para a 
abertura de vias de acesso, criação de área de manobra para caminhões, 
transporte de pás mecânicas e tratores de esteira. A supressão da 
vegetação induz à fragmentação do ambiente, com a interferência em 
sítios arqueológicos127, e demanda estudo prévio e monitoramento da 
área afetada128. Esses impactos são típicos de projetos onshore e podem 
ser evitados através do aprimoramento de tecnologias offshore129. 

Embora não se trate propriamente de um impacto decorrente da 
operação de turbinas eólicas, o caso da central eólica de Derrybrien 
(Loughrea), na Irlanda, ilustra impactos sobre o solo durante a fase de 
instalação do projeto, resultado da falta de planejamento adequado e 
de avaliação de impactos ambientais. Em outubro de 2003, durante a 
execução de obras para a instalação de um projeto eólico de 60MW, 
pertencente à ESB, filial da Hibernian Wind Power Ltd, em Derrybrien, 
houve um desabamento de terras que provocou um desastre ecológico. 
Uma massa de turfa foi despejada sobre o rio Owendalulleegh, o que 
poluiu as águas e provocou uma corrente de lama que deu causa à morte 

127  Há registro de dano a sítios arqueológicos no município de Aracati, no Brasil, 
conforme ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA / BLEINE QUEIROZ CAÚLA / MAX BRUNO 
DA FROTA URTIAGA, A Energia Eólica - Os dois lados da moeda: Análise do Caso de Aracati-
Ceará, in Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, III-1, Jorge Miranda e CARLA 
Amado Gomes (coord.), Bleine Queiroz Caúla e Valter Moura do Carmo (org.), Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
2015, pp. 69 ss, 75.

128  WILSON PEREIRA BARBOSA FILHO, Impactos ambientais em usinas eólicas, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 2013, pp. 4 e 5, 
disponível em http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/ag-
267.pdf, acesso em 14/03/2016.

129  RUTE SARAIVA / NUNO ALEIXO, Energia e desenvolvimento sustentado. O caso 
das energias renováveis e da eólica em especial em Portugal, in Cadernos O Direito, III, 
2008, pp. 215 ss, 244-245.
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de cerca de 50.000 peixes, além de ter bloqueado as duas estradas que 
dão acesso à aldeia local, deixando-a incomunicável. A situação foi 
agravada pelo fato de os cursos de água e as reservas hídricas atingidos 
situarem-se em uma zona especial de conservação. O movimento 
provocado pela passagem de pesados caminhões para transporte de terra 
e máquinas, além da utilização de explosivos, mostrou-se inadequados 
para as características do local. A perícia técnica identificou baixos 
níveis de estabilidade em diversas partes do terreno e a possibilidade 
de desabamentos no local das obras. O projeto havia sido inicialmente 
rejeitado pelo conselho da comunidade local, ao fundamento de que a 
avaliação de impactos realizada não considerou devidamente os riscos 
de erosão do solo, porém o órgão revisor concedeu o licenciamento sem 
impor condições específicas a esse respeito130. O caso foi submetido 
ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que condenou a Irlanda 
pelo incumprimento dos artigos 2.o, 4.o e 5.o a 10.o, todos da Diretiva 
85/337/CEE, do Conselho, de 27 de junho de 1985, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, 
pela não adoção das medidas destinadas a assegurar que o projeto de 
instalação da central eólica fosse precedido de um estudo de impacto 
ambiental131.

Os impactos negativos sobre a saúde humana e a biodiversidade são 
apontados em estudos que embasaram as considerações da proposta de 
resolução sobre uma nova política para a energia eólica do Parlamento 
Europeu, nos seguintes termos: “numerosos estudos e trabalhos de 

130  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-
2003-3350&language=PT, acesso em 18/12/2015.

131  Acórdão do TJUE de 3 de julho de 2008, Processo C-215/06, pesquisável em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Derrybrien&docid=68600&p
ageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1088226#ctx1, acesso 
em 18/12/2015.
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investigação demonstram que as turbinas eólicas têm efeitos nefastos 
na paisagem, na saúde dos seres humanos e na proteção dos animais; 
que o ruído causado pelas turbinas eólicas instaladas próximo de zonas 
residenciais tem efeitos negativos na saúde dos seres humanos, podendo 
provocar ataques cardíacos, hipertensão aguda, suicídio na sequência 
de depressões, úlceras, enxaquecas, perturbações da memória ou do 
sono, etc.; que uma casa situada próximo de um projeto eólico perde 
20 a 50% do seu valor; que as turbinas eólicas deterioram a paisagem 
e a riqueza natural das zonas rurais; e que as turbinas eólicas podem 
representar um perigo para as aves e os morcegos e afastam a caça” 132.

A partir da análise crítica dos aspectos positivos e negativos da energia 
eólica sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade, importa, no 
próximo tópico, realizar um balanço do custo-benefício dessa renovável, 
com o objetivo de demonstrar que esta se trata de uma energia amiga 
do ambiente, cujos impactos podem ser minimizados a níveis aceitáveis, 
especialmente se comparados a outras formas de produção de energia. 

4. ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO DA ENERGIA EÓLICA133

A energia eólica, assim como as demais fontes renováveis, contribui 
para a diversificação da matriz energética e a redução da emissão de gases 
de efeito estufa134, estimula a utilização dos recursos endógenos e reduz 

132 F o n t e : h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?type=MOTION&reference=B8-2015-1196&format=XML&language=PT, acesso em 
29/03/2016.

133  SARA CRISTINA DOMINGOS SIMÕES, Caracterização do Ruído produzido por 
um projeto eólico. Efeito sobre a população, Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, 
2015, pp. 5-6, disponível em http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10519/1/
Tese%202015_Sara%20Sim%C3%B5es.pdf, acesso em 17/03/2016.

134  Importante destacar que há emissão de dióxido de carbono na fase de 
implantação do projeto. Sobre os índices de emissão de dióxido de carbono na produção 
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a dependência externa da União Europeia, na medida em que diminui 
a necessidade de importação de energia e, dessa forma, aumenta a 
segurança do aprovisionamento energético e reduz a sensibilidade a crises 
políticas internacionais135. Em um cenário de escassez de combustíveis 
fósseis, apresenta-se como uma alternativa consideravelmente mais 
limpa, produzida a partir de uma matéria-prima abundante, inesgotável 
e presente em diversas partes da União Europeia, colaborando, assim, 
para a sustentabilidade energética e o desenvolvimento econômico 
sustentável, conforme exposto anteriormente. Também contribui para 
a preservação do ambiente e dos bens ambientais, já que não produz 
os impactos socioambientais das hidrelétricas136, reduz as descargas de 
metais pesados e limita os riscos de derramamento de petróleo associados 
à produção e ao transporte de combustíveis fósseis137.

Acrescenta a essas vantagens estratégicas e ambientais, o fornecimento 
de “combustível” necessário para o crescimento econômico, além de ter 

de energia eólica e a comparação com aqueles relativos à produção de energia a partir 
do carvão, recomenda-se a leitura de Geração de energia elétrica por fonte eólica – um 
estudo das cinco dimensões da sustentabilidade, in Coletânea de artigos energias solar e 
eólica, 2003, pp. 241-247, 242, disponível em https://www.researchgate.net/profile/Luiz_
Rossi2/publication/268287639_Geracao_de_energia_eletrica_por_fonte_eolica_-um_
estudo_das_cinco_dimensoes_da_sustentabilidade/links/547de8660cf27ed97862566c.
pdf, acesso em 22/04/2016.

135  1.o considerando da Diretiva 2012/27/UE. Fonte: http://eolien-biodiversite.com/
programme-eolien-biodiversite/article/origine-du-programme, acesso em 30/03/2016.

136  Para maior aprofundamento sobre os impactos das hidrelétricas, com críticas 
à construção das barragens do rio Savern, no Reino Unido, e do rio Sabor, em Portugal, 
leia-se ANDREW L. R. JACKSON, Renewable energy vs. biodiversity: Policy conflicts and 
the future of nature conservation, Revista Global Environmental Change, XXI, School 
of Natural Sciences and Trinity Centre for Biodiversity Research, Trinity College Dublin, 
Dublin, 2011, pp. 1195-1208, disponível em www.elsevier.com/locate/gloenvcha, acesso 
em 16/12/2015.

137  Fonte: http://www.eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/effets-
positifs-des-eoliennes, acesso em 30/03/2016.
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menor custo, o que se traduz na redução da fatura energética. No plano 
dos benefícios sociais, gera postos de trabalho qualificados diretos e 
indiretos, como o desenvolvimento do setor hoteleiro, alimentício e de 
serviços138, auxilia na fixação de populações e combate a desertificação139. 
Ademais, envolve a utilização de um recurso local, captado diretamente 
no local de produção e que não cria tensões geopolíticas relativas ao 
direito de uso do solo e subsolo140.

Além de contribuir para o alcance das metas de redução de gases 
de efeito estufa previstas no Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas141, reduz a necessidade 
de aquisição de direitos de emissão de dióxido de carbono e colabora 
para o aumento da quota de outros setores da economia. Nessa linha, 
vai ao encontro dos compromissos comunitários europeus assumidos 
para a redução das emissões projetadas até 2020, por força da Diretiva 
2010/31/UE. 

A título de exemplo, em Portugal, o apoio e os incentivos públicos para 
estimular a produção de energia a partir de fontes renováveis, aliados à 

138  ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA / BLEINE QUEIROZ CAÚLA / MAX BRUNO 
DA FROTA URTIAGA, A Energia Eólica - Os dois lados da moeda: Análise do Caso de Aracati-
Ceará, in Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional, III-1, Jorge Miranda e CARLA 
Amado Gomes (coord.), Bleine Queiroz Caúla e Valter Moura do Carmo (org.), Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
2015, pp. 69 ss, 71-72.

139  CLÁUDIA DIAS SOARES / SUZANA TAVARES DA SILVA, Direito das Energias 
Renováveis, Coimbra, 2014, pp. 14-15.

140  Fonte: http://www.eolien-biodiversite.com/impacts-connus/article/effets-
positifs-des-eoliennes, acesso em 30/03/2016.

141  O Protocolo de Quioto incide na emissão de seis gases com efeito estufa, 
quais sejam, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrocarbonetos fluorados, 
hidrocarbonetos perfluorados e hexafluoreto de enxofre. Fonte: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al28060, acesso em 07/06/2016.
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existência de uma política regulatória bem estruturada e com regras claras, 
constituem uma importante estratégia para a diversificação do setor 
energético, que foi capaz de reduzir a alta dependência de combustíveis 
fósseis importados até a década de 1980. Além disso, a promoção do 
setor contribui para o desenvolvimento econômico, na medida em que 
municipalidades locais recebem uma porção dos tributos gerados pela 
produção de energia eólica, não obstante a crise econômica que atingiu 
o país em 2008 tenha reduzido consideravelmente os investimentos no 
setor142. Na Alemanha, peculiaridades como a existência de uma força 
de trabalho altamente qualificada para produzir tecnologia complexa e a 
capacidade financeira para financiar projetos, aliadas ao envolvimento de 
interessados e produtores no estabelecimento de investimentos iniciais e 
à uma política de preços clara e de longo prazo, fomentam a consolidação 
da independência energética143.

Não obstante os inúmeros benefícios da energia eólica, alguns 
aspectos negativos merecem ser destacados, além dos impactos sobre 
a biodiversidade e os direitos fundamentais expostos no tópico anterior. 
Seu potencial de geração de energia é reduzido, se comparado aos 
combustíveis fósseis, na medida em que apresenta baixa densidade 
energética. Por conseguinte, a produção é menos concentrada, o 
que provoca uma maior dispersão espacial ou difusão das unidades 
geradoras de eletricidade144. O regime de produção pode apresentar 

142  SHRUTI SHUKLA / STEVE SAWYER, 30 Years of Policies for Wind Energy, Lessons 
from 12 Wind Energy Markets, Global Wind Energy Council e International Renewable 
Energy Agency, 2013, pp. 29, 111, 112, 115 e 116.

143  SHRUTI SHUKLA / STEVE SAWYER, 30 Years of Policies for Wind Energy, Lessons 
from 12 Wind Energy Markets, Global Wind Energy Council e International Renewable 
Energy Agency, 2013, pp. 28, 69, 70 e 71.

144  CARLOS SÉRGIO GURGEL DA SILVA / CLÁUDIA VECHI TORRES / HUGO WERNER 
FORTUNATO DANTAS / LÍDIO SÂNZIO GURGEL MARTINIANO / SÉRGIO ALEXANDRE 
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variações significativas dependendo das condições naturais de vento145 e 
os riscos decorrentes do fornecimento intermitente podem prejudicar o 
sistema elétrico se este for alimentado majoritariamente por fonte dessa 
natureza. Além disso, a excessiva dependência de uma determinada 
fonte energética gera risco de insegurança no abastecimento atrelada à 
mudança das condições naturais de produção146.

Alguns obstáculos enfrentados pelo setor eólico em geral, como a 
significativa variabilidade de produção em razão da aleatoriedade dos 
ventos e dificuldades no sistema de escoamento da energia eólica, 
impedem que a energia eólica seja considerada como alternativa única 
ou principal para a substituição dos combustíveis fósseis por renováveis, 
apesar de registrar alguma estabilidade anual.

Apresentados os aspectos positivos e negativos da energia eólica, 
não há dúvidas de que os benefícios ambientais e sociais compensam 
os seus impactos, especialmente se for realizado um planejamento 
técnico cuidadoso aliado à escolha acertada da localização. Em regra, os 
projetos eólicos onshore são considerados positivos pelas as avaliações 
de impactos ambientais, com base na avaliação qualitativa da magnitude 
e significância dos impactos causados e na avaliação de profissionais na 
determinação da sustentabilidade147. Conhecer os impactos sobre os 

MORAES BRAGA JÚNIOR, A problemática do licenciamento ambiental para produção de 
energia eólica no estado do Rio Grande do Norte, Anais do VII Salão de Iniciação Científica 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Ciências Sociais Aplicadas, pp. 678 
e ss, 678, disponível em http://www.uern.br/sic/arquivos/VII_SIC_CSA.pdf#page=31, 
acesso em 04/11/2015.

145  RALPH SIMS, Cities, Towns and Renewable Energy, Yes In Front Of My Yard, 
International Energy Agency, Paris, 2009, p. 69, disponível em http://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/cities2009.pdf, acesso em 12/11/2015.

146  CLÁUDIA DIAS SOARES / SUZANA TAVARES DA SILVA, Direito das Energias 
Renováveis, Coimbra, 2014, pp. 13-15 e 94-96. 

147  Essas são as constatações de JASON PHILLIPS, A quantitative-based evaluation 
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direitos fundamentais e a biodiversidade permite identificar as medidas 
mitigadoras necessárias para reduzi-los aos mínimos níveis possíveis, 
otimizando o custo-benefício dessa renovável.

Os contratempos advindos da instabilidade dos ventos podem ser 
atenuados com investimentos em desenvolvimento de tecnologias que 
permitam o armazenamento da energia produzida, melhorando as redes 
de ligação e, consequentemente, a mobilidade elétrica. Outro passo 
importante consiste no estudo e na identificação do potencial eólico no 
ambiente onshore e offshore da União Europeia148 como forma de facilitar 
o desenvolvimento do setor. 

Feita essa análise favorável à energia eólica, no tópico a seguir serão 
identificados mecanismos de gestão dos riscos que podem otimizar o 
custo-benefício dessa fonte energética renovável, através da minimização 
dos seus impactos sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade.

5. GESTÃO DE RISCOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA

Embora a energia eólica contribua para um ambiente ecologicamente 
equilibrado e para o alcance das metas energéticas da União Europeia 
para 2020, sua produção pode desencadear conflitos com os direitos 
fundamentais e a biodiversidade. Turbinas eólicas, em regra, não 
produzem impactos negativos consideráveis. A questão torna-se 
preocupante quando se consideram os efeitos cumulativos de projetos de 
grandes proporções ou um conjunto deles149.

of the environmental impact and sustainability of a proposed onshore wind farm in the 
United Kingdom, Renewable and Sustainable Energy Reviews,  ILIX, artigo n.o 4437, 2015, 
pp. 1261-1270, 1262.

148  CLÁUDIA DIAS SOARES / SUZANA TAVARES DA SILVA, Direito das Energias 
Renováveis, Coimbra, 2014, pp. 36-39.

149  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
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Um dos principais fundamentos da utilização de fontes de energia 
renováveis consiste no fato de que representam um fator estratégico na 
luta contra a mudança climática, o aquecimento global e a preservação do 
ambiente. Qual seria o sentido em destruir a biodiversidade para produzir 
eletricidade a partir da força dos ventos? Se o risco e a tecnologia são 
inerentes à sociedade atual, e se não é possível viver em um ambiente 
livre deles, como minimizar os impactos ambientais da energia eólica? 
Seus impactos podem ser evitados ou minimizados através de estudos e 
planejamento adequados, aliados à aplicação de inovações tecnológicas, 
conciliando assim interesses públicos igualmente relevantes de 
conservação da biodiversidade, proteção de direitos fundamentais e 
produção de energia com baixo custo ambiental150.

O caminho passa pela identificação e gestão dos riscos. Numa primeira 
fase, de avaliação dos riscos, procura-se identificar e caracterizar os riscos, 
bem como calcular os possíveis impactos, comparando com possíveis 
alternativas, a partir de perícias e pareceres técnicos que possam 
fundamentar o juízo de ponderação administrativa. Tal análise pressupõe 
a observância dos princípios da participação, proporcionalidade e 
fundamentação151.  Num segundo momento, de gestão dos riscos, 

Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 18, disponível em http://www.birdlife.org/sites/default/
files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. A título 
de exemplo, os autores mencionam o caso do projeto eólico de Semola, na Noruega, 
composto por 68 turbinas que ocupam aproximadamente 18 km2 e há 28 km de estradas, 
onde se verificou o risco de acumulação de impactos especialmente sobre as águias de 
cauda branca (pp. 19-20). 

150  CARLA AMADO GOMES, Nem tudo o vento levou, in Anotações Jurisprudenciais 
Dispersas, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 2013, pp. 31-49, 33.

151  CARLA AMADO GOMES, Subsídios para um quadro principiológico dos 
procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental, Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito, 2011, pp. 140-149, 142.
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procura-se conformar a decisão administrativa aos riscos identificados 
naquela avaliação anterior, mediante a escolha da estratégia de gestão. O 
princípio da adaptabilidade deve orientar a gestão dos riscos, na medida 
em que o contexto da tomada da decisão pela autoridade é dinâmico. Por 
ser emitido em um cenário de incertezas, o ato autorizativo é mutável 
e deve se adaptar a novos dados técnico-científicos, em um processo 
de constante avaliação da capacidade do particular de adaptação às 
melhores técnicas disponíveis152. Também integra esse segundo momento 
da gestão dos riscos a constante supervisão153 do cumprimento dessa 
decisão administrativa, seja através de atos materiais de fiscalização ou 
jurídicos154. 

Estudos técnicos, perícias e a avaliação de impactos podem auxiliar na 
identificação dos riscos associados aos projetos eólicos. O planejamento 
integrado com a participação da sociedade e a informação coletada 
permitem que a autoridade responsável tenha mais elementos, inclusive 
técnico-científicos, para formar seu juízo no processo de autorização, sem 
prejuízo de eventuais adaptações futuras que se mostrem necessárias, 
devido à incerteza típica do contexto dinâmico dos riscos155.

152  Por isso, CARLA AMADO GOMES defende que o ato autorizativo possui 
natureza provisória, Risco e Modificação do Acto Administrativo Concretizador de Deveres 
de Protecção do Ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 390.

153  CARLA AMADO GOMES afirma que a expressão “monitorização” tem sido 
empregada, por influência anglo-saxônica, para identificar a fiscalização da atividade 
autorizada. De acordo com a autora, a monitorização compreende a permanente vigilância 
da adequação das técnicas utilizadas (em constante mutação) na atividade autorizada 
com os parâmetros da autorização, isto é, para que sejam utilizadas as melhores técnicas 
disponíveis. Trata-se de uma avaliação contínua da capacidade do particular de se adaptar 
à melhor técnica disponível, Risco e Modificação do Acto Administrativo Concretizador de 
Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 339.

154  CARLA AMADO GOMES, Subsídios para um quadro principiológico dos 
procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental, Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito, 2011, pp. 140-149, 146 a 149.

155  Nessa linha, CARLA AMADO GOMES afirma que, diante do “dinamismo do 
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A organização Birdlife Europe and Central Asia156 alerta para a 
necessidade de seleção criteriosa do sítio antes da instalação do projeto 
eólico, realização de avaliação de impactos ambientais e adoção de 
processo de planejamento integrado, para a compatibilização da 
produção de energia eólica com a proteção da biodiversidade157.  

fenômeno do risco tecnológico - a sua intrínseca inconstância —, gerir o risco constitui 
uma tarefa que se desdobra em vários momentos, tantos quantos os que compõem a 
‘vida’ do acto autorizativo”, Risco e Modificação do Acto Administrativo Concretizador de 
Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 337.

156  GESA GEIßLER / JOHANN KÖPPEL / PAMELA GUNTHER, Wind energy and 
environmental assessments - A hard look at two forerunners’ approaches: Germany 
and the United States, Renewable Energy, LI, Editora Elsevier, 2013, pp. 71-78, 71, 
disponível em http://ac.els-cdn.com/S0960148112005800/1-s2.0-S0960148112005800-
main.pdf?_tid=a0380874-f749-11e5-95b8-00000aacb35f&acdnat=1459433309_
e5c7009d00236868ff55c12782f547b5, acesso em 01/04/2016. Ao lado da avaliação de 
impactos ambientais, consultas a agências e ao setor público na fase de elaboração dos 
projetos, bem como a consideração dos impactos ambientais na tomada de decisões 
finais também são mecanismos regulatórios que podem auxiliar na minimização dos 
conflitos. O programa francês éolien-biodiversité identificou medidas para evitar, 
minimizar ou compensar impactos ambientais decorrentes da produção de energia eólica. 
Para maior aprofundamento, recomenda-se a leitura de http://eolien-biodiversite.com/
comment-les-eviter/eviter-reduire-compenser/article/mesures-d-evitement-exemples, 
http://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/eviter-reduire-compenser/article/
les-mesures-de-reduction; e http://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/eviter-
reduire-compenser/article/les-mesures-de-compensation, acesso em 01/04/2016. 

157  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 28, 39 e 62, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
A referida organização estabelece uma “hierarquia de mitigação” dos danos, que serve 
como diretriz para um planejamento positivo para a biodiversidade, com a seguinte 
ordem de prioridades: evitar perdas irreversíveis de biodiversidade, encontrar soluções 
alternativas para mitigar as perdas (como assentar os projetos eólicos preferencialmente 
longe de espécies vulneráveis), restaurar a biodiversidade e compensar as perdas com 
equivalentes de biodiversidade de pelo menos o mesmo valor, nos casos em que as 
medidas de mitigação não forem suficientes para reduzir os impactos adversos a um 
nível aceitável. CARLA AMADO GOMES também defende que as medidas compensatórias 
devem ser anteriores ou pelo menos contemporâneas aos danos ambientais. Nem tudo 
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http://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/eviter-reduire-compenser/article/les
http://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/eviter-reduire-compenser/article/les
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf
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Tais medidas evitam não apenas impactos sobre a biodiversidade, 
mas também sobre os direitos fundamentais, e serão analisadas 
detalhadamente a seguir.

5.1. Avaliação de impactos ambientais

A avaliação de impactos ambientais apresenta-se como um valioso 
mecanismo de identificação dos riscos e de medidas para minimizá-
los ou neutralizá-los. O estudo prévio da significância do impacto, com 
enfoque na identificação dos impactos sobre os direitos fundamentais e 
as espécies da fauna e habitats mais vulneráveis, é imprescindível para 
analisar a possibilidade de autorizar determinado projeto eólico. Também 
permite à autoridade responsável apurar medidas para evitar, minimizar 
ou compensar efeitos adversos, na medida em que reduz a margem 
de incerteza. Para tanto, é recomendável que os Estados-Membros, 
conjuntamente com o setor energético e com a consulta de especialistas, 
realizem estudos e monitoramentos constantes, uma vez que as técnicas 
disponíveis são mutáveis, isto é, evoluem ao longo do tempo158.

Inspirada no National Environmental Policy Act (NEPA), de 1970, 
da United States Environmental Protection Agency, a União Europeia 
editou a Diretiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de junho de 1985159, 

o vento levou, in Anotações Jurisprudenciais Dispersas, Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, Lisboa, 2013, pp. 31-49, 32-33.

158  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 50-51, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 

159  CARLA AMADO GOMES, A Avaliação de Impacto ambiental e os seus 
múltiplos: Breve Panorâmica do Quadro Normativo Eurocomunitário e Apontamentos de 
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posteriormente revogada pela Diretiva 2011/92/UE (avaliação de 
impactos ambientais)160. Esta última regulamenta a avaliação de 
impacto ambiental de projetos públicos e privados que elenca nos seus 
anexos I e II, antes da sua aprovação. Recentemente, foram introduzidas 
alterações pela Diretiva 2014/52/UE161. A Diretiva 2011/92/UE prevê 
duas categorias de projetos, conforme os impactos produzidos (artigo 
4.o, n.os 1 e 2, e anexos I e II). Os projetos previstos no anexo I provocam 
impactos significativos e por isso deverão ser obrigatoriamente sujeitos 
a uma avaliação nos termos dos artigos 5.o a 10.o 162. Já os projetos 
previstos no anexo II, aparentemente, não têm impactos significativos. 
No entanto, deverão ser submetidos a uma avaliação com base numa 
análise caso a caso e/ou com base nos limiares ou critérios fixados pelos 
Estados-Membros163. Essa avaliação pode ser integrada nos processos 

Jurisprudência, in Estudos de Direito do Ambiente e de Direito do Urbanismo, Marcelo 
Rebelo de Sousa e CARLA Amado Gomes (coord.), Editora Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas, Lisboa, 2011, pp. 57 ss, 57.

160  A Diretiva 2011/92/UE encontra fundamento no artigo 191.o do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, de acordo com o qual a política europeia no domínio 
do ambiente baseia-se nos princípios da precaução e da ação preventiva, da correção, 
prioritariamente na fonte, dos danos causados ao ambiente e do poluidor-pagador (2.o 
Considerando).

161  Artigo 3.o, n.o 2, “b”, da Diretiva 2001/42/CE, prevê que deve ser realizada uma 
avaliação ambiental de todos os planos e programas que tenham sido preparados para a 
energia.

162  O artigo 2.o, n.o 1, desta diretiva, reproduzindo o que já previa o artigo 2.o, n.o 
1, da revogada Diretiva 85/337/CEE, prevê que os projetos potencialmente causadores de 
significativos impactos no ambiente, que são aqueles previstos no artigo 4.o, estão sujeitos 
a um pedido de autorização e a uma avaliação dos seus impactos.

163  Em situações excepcionais, é possível isentar determinado projeto ou parte 
dele da aplicação da Diretiva 2011/92/UE, caso a aplicação dessas disposições contrarie o 
objetivo do projeto, desde que sejam cumpridos os objetivos da referida diretiva, ou nos 
casos em que um projeto seja adotado por um ato legislativo nacional específico (artigo 
2.o, n.os 4 e 5, com alterações introduzidas pela Diretiva 2014/52/UE), bem como deixar de 
aplicá-la em situações de objetivo único de defesa ou resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação poderia ter efeitos negativos nesses objetivos (artigo 1.o, 
3, com alterações introduzidas pela Diretiva 2014/52/UE).
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existentes para aprovação de projetos nos Estados-Membros ou em 
outros processos164. As instalações para aproveitamento de energia 
eólica encontram-se elencadas no anexo II, 3 – Indústria da energia, 
alínea i), da Diretiva 2011/92/UE, e se enquadram no artigo 4.o, n.o 
2, ou seja, caberá aos Estados-Membros determinar a significância 
desses projetos e se devem ser submetidos a uma avaliação de impacto 
ambiental.

Mas quais critérios devem ser observados para identificar a 
significância do impacto de projetos os eólicos? A Diretiva 2011/92/
UE confere alguma discricionariedade às autoridades ambientais 
dos Estados-Membros para analisar a possibilidade de determinado 
projeto eólico produzir impactos significativos ao meio ambiente, 
hipótese em que a avaliação de impactos deve ser obrigatoriamente 
exigida antes da aprovação. Essa discricionariedade é limitada pelos 
critérios de seleção previstos no anexo III, relativos às características 
do projeto, localização e características do impacto potencial. Embora 
certa margem de discricionariedade seja recomendável, parâmetros 
legais pré-definidos reduzem o subjetivismo que pode colocar em risco 
a proteção ambiental especialmente em situações de crise energética 
ou de contextos socioeconômicos e políticos que induzam à prevalência 
do desenvolvimento econômico em prejuízo do interesse público de 
proteger o ambiente. 

Dependendo dos critérios legais adotados na transposição da 
referida diretiva, pode haver soluções distintas para casos semelhantes 
envolvendo Estados-Membros diversos. Nesse cenário, é fundamental 
o papel desempenhado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia 

164  Artigo 2.o, 2, da Diretiva 2011/92/UE, alterada pela Diretiva 2014/52/UE.
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no sentido de estabelecer limites à discricionariedade dos Estados-
Membros. No caso Kraaijeveld, a referida Corte decidiu que a margem 
de discricionariedade existente no artigo 4.o, n.o 2, 2.º parágrafo, da 
então vigente Diretiva 85/337/CEE (cujos termos são idênticos aos da 
Diretiva 2011/92/UE), não é absoluta e encontra limites na obrigação 
do artigo 2.o, n.o 1 (de ambas as diretivas), de avaliação dos efeitos dos 
projetos que possam provocar significativos impactos ao meio ambiente, 
especialmente pela sua localização, dimensão e natureza165. 

Nessa mesma linha, no Caso C-392/96, o Tribunal de Justiça da União 
Europeia enfatizou que mesmo projetos aparentemente pequenos podem 
estar sujeitos à avaliação de impacto ambiental quando a sua localização 
for suscetível de provocar efeitos negativos ao ecossistema sensível 
adjacente que integra. Destacou que a natureza da atividade, por si só, 
pode ensejar estudo prévio quando for potencialmente capaz de provocar 
modificação essencial ou irreversível sobre bens ambientais como a água, 
o ar, a fauna, o solo, a flora ou mesmo o patrimônio cultural. Com base em 
tais fundamentos, condenou a Irlanda por ter transposto mal a Diretiva 
2001/92/UE, ao fixar limites absolutos para as categorias de projetos 
elencados no anexo II do mencionado diploma - ponto 1, alíneas b) e d), e 
ponto 2, alínea a), e não exigir avaliação de impactos de empreendimentos 
aparentemente de pequena dimensão, desconsiderando sua natureza e 

165  Acórdão do TJUE de 24 de outubro de 1996, Processo C-72/95, pesquisável 
em http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57c6979eb76734
12d8760b1f2ca82a198.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchiOe0?text=&docid=100313&p
ageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1109087, acesso em 
01/04/2016. Esse acórdão é objeto de análise por CARLA AMADO GOMES, A Avaliação 
de Impacto ambiental e os seus múltiplos: Breve Panorâmica do Quadro Normativo 
Eurocomunitário e Apontamentos de Jurisprudência, in Estudos de Direito do Ambiente 
e de Direito do Urbanismo, Marcelo Rebelo de Sousa e CARLA Amado Gomes (coord.), 
Editora Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 2011, pp. 57 ss, 59.
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localização, por ter ultrapassado a margem de livre apreciação prevista 
nos artigos 2.o, n.o 1, e 4.o, n.o 2, da diretiva166. 

A organização Birdlife Europe and Central Asia elenca os seguintes 
critérios que contribuem para a redução da discricionariedade, 
orientando a autoridade competente, e que devem ser observados 
para a identificação da significância de impactos de projetos eólicos. 
São eles as características das espécies envolvidas (como estratégia 
de reprodução, ciclo de vida), tamanho da população, distribuição e 
status, magnitude, probabilidade e tipo de impacto, extensão, duração, 
intensidade, tempo e probabilidade de ocorrência do dano167.

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, se desconsiderados 
os impactos socioeconômicos e ambientais, o potencial eólico europeu é 
enorme, com uma projeção de quase 20 vezes a demanda de energia para 
2020. Entretanto, esse potencial é reduzido para apenas 13.7% quando 
desprezadas as áreas da Rede Natura 2000 e outras igualmente relevantes 
do ponto de vista ambiental168. A conclusão que se extrai desses dados 

166  Acórdão do TJUE de 21 de setembro de 1999, Processo C-392/96, pesquisável 
em http://curia.europ. a.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44721&pageIndex=0&docl
ang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1110827, acesso em 01/04/2016. Este 
acórdão também é objeto de estudo de CARLA AMADO GOMES, A Avaliação de Impacto 
ambiental e os seus múltiplos: Breve Panorâmica do Quadro Normativo Eurocomunitário 
e Apontamentos de Jurisprudência, in Estudos de Direito do Ambiente e de Direito do 
Urbanismo, Marcelo Rebelo de Sousa e CARLA Amado Gomes (coord.), Editora Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 2011, pp. 57 ss, 60 e 61. 

167  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 42 a 45, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 

168  European Environment Agency, Europe’s onshore and offshore wind energy 
potential. An assessment of environmental and economic constraints, EEA Technical 
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é que na maioria dos casos a exploração do potencial eólico europeu 
impacta na proteção da biodiversidade e constitui um paradoxal foco de 
conflitos. 

A Diretiva 92/43/CEE169 admite a execução de determinados projetos 
em zonas especiais de conservação, como no interior da Rede Natura 
2000, desde que não afetem a integridade do local, após uma avaliação 
adequada de sua incidência e com a prévia oitiva do público. Na avaliação 
dos impactos, é preciso que sejam analisados conjuntamente os 
impactos possíveis e prováveis de todas as fases (instalação, operação e 
desmantelamento), com especial atenção para os impactos cumulativos 
de outros projetos eólicos ou de outra natureza, ainda que de forma 
isolada aparentem ser insignificantes. Também impõe a consideração da 
natureza permanente ou temporária desses impactos, com a abordagem 
dos reflexos no contexto local, regional, nacional e internacional. 

Superada a questão da identificação da significância dos impactos e 
da possibilidade de execução de projetos em zonas sensíveis, uma outra 
se apresenta: é possível elevar o nível de proteção ambiental, com a 
adoção de um regime mais restritivo para os projetos eólicos do que 
aquele previsto na Diretiva 2011/92/UE. 

A Diretiva 2014/52/EU introduziu uma alteração importante 
na Diretiva 2011/92/EU, passando a prever expressamente a 
possibilidade de os Estados-Membros adotarem posição mais rigorosa, 
em conformidade com o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Report, n.o 6, 2009, Copenhagen, disponível em file:///C:/Users/Home/Downloads/
Europes_onshore_and_offshore_wind_energy_potential.pdf, acesso em 13/04/2016. 
Sobre o potencial onshore, concentra-se nas zonas agrícolas e industriais do noroeste do 
continente, ao passo em que o offshore é maior nos mares do Norte e Báltico, Oceano 
Atlântico e algumas áreas dos mares Negro e Mediterrâneo.

169  Artigo 6.o, n.o 3, da Diretiva 92/43/CEE.
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Europeia170, na linha do que já vinha sendo decido pelo Tribunal de 
Justiça da União Europeia com fundamento no artigo 5.o do Tratado da 
União Europeia.

No caso da Zona de Proteção Especial de Castro Verde, o referido 
Tribunal assentou a legitimidade da adoção pelos Estados-Membros de 
regimes mais rigorosos do que aqueles previstos pela União Europeia 
e condenou a República Portuguesa por dar execução a um projeto de 
auto-estrada que atravessa a Zona de Proteção Especial mencionada, 
não obstante as conclusões negativas da avaliação de impactos e a 
existência de alternativa locacional. Na fundamentação, assentou a 
aludida Corte que “… a autorização de um plano ou de um projecto 
como o aqui em causa só pode ser concedida na condição de as referidas 
autoridades terem a certeza de que é desprovido de efeitos prejudiciais 
para a integridade do sítio em questão. Assim acontece quando não 
subsiste nenhuma dúvida razoável, do ponto de vista científico, quanto 
à inexistência de tais efeitos”171. 

Embora o caso envolva a execução de uma auto-estrada, o 
fundamento adotado pela Corte é perfeitamente aplicável a projetos 
eólicos. Como se pode perceber, o Tribunal baseou sua decisão nos 
princípios da prevenção e da precaução172. O princípio da prevenção 

170  1.o considerando. 

171  O Caso Castro Verde foi objeto do acórdão do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, de 26 de outubro de 2006, processo C-239/04, pesquisável em http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63931&pageIndex=0&doclang=PT&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=856126, acesso em 13/04/2016. Este trecho da decisão 
é citado por CARLA AMADO GOMES / RAQUEL FRANCO / DIOGO CALADO, Energias 
Renováveis em Portugal: Evolução e Perspectivas, Revista Eletrônica de Direito Público, I, 
Janeiro 2014. 

172  O artigo 191.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia prevê 
que “a política da União no domínio do ambiente basear-se-á nos princípios da precaução 
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impõe ao particular e ao poder público a adoção de medidas específicas 
de proteção contra a ocorrência de danos ao ambiente, a fim de evitar 
lesões, antecipando perigos naturais ou humanos que coloquem em 
risco a integridade do ambiente, sem prejuízo da repressão a danos que 
eventualmente venham a ocorrer. Embora a prevenção e a repressão 
possam conviver, é sempre melhor agir preventivamente do que 
reagir, especialmente em se tratando de danos ambientais, diante da 
possibilidade de irreversibilidade173, ou, pelo menos, minimizar os 
impactos com base nas melhores técnicas disponíveis, já que na atual 
sociedade tecnológica é praticamente impossível o desenvolvimento de 
atividades econômicas sem a produção de qualquer risco174.

Ainda que não haja certeza científica absoluta acerca de lesões 
ambientais de caráter futuro (com base em juízos de prognose seguros), 
GOMES CANOTILHO afirma que a precaução não desvincula o Estado 
do dever de assumir a responsabilidade de proteção, reforçando os 
standards de precaução e proteção de agressões e impondo a inversão 

e da ação preventiva, da correção, prioritariamente na fonte, dos danos causados ao 
ambiente e do poluidor-pagador”. Sobre a existência ou não de autonomia do princípio 
da precaução, CARLA AMADO GOMES, Introdução ao Estudo do Ambiente, 2ª edição, 
Lisboa, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2014, pp. 89 a 92, e 
VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde Cor de Direito, Lições de Direito do Ambiente, Editora 
Almedina, Coimbra, 2005, pp. 65 a 73. ALEXANDRA ARAGÃO afirma que o dever de 
prevenir e precaver a ocorrência de acidentes ambientais graves com consequências 
irreversíveis e importantes (catástrofes ou calamidades), resultantes de riscos ambientais, 
constitui o conteúdo mínimo do Estado de Direito Ambiental, A prevenção de riscos em 
estados de direito ambiental na União Europeia, pp. 3-4, disponível em http://www.ces.
uc.pt/aigaion/attachments/Prevencao%20de%20Riscos%20em%20Estados%20de%20
Direito%20Ambiental.pdf-1a14060ed87cb105d54a17036cac71fa.pdf, Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, acesso em 17/03/2016.

173  VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde Cor de Direito, Lições de Direito do Ambiente, 
Editora Almedina, Coimbra, 2005, pp. 65 a 73. 

174  CARLA AMADO GOMES, Introdução ao Estudo do Ambiente, 2ª edição, Lisboa, 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2014, pp. 89 a 92.
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do ônus da prova175. O dever de se antecipar a lesões ambientais atuais 
e futuras legitima a adoção de regimes legais internos mais protetivos 
do que aquele imposto pela União Europeia. E a melhor maneira de 
concretizar esse dever é através da exigência de uma avaliação prévia 
de impactos ambientais de projetos potencialmente causadores de 
impactos de natureza significativa. Logo, observa-se que os princípios 
em comento são indissociáveis da avaliação de impactos176.

Em outro julgado, envolvendo a região de Puglia, na Itália, o Tribunal 
de Justiça da União Europeia decidiu a favor da aplicação do princípio 
da proteção mais elevada, para admitir a possibilidade de os Estados-
Membros adotarem regimes mais protetivos do que aquele previsto 
na Diretiva 2009/28/CE177. Naquele litígio, a Azienda Agro-Zootecnica 
Franchini Sarl e a Eolica di Altamura Srl questionaram a recusa da Região 
de Puglia em conceder autorização para a instalação de um projeto eólico 
em um sítio localizado no perímetro do Projeto Nacional da Alta Murgia, 

175   JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional 
Ambiental Português: tentativa de compreensão de 30 anos das gerações ambientais 
no direito constitucional português, in Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, José 
Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite (org.), Editora Saraiva, 2ª edição 
revista, São Paulo, 2008, pp. 1-11, 8 a 11.

176  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 43-44, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
CARLA AMADO GOMES, Risco e Modificação do Acto Administrativo Concretizador de 
Deveres de Protecção do Ambiente, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 237.

177  Acórdão do TJUE de 21 de julho de 2011, Processo C-2/10, pesquisável em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=parque%2Be%25C3%25B3lico
&docid=107923&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=53
4100#ctx1, acesso em 16/03/2016. O referido acórdão é mencionado por CARLA AMADO 
GOMES / RAQUEL FRANCO / DIOGO CALADO, Energias Renováveis em Portugal: Evolução 
e Perspectivas, Revista Eletrônica de Direito Público, I, Janeiro 2014.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=parque%2Be%25C3%25B3lico&docid=107923&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=534100#ctx1,
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zona protegida e classificada como sítio de importância comunitária178 
e zona de proteção especial179, que fazem parte da Rede Natura 2000, 
sem que tenha sido realizada avaliação prévia do impacto ambiental. 
O Tribunal decidiu que a legislação da União Europeia não se opõe “a 
uma regulamentação que proíbe a instalação de geradores eólicos não 
destinados ao autoconsumo em sítios pertencentes à rede ecológica 
europeia Natura 2000, sem uma avaliação prévia do impacto ambiental 
do projecto no sítio especificamente em causa, desde que os princípios da 
não discriminação e da proporcionalidade sejam respeitados”180. 

Na Alemanha, qualquer projeto com mais de 3 turbinas está sujeito 
a uma avaliação prévia (screening) sobre a possibilidade de provocar 
impactos ambientais significativos. Dependendo do resultado, exige-se 
uma completa avaliação de impactos, hipótese em que consultas públicas 
são obrigatórias. Para projetos com 20 ou mais turbinas, esta avaliação de 
impactos ambientais é sempre obrigatória, assim como a realização de 
consultas públicas. Assim, garante-se que qualquer possível impacto seja 
analisado e considerado no processo de licenciamento, além de assegurar 
ao público oportunidade de participar do processo de avaliação181. 

178  Nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2009/147/CE.

179  Nos termos do artigo 6.o da Diretiva 92/43/CEE.

180  Acórdão do TJUE de 21 de julho de 2011, Processo C-2/10, pesquisável em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=parque%2Be%25C3%25B3lico
&docid=107923&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=53
4100#ctx1, acesso em 16/03/2016.

181  Embora haja previsão legal do direito de acompanhar a avaliação de impactos 
ambientais, na prática o público apenas vem a tomar conhecimento em fase já avançada, 
conforme destacam GESA GEIßLER / JOHANN KÖPPEL / PAMELA GUNTHER, Wind energy 
and environmental assessments - A hard look at two forerunners’ approaches: Germany 
and the United States, Renewable Energy, LI, Editora Elsevier, 2013, pp. 71-78, 73-74, 
disponível em http://ac.els-cdn.com/S0960148112005800/1-s2.0-S0960148112005800-
main.pdf?_tid=a0380874-f749-11e5-95b8-00000aacb35f&acdnat=1459433309_
e5c7009d00236868ff55c12782f547b5, acesso em 01/04/2016. Em Portugal a avaliação de 
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Em 2014, foi introduzido no regime jurídico de avaliação de impactos 
da União Europeia o instrumento da determinação ao dono da obra de 
prestação de informações especificadas à autoridade competente sobre 
características e efeitos no ambiente de projetos que aparentemente 
não têm potencial para causar impacto significativo182. A partir dos 
resultados da verificação preliminar, a autoridade competente poderá 
exigir ou dispensar uma avaliação do impacto ambiental, devendo fazê-lo 
fundamentadamente. Além de assegurar maior proteção ao ambiente, a 
alteração introduzida confere maior segurança à autoridade competente 
para justificar a necessidade ou dispensa da avaliação do impacto, bem 
como assegura ao público o acesso à informação acerca dos potenciais 
riscos relacionados ao projeto, uma vez que a determinação deve ser 
obrigatoriamente disponibilizada183.

No que se refere à reparação e prevenção de danos ambientais, foi 
adotada a Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

impacto ambiental é regulamentada pelo Decreto-Lei n.o 69/2000, alterado pelo Decreto-
Lei n.o 197/2005, cujo anexo II prevê que os projetos eólicos com 20 ou mais aerogeradores 
ou aqueles localizados a menos de 2 km de distância de outros da mesma natureza estão 
sujeitos ao procedimento de avaliação de impacto ambiental. No caso de áreas sensíveis, a 
avaliação de impacto ambiental é necessária para projetos com 10 ou mais aerogeradores, 
mantendo-se a mesma distância para outros projetos similares, SUZANA MARGARIDA 
DA SILVA AMARAL, Análise comparativa da avaliação de impacto ambiental de parques 
eólicos em Portugal, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, pp.  
5-6, disponível em http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/1419/1/20479_ulfc080629_
tm.pdf, acesso em 02/04/2016. 

182  Elencados no artigo 4.o, n.o 2, da Diretiva 2011/92/UE, conforme o 8.o e o 9.o 
considerandos. 

183  Artigo 4.o, n.os 3 a 6, da Diretiva 2011/92/UE, com as alterações introduzidas 
pela Diretiva 2014/52/UE. A publicidade da informação acerca dos potenciais riscos ao 
ambiente, além de configurar o cumprimento do dever de comunicação, contribui para 
“gerar abordagens de lucidez” e racionalizar a percepção do risco, nas palavras de CARLA 
AMADO GOMES, Risco tecnológico, comunicação do risco e direito a saber, in Direito(s) 
dos riscos tecnológicos, Lisboa, 2014, pp. 17 ss, 22 e 27.
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21 de abril de 2004, a fim de estabelecer regras comuns de responsabilidade 
ambiental baseado no princípio do poluidor-pagador184. Determina aos 
operadores, bem como ao Poder Público subsidiariamente, a adoção de 
medidas de prevenção de danos ambientais (definidas no artigo 2.o, n.o 
10) em relação às atividades ocupacionais listadas no anexo III, bem como 
a outras distintas “sempre que o operador agir com culpa ou dolo”185. 
Estão previstos dois regimes distintos: um para as zonas classificadas 
para a conservação da natureza, de prevenção de riscos associados a 
todas as atividades ocupacionais, entendidas como quaisquer atividades 
econômicas, empresariais ou negociais, públicas ou privadas, lucrativas 
ou não, e outro para as zonas naturais importantes, mas não classificadas, 
em relação às quais se exige apenas a adoção de medidas de prevenção 
de danos em atividades dependentes de autorização prévia, como as 
operações de gestão, recuperação e eliminação de resíduos186. 

A avaliação de impacto, no entanto, encontra dificuldades práticas 
que podem lhe retirar a confiabilidade. Conforme ressalta a organização 
Birdlife Europe and Central Asia, é recomendável que os estudos de campo 
sejam realizados por um período mínimo de um ano (ou dois, no caso de 
offshores) para, a partir da observação das aves, identificar as espécies que 
usam a área e as que são sazonais, bem como apurar quais delas poderão 
ser afetadas. Da mesma forma, métodos padronizados de coletagem de 

184  Artigo 1.o da Diretiva 2004/35/CE.

185  Artigo 3.o, n.o 1, da Diretiva 2004/35/CE.

186  Alexandra ARAGÃO, A Prevenção de Riscos em Estados de Direito Ambiental 
na União Europeia, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 10, disponível 
em http://www.ces.uc.pt/aigaion/attachments/Prevencao%20de%20Riscos%20em%20
Estados%20de%20Direito%20Ambiental.pdf-1a14060ed87cb105d54a17036cac71fa.pdf, 
acesso em 17/03/2016.
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dados que permitam uma comparação fidedigna entre antes, durante e 
após a execução de projetos eólicos nem sempre são utilizados187, uma vez 
que tudo isso demanda tempo e investimentos que encarecem os projetos.

5.2. Localização 

A localização dos projetos eólicos é um fator de extrema importância 
na gestão dos riscos aos direitos fundamentais e à biodiversidade188. A 
escolha da localização adequada pressupõe uma abordagem estratégica e 
o mapeamento sensível da região.

 No que se refere propriamente à fauna, a localização deve ser 
analisada de acordo com as características das espécies de aves 
existentes no local, já que os índices de colisão variam e apresenta-se 
mais alto em instalações offshore189. 

187  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 50-53, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 

188  Ao contrário do que decidiu o Tribunal de Justiça da União Europeia no caso 
C-117/02, envolvendo a República Portuguesa (pp. 63 e seguintes do acórdão), no qual 
entendeu que a mera localização de um empreendimento não necessariamente permite 
concluir pela existência de impactos ambientais de natureza significativa que justifiquem 
a realização de avaliação de impactos, conforme mencionado anteriormente. Acórdão de 
18 de abril de 2004, pesquisável em http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&do
cid=49115&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1110827, 
acesso em 01/04/2016.

189  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 21, 22, 50, 51, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. Os 
autores ressaltam a dificuldade de realização de estudos sobre mortalidade em projetos 
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Em regra, as zonas de montanhas possuem menor densidade de 
aves e, portanto, menor risco de colisão, do que aquelas próximas a 
mares, rios e lagos, geralmente utilizadas para alimentação, nidificação e 
repouso190. O planejamento deve considerar a existência de alternativas 
locacionais e os efeitos cumulativos de outros projetos situados em 
uma mesma região; realizar inventário da fauna, com a identificação 
de espécies vulneráveis, ameaçadas de extinção e raras, e estudo sobre 
os efeitos de barreira dos projetos eólicos sobre as aves e morcegos; 
bem como ser complementado com consultas exaustivas às autoridades 
ambientais 191.

Um exemplo positivo de mapeamento para um planejamento 
estratégico da localização de projetos eólicos - que pode inspirar 
um regime europeu – pode ser extraído a partir de um estudo que 
identificou as áreas de maior mortalidade de 4 espécies de morcegos 
(nas regiões norte e centro de Portugal) e os principais fatores ambientais 

eólicos offshore, devido à limitação quanto ao encontro de carcaças e atribuição da causa 
de morte (p. 22). Em geral, apontam falhas na avaliação de impactos decorrentes da curta 
duração dos estudos, que não permitem chegar a resultados conclusivos, bem como da 
ausência de dados de “antes e depois” para comparações fidedignas, e na consideração de 
fatores relevantes, como a distinção do comportamento das aves durante o dia e a noite e 
entre períodos reprodutivos e não reprodutivos (pp. 50-51).

190  TRAVASSOS, P. / COSTA, H.M. / SARAIVA, T. / TOMÉ, R. / ARMELIN, M. / RAMÍREZ, 
F.I. / NEVES. J., A energia eólica e a conservação da avifauna em Portugal, Lisboa, 2005, 
pp. 8 e 9, disponível em http://www.spea.pt/fotos/editor2/aenergiaeolicaemportugal.
pdf, acesso em 21/03/2016.

191  Essas conclusões foram extraídas a partir das falhas das autoridades 
espanholas no caso da região de Extremadura, na Espanha, apontadas por B. GOVE / RHW. 
LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind Farms And Birds: An Updated 
Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best Practice Guidance On Integrated 
Planning And Impact Assessment, BirdLife International on behalf of the Bern Convention 
on the conservation of european wildlife and natural habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 32 
(Caixa 5), disponível em http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_
BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
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responsáveis, tendo sido constatados altos índices de fatalidade 
associados a turbinas eólicas. De acordo com os pesquisadores, áreas 
suscetíveis a altos riscos de mortalidade são extremamente adequadas 
à instalação de projetos eólicos, pois se constituem de zonas úmidas 
e de temperatura amena, a menos de 5km de áreas de florestas e em 
encostas íngremes. Todas as quatro espécies estudadas demonstraram 
alta probabilidade de fatalidade nos locais em que florestas de eucalipto 
estão localizadas a menos de 5km das turbinas eólicas. Identificaram 
modelos de mortalidade relacionados ao raio de inclinação, distância 
para a água, raio de localização de florestas eucalipto, precipitação, 
temperatura média e máxima. O estudo concluiu que medidas 
preventivas de conservação dos morcegos poderiam ser adotadas antes 
da implementação de projetos, a partir dessas variáveis, visando evitar 
ou pelo menos minimizar os impactos da produção de energia eólica 
sobre as espécies192.

O planejamento positivo para energias renováveis requer a 
realização de um estudo prévio e a consolidação de dados e informações 
relevantes sobre as características das aves e morcegos que habitam a 
região antes de iniciar a elaboração de um projeto eólico. A partir dessas 
informações, é possível preparar mapas de riscos (sobre a vida selvagem 
sensível), identificar as zonas mais vulneráveis, produzir orientações e 
disseminar informações relevantes para capacitar a implementação 
sustentável do setor eólico. Essas diretrizes gerais devem considerar os 
impactos positivos e negativos de cada fase do projeto. Tais informações 

192  HELENA SANTOS / LUÍSA RODRIGUES / GARETH JONES / HUGO REBELO, 
Using species distribution modelling to predict bat fatality risk at wind farms, Biological 
Conservation, CLVII, 2013, pp. 178-186, 182, 183 e 184, disponível em file:///C:/Users/
Home/Downloads/Santos_etal_2013.pdf, acesso em 02/04/2016.
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e mapas de riscos, além de auxiliarem os empreendedores privados 
no desenvolvimento de projetos de exploração de potenciais eólicos, 
também orientam as autoridades responsáveis pela tomada de decisões 
no processo de autorização ambiental acerca dos locais mais adequados 
para a localização dos empreendimentos, com base na vulnerabilidade 
das espécies e habitats existentes. Inclusive, pode justificar a não 
autorização de determinado projeto193, quando a avaliação demonstrar 
a potencialidade de impactos significativos para a biodiversidade, sem 
possibilidade de reprodução do habitat em uma área próxima que 
integre o mesmo ecossistema194.

A zona de proteção especial de Tarifa, na Espanha, próximo ao 

Estreito de Gibraltar, considerado um dos corredores migratórios 

mais importantes entre África e Europa, além de sua relevância para a 

nidificação, constitui um triste exemplo acerca da relevância da escolha 

da localização e de como a negligência na seleção de um sítio para a 

instalação de projetos eólicos pode trazer consequências desastrosas ao 

ambiente. A instalação de turbinas para exploração do potencial eólico 

193  Ou até mesmo a revisão da autorização anteriormente concedida, na linha do 
que defende CARLA AMADO GOMES, no sentido de que a autorização ambiental não é 
“intocável”, pois baseada em pressupostos fáticos mutáveis, envoltos em incertezas, e por 
isso está sujeita à revisão diante de novos riscos ou “novas técnicas da sua gestão”, Risco e 
Modificação do Acto Administrativo Concretizador de Deveres de Protecção do Ambiente, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 10. 

194  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 30 e 66, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
Acerca do mapeamento de aves sensíveis no Reino Unido e na Grécia, veja-se as Caixas 7 
e 8 nas pp. 35-36.
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naquele local195 provocou impactos diretos, com a morte de aves em 

níveis muitos superiores à média europeia e demonstrou, a duras penas, 

como a ausência de avaliação de impactos ambientais previamente à 

instalação de um empreendimento desse porte pode provocar impactos 

significativos à avifauna196.

Na Alemanha, o regime regulatório da produção de energia eólica 
é uniforme em todo o Estado e, em 1998, houve a introdução de 
uma nova categoria de zoneamento denominada “áreas apropriadas” 
(Eignungsgebiet). Somente no interior dessas áreas é possível requerer 
a instalação de projetos. A técnica adotada consiste no mapeamento das 
áreas proibidas (áreas relevantes de conservação da natureza, zonas de 
amortecimento, áreas de alta sensibilidade paisagística, florestas, zonas 
industriais e residenciais). Depois, analisa-se o potencial eólico das áreas 
remanescentes, nas quais os interessados poderão requerer autorização 
para a instalação de projetos. Além de proteger zonas sensíveis, nas 
quais sequer é permitido requerer autorização para a instalação de 
projetos eólicos, esse regime de planejamento simplifica a avaliação 
de impactos, uma vez que durante o processo de designação já são 
analisados os possíveis efeitos adversos e excluídas as áreas ambientais 
mais sensíveis197. Esse modelo alemão poderia ser adotado pela União 

195  Sobre o potencial eólico local, recomenda-se a leitura de FRANCISO M. 
FERNÁNDEZ LATORRE / JESÚS VENTURA FERNÁNDEZ, Energía eólica en la región 
euromediterránea: desarrollo y perspectivas, Observatorio Medioambiental, XIV, 2011, 
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional da Universidad de Sevilla, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, pp.  107-128, 109, 110. 

196  TRAVASSOS, P. / COSTA, H.M. / SARAIVA, T. / TOMÉ, R. / ARMELIN, M. / RAMÍREZ, 
F.I. / NEVES. J., A energia eólica e a conservação da avifauna em Portugal, Lisboa, 2005, 
pp. 8 e 9, disponível em http://www.spea.pt/fotos/editor2/aenergiaeolicaemportugal.
pdf, acesso em 21/03/2016.

197  GESA GEIßLER / JOHANN KÖPPEL / PAMELA GUNTHER, Wind energy and 
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Europeia, acrescentando-se ao mapeamento as zonas sensíveis também 
sob o aspecto dos direitos fundamentais, como aquelas com moradias 
próximas.

Alguns outros exemplos nacionais positivos merecem ser destacados 
e podem, inclusive, servir de inspiração para o estabelecimento de um 
regime jurídico próprio para a política para a energia eólica da União 
Europeia. Na França, Escócia e Bélgica são usados mapas de zonas 
sensíveis para o planejamento espacial das zonas de energia eólica nos 
seguintes termos. Na França, o recebimento de receita de subsídios 
para o setor eólico depende da instalação do projeto dentro de zonas 
previamente definidas. Na Escócia e País de Gales, as chances de 
obtenção da autorização ambiental aumentam no caso de o projeto 
encontrar-se localizado no interior de uma zona adequada. Na Ilha de 
Lewis, na Escócia, a escolha da localização foi primordial para a tomada 
de decisão pela autoridade ambiental competente. Foi indeferida 
uma autorização para a construção de um projeto eólico de grandes 
proporções, com 234 turbinas, 105km de estradas e 141 torres, ao 

environmental assessments - A hard look at two forerunners’ approaches: Germany 
and the United States, Renewable Energy, LI, Editora Elsevier, 2013, pp. 71-78, 73 a 76, 
disponível em http://ac.els-cdn.com/S0960148112005800/1-s2.0-S0960148112005800-
main.pdf?_tid=a0380874-f749-11e5-95b8-00000aacb35f&acdnat=1459433309_
e5c7009d00236868ff55c12782f547b5, acesso em 01/04/2016. Os autores destacam que 
na Alemanha o processo de autorização e a avaliação de impactos são regulamentados 
por atos federais, aplicáveis de forma uniforme em todas as regiões. Noticiam o 
desenvolvimento de trabalhos para uniformizar modelos e metodologias de avaliação, 
entre outros aspectos que ainda variam entre estados alemães. Contrariamente, observam 
que nos Estados Unidos da América há consideráveis variações no tratamento legal das 
permissões de projetos eólicos entre estados e até mesmo entre jurisdições dentro de um 
mesmo estado. A uniformidade de regimes e tratamento legal confere maior segurança 
jurídica aos investidores e financiadores, bem como confere maior legitimidade às 
decisões tomadas pelas autoridades ambientais, além de evitar tratamento diferenciado a 
situações semelhantes.
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fundamento de que o habitat afetado não poderia ser reconstruído 
em qualquer outro lugar na Escócia de maneira apropriada para a 
grande população de espécies raras e vulneráveis envolvida. Os estudos 
realizados na altura demonstraram que o local era ainda mais importante 
para a biodiversidade do que inicialmente imaginado198.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado em relação aos impactos 
sobre os direitos fundamentais. Os efeitos mais gravosos sobre a 
saúde humana decorrem da poluição sonora, conforme exposto 
anteriormente. Durante o planejamento, deve-se verificar a existência 
de residências próximas ao local onde se pretende executar o projeto, 
identificar possíveis efeitos negativos sobre a população local e a 
existência de alternativa locacional. Em zonas rurais, a interferência 
do ruído de fundo é bastante reduzida, razão pela qual o incômodo 
provocado pelo movimento das turbinas e pás eólicas poderá ser mais 
perceptível e incomodar a população e a fauna locais. A instalação de 
aerogeradores em zonas urbanas, onde os impactos são mais facilmente 
dissimulados pelo ruído de fundo, permitiria a minimização dos ruídos 
e vibrações199.

Além da escolha da localização, o planejamento adequado pressupõe 
a integração, conforme será visto a seguir.

198  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International on 
behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural habitats, 
Estrasburgo, 2013, pp. 35 e 66 (caixa 15), disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 

199  DANIEL SÉRGIO NÉVOA MAIA, Ruído de Parques Eólicos, Editora Universidade 
do Porto, Porto, 2010, pp. 1-106, 101, disponível em https://repositorio-aberto.up.pt/bits
tream/10216/61503/1/000147708.pdf, acesso em 07/01/2016.
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5.3. Processo de planejamento integrado

O planejamento adequado requer a integração entre o Poder 
Público, particulares, organizações não governamentais, a comunidade 
científica e o público em geral no processo de planejamento permite 
a democratização da gestão dos riscos200 ao ambiente e aos direitos 
fundamentais. 

Para isso, o público deve ter acesso à informação, no exercício do 
seu “direito a saber” (right to know)201, de forma a permitir à população 
realizar escolhas conscientes e não manipuladas, além de prevenir 
decisões lesivas ao ambiente e à saúde e sensibilizar os cidadãos 
acerca dos reais impactos a que estão expostos. A informação deve ser 
simples, objetiva e disponibilizada em tempo oportuno202, isto é, antes 
da formação do juízo de ponderação pela autoridade responsável. 

A abertura de diálogo com a sociedade, através da troca de 
informações com a comunidade científica e o público em geral, 
enriquece o debate democrático e permite encontrar soluções 
consensuais mais adequadas, além de legitimar a tomada de decisão 
pela autoridade ambiental competente, na medida em que poderá 
tomar em consideração questões até então desconhecidas203. Essa 

200  Ou de “governança social do risco”, nas palavras de CARLA AMADO GOMES, 
Risco tecnológico, comunicação do risco e direito a saber, in Direito(s) dos riscos 
tecnológicos, Lisboa, 2014, pp. 17 ss, 27, 29 e 37.

201  Sobre o “direito a saber”, CARLA AMADO GOMES, Escrever verde por linhas 
tortas: o direito ao ambiente na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, Lisboa, 2009, pp. 22-23.

202  18.o considerando da Diretiva 2014/52/UE.

203  A abertura de diálogo com a sociedade permite a colaboração da técnica e da 
ciência no processo de despolitização da gestão do risco, tornando-o mais democrático. 
Sobre a despolitização do regime de gestão do risco, CATARINA FRADE / INÊS GAMEIRO, 
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aproximação facilita a compreensão da legislação, regulação e boas 
práticas para o desenvolvimento da energia eólica com respeito à 
biodiversidade. Entidades governamentais e não governamentais 
especializadas no assunto, particulares, peritos e cientistas conhecem 
bem as deficiências e por isso podem auxiliar e prestar suporte às 
instituições que atuam no setor. Com isso, economiza-se tempo e 
evitam-se custos desnecessários204.

A participação no processo de tomada de decisão, ainda que a 
última palavra geralmente seja da autoridade responsável, diminui a 
resistência da população205 que vive no entorno das turbinas, mesmo 
aquela que não é economicamente beneficiada por essa atividade, 
na medida em que o acesso à informação permite conhecer os riscos 
a que está – ou não - efetivamente exposta. O acesso à informação e 
a participação pública no processo de decisão em matéria ambiental 

Regulação do risco e participação: o caso dos organismos geneticamente modificados, in 
e-cadernos CES [Online], II, 2008, p. 3, disponível em http://eces.revues.org/14, acesso em 
15/04/2016.

204  B. GOVE / RHW. LANGSTON / A. MCCLUSKIE/ JD. PULLAN / I. SCRASE, Wind 
Farms And Birds: An Updated Analysis Of The Effects Of Wind Farms On Birds, And Best 
Practice Guidance On Integrated Planning And Impact Assessment, BirdLife International 
on behalf of the Bern Convention on the conservation of european wildlife and natural 
habitats, Estrasburgo, 2013, pp. 62 a 68, disponível em http://www.birdlife.org/sites/
default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf, acesso em 21/03/2016. 
Um exemplo desse tipo de cooperação é o programa francês éolien-biodiversité, 
que reúne a Agência do Ambiente e da Energia, agentes públicos, organizações não 
governamentais, particulares e conta com a participação de especialistas, fonte: http://
eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/article/origine-du-programme, 
acesso em 30/03/2016. 

205  RYAN WISER / ZHENBIN YANG / MAUREEN HAND / OLAV HOHMEYER / DAVID 
INFI ELD /PETER H. JENSEN / VLADIMIR NIKOLAEV / MARK O’MALLEY / GRAHAM SINDEN 
/ ARTHOUROS ZERVOS, Wind Energy, IPCC Special Report on Renewable Energy Sources 
and Climate Change Mitigation, Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. 
Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C. von Stechow 
(org.), Cambridge University Press, 2011, pp. 535-608, 576.

Índice do e-book Sumário do texto

http://eces.revues.org/14
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/201312_BernWindfarmsreport.pdf
http://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/article/origine
http://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/article/origine


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

273

encontram fundamento no 90.º considerando da Diretiva 2009/28/
CE, bem como na Diretiva 2003/4/CE (relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente), e, no plano internacional, na Convenção 
sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, de 25 de 
Junho de 1998 (“Convenção de Aarhus”)206, que reconheceu ao público, 
não somente o direito de acesso à informação, mas de efetivamente 
participar no processo de tomada de decisão e de ter acesso à justiça 
em matéria de ambiente .

6. CONCLUSÃO

A produção de energia eólica apresenta inúmeros benefícios, como 
a diversificação da matriz energética a partir de uma fonte alternativa 
renovável, pouco poluente e economicamente menos onerosa que os 
tradicionais combustíveis fósseis. No atual estágio de desenvolvimento 
da técnica e da ciência, trata-se de uma das formas mais limpas de 
produção de energia disponíveis.

Por outro lado, não se pode desconsiderar a produção de significativos 
impactos sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade. Contudo, a 
identificação do “lado obscuro” da energia eólica não tem por objetivo 
condená-la. Pelo contrário, a identificação de seus aspectos negativos 
permite contorná-los e, assim, estimular uma produção amiga do 
ambiente. A doutrina especializada e técnicos do setor apontam 
soluções que podem minimizar os danos e contribuir para a otimização 

206 A Convenção de Aarhus encontra fundamento no Princípio 10 da 
Declaração do Rio. Alan BOYLE, Human Rights or Environmental Rights? 
A Reassessment, 2007, pp. 6 e 7, disponível em http://www.law.ed.ac.
uk/ inc ludes/remote_peop le_prof i le/ remote_staf f_prof i le?s q_content _
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do custo-benefício da energia eólica, a partir da adoção de mecanismos 
de gestão de riscos pode contribuir para esse processo.

Na esfera legal, mostra-se necessário desenvolver um regime 

jurídico próprio para a energia eólica no prisma da União Europeia. 

Não há dúvidas de que ainda há muito a ser feito para a construção 

desse regime específico, orientado para a redução dos impactos sobre 

os direitos fundamentais e a biodiversidade, através da gestão de riscos. 

Embora modesto, o primeiro passo foi dado pelo Parlamento Europeu 

em 2015, com a apresentação de uma proposta de resolução sobre uma 

nova política para a energia eólica. 

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, alguns instrumentos 

podem ser utilizados para a gestão dos riscos associados à produção de 

energia eólica, com amparo nas diretivas sobre eficiência energética, 

aves, habitats e avaliação de impactos ambientais. 

Por exemplo, a definição de distância mínima entre uma turbina e 

uma residência ou uma zona sensível rica em biodiversidade reduz os 

impactos decorrentes do ruído sobre a saúde humana e a fauna, além 

de viabilizar a existência de zonas de amortecimento entre as centrais 

eólicas e os habitats prioritários protegidos pela respectiva diretiva.

O estabelecimento de critérios para definição de prioridades 

do uso do solo, a exemplo daqueles previstos no artigo 17.o da 

Diretiva 2009/28/CE, para os biocombustíveis, além de promover a 

sustentabilidade, reduz a margem de discricionariedade dos Estados-

Membros no procedimento de licenciamento. 
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Outra inspiração relacionada à definição de prioridades do uso do 
solo e à escolha da localização pode ser encontrada no ordenamento 
jurídico nacional alemão. O mapeamento do território da União Europeia 
possibilitaria excluir zonas sensíveis (como sítios de importância 
comunitária  e zonas de proteção especial , que fazem parte da Rede 
Natura 2000) e identificar zonas apropriadas para centrais eólicas, 
somente nas quais poderia ser admitidos requerimentos de instalação 
de novos projetos, sem prejuízo da conjugação com critérios subjetivos 
em uma análise caso a caso que considere a localização, natureza, 
tamanho do empreendimento, bem como a possibilidade de impactos 
cumulativos com outros projetos e pressões de outra natureza.

A facilitação da obtenção de autorização ambiental e o 
condicionamento do recebimento de receita de subsídios à fixação do 
projeto dentro das zonas eólicas definidas com base em mapeamentos 
prévios, como ocorrem na Escócia e no País de Gales e na França, 
respectivamente, também se apresentam como instrumentos válidos 
para a política para a energia eólica da União Europeia.

Por fim, o pagamento de uma “compensação financeira” aos 
Municípios em cujos territórios se encontram instalados projetos 
eólicos estimula o desenvolvimento do setor, além de reverter em 
benefícios sociais que podem reduzir a resistência da comunidade 
local, ultrapassando, dessa forma, um dos principais obstáculos sociais 
enfrentados pelo setor.

Assim, restou demonstrado que medidas já adotadas por 
determinados Estados-Membros e Estados terceiros podem inspirar 
a construção de um regime jurídico europeu específico da energia 
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eólica, com a intenção de contribuir para a minimização dos impactos 
negativos sobre os direitos fundamentais e a biodiversidade, e estimular 
a produção de energia eólica de maneira ambientalmente adequada.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Desde a Revolução Industrial e, especialmente, a partir da 
conformação da atual sociedade tecnológica, a atividade mineira passou 
a deixar um profundo rastro de degradação ambiental por onde passou. 
A essencialidade da exploração de recursos minerais e o interesse 
econômico por muito tempo mascararam o imenso passivo e os riscos 
ambientais deixados para a sociedade após o fim da atividade.

O encerramento da operação mineira é uma questão inevitável, 
em razão da esgotabilidade da jazida. O abandono da mina ou o seu 
encerramento inadequado pode gerar danos ambientais que se 
prolongam por muitas décadas, conforme já constatado em muitas 
situações em empreendimentos pretéritos. Esta questão vem ganhando 
crescente atenção, em razão das exigências ambientais e das demandas 
da sociedade local, mas ainda é muito recente. Embora a discussão 
sobre os problemas ambientais tenha ganhado força no cenário mundial 
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6. CONCLUSÕES        
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a partir dos anos oitenta, o fechamento de minas somente nos últimos 
anos passou a ganhar a devida atenção.

Apesar da gravidade do problema, muitos países mineradores ainda 
não contam com legislação específica sobre o tema e a comunidade 
internacional hoje vê-se defrontada com um cenário de expansão da 
atividade para países em desenvolvimento e economias em transição, 
que apresentam grande potencial para experimentar desastres 
ambientais decorrentes da mineração, especialmente aqueles que se 
seguem ao fim da atividade.

A busca da sustentabilidade e consequente garantia de um ambiente 
ecologicamente equilibrado no pós-mina envolve questões de grande 
complexidade técnica e ambiental, que são transpostas para o campo 
jurídico. A mineração gera grandes impactos no ambiente, muitos dos 
quais irreversíveis, como o impacto visual e a afetação do solo, que 
nunca retornará ao seu estado anterior após a retirada do minério. 
Os riscos identificados são graves e variados e a sua gestão ainda 
esbarra na dificuldade de planejamento, já que a grande maioria dos 
encerramentos de minas ocorre de maneira abrupta, em razão de 
problemas supervenientes de diversas origens.

Nesta perspectiva, a temática do fechamento de minas assume um 
papel fundamental na regulação da atividade, para o fim se garantir a 
segurança e qualidade do ambiente após o encerramento da operação. 
Desenvolvimento sustentável aplicado à mineração relaciona-se, desta 
forma, diretamente, com a gestão dos riscos do pós-atividade e a 
recuperação ambiental da área.

Frente a este cenário, o presente estudo tem como escopo 
apresentar uma contribuição para fomentar o debate, através da 
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análise das principais disposições jurídicas aplicáveis, a nível europeu 
e internacional, com foco na mineração terrestre e especialmente 
direcionado às atividades de produção em larga escala, embora possa, 
eventualmente, adequar-se também a pequenos empreendimentos e 
até mesmo à mineração artesanal.

2. MINERAÇÃO E AMBIENTE

A extração de recursos minerais é uma atividade que reporta 
à antiguidade, mas que sofreu profundas modificações no tempo, 
especialmente com o avanço tecnológico e científico e a industrialização 
da produção. Essas modificações aumentaram significativamente 
os impactos da atividade no ambiente, com a afetação de diferentes 
formas dos recursos naturais.

Esta característica de multiplicidade de impactos ambientais decorre 
de algumas peculiaridades da atividade. Hildebrando Herrmann1 relata 
as principais particularidades da atividade que conformam a sua relação 
com o ambiente, designadamente: (a) exauribilidade da jazida, pois 
se trata de um recurso não renovável; (b) singularidade das minas, 
já que não existem minas idênticas e há um alto grau de incerteza na 
sua exploração; (c) dinâmica particular do projeto mineiro, que deve 
adequar-se a estas incertezas e aos contornos da região explorada; (d) 
transitoriedade do empreendimento, como forma de uso temporário 
do solo; (e) alto risco da atividade, que decorre dos múltiplos e intensos 
impactos no ambiente e do manejo de substâncias perigosas; (f) 
monitoramento ambiental específico, em razão da complexidade que 

1 HILDEBRANDO HERRMANN, A Mineração sob a Ótica Legal, In Brasil 500 Anos: 
A Construção do Brasil e da América Latina pela Mineração. Fernando Antônio de Freitas 
Lins et al (edição). Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2000, pp. 166/167.
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envolve o tratamento dos riscos ambientais; e (g) rigidez locacional, 
uma vez que a localização da jazida é determinada pelas condicionantes 
geológicas e, assim, não há alternativa locacional ao empreendimento.

Embora a atividade enseje necessariamente impacto no ambiente, a 
amplitude e o tipo destes impactos vão variar de acordo com a espécie 
de mineral a se extrair e as condições geológicas da jazida, como 
composição e profundidade do depósito, que vão determinar a forma 
de extração do minério. Além disso, as características ecológicas do local 
serão determinantes na aferição dos impactos, especialmente no que 
se refere ao tipo de vegetação ou especial interesse ecossistêmico da 
região, as características do solo e a proximidade com recursos hídricos.

Hodiernamente, o projeto de mineração é dividido de acordo com 
as seguintes etapas: prospecção e pesquisa, desenvolvimento, lavra, 
beneficiamento e desativação2 e cada uma delas enseja diferentes 
impactos e riscos ambientais3. Quanto ao exercício da atividade 

2  CIBELE TEIXEIRA PAIVA, Proposta de metodologia para análise de passivos 
ambientais da atividade minerária, Projeto BRA 01/039 – Apoio à Reestruturação 
do Setor Energético. Ministério de Minas e Energia do Brasil e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília, 2006, p. 16. Disponível em: http://
www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir934/RelatConsultoriaApresentaoMME_
PassivosAmbientais.pdf (último acesso em 22/04/2016).

3 A definição de risco ambiental não é uniforme na doutrina. CLÁUDIO ANTÔNIO 
EGLER, por exemplo, encarou o risco ambiental sob uma ótima alargada, com atenção à 
afetação da qualidade de vida humana, distinguindo-o em social, natural e tecnológico, 
de acordo com a sua origem (Risco ambiental como critério de gestão do território: uma 
aplicação à zona costeira brasileira. In Revista Território, Vol. I, nº 1, 1996, p 34). No mesmo 
sentido: LUÍS HENRIQUE SANCHEZ (Avaliação de Impacto Ambiental. Conceito e métodos. 
2ª ed. São Paulo, Editora Oficina de Textos, 2013, p. 329). Neste trabalho, contudo, adotar-
se-á a noção estrita de risco ambiental, como ameaça de degradação dos recursos naturais, 
divorciada dos riscos à saúde e segurança humanas, na esteira do entendimento preconizado 
por CARLA AMADO GOMES (Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de 
avaliação e gestão do risco ambiental. In Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e 
Teoria do Direito. Vol. 3, nº 2. Unisinos, 2011, p. 144).
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extrativa em si, os métodos de lavra variam de céu aberto a subterrânea 
ou simultânea. No primeiro caso, a atividade envolve processos de 
desmatamento, decapeamento, através da remoção do material estéril 
que recobre a camada mineralizada, drenagem protetora, com o uso 
de abundantes quantidades de água para limpar o minério, desmonte 
do material útil, que pode ser manual, hidráulico, mecânico ou por 
explosivos, carregamento e transporte, despejo e compactação, que 
abrange o depósito de estéreis. A lavra subterrânea geralmente atinge 
uma área superficial menor, porém, gera riscos de danos decorrentes 
de explosões nos maciços rochosos e também oferece maior risco de 
contaminação das águas subterrâneas4. Além disso, os processos de 
beneficiamento do minério geram grandes volumes de rejeitos e, para 
retê-los, normalmente são construídas barragens de contenção de 
grande porte, modificando as condições naturais locais e gerando riscos 
ambientais e à segurança da população local. 

De forma genérica, podem ser apontadas como principais alterações 
no ambiente geradas pela mineração: supressão de vegetação e 
destruição de habitats; afugentamento da fauna; reconfiguração de 
superfícies topográficas, com alteração significativa das propriedades 
do solo e a aceleração de processos erosivos; poluição visual, com 
a alteração irreversível do perfil topográfico; aumento da turbidez e 
assoreamento dos cursos d’água; poluição atmosférica decorrente de 
emissão de gases e partículas no ar; e poluição sonora, decorrente de 
ruídos e vibrações. Como impactos adicionais da atividade, destacam-se 

4  JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA. Fechamento de 
Mina: aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais. Editora UFOP, Ouro Preto/MG, 2012, 
pp. 33-34. Disponível em: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/4583 
(último acesso em 22/07/2016)
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ainda o movimento em massa de resíduos sólidos, geralmente rejeitados 
e que contém metais pesados e compostos tóxicos e as pilhagens de 
estéril5. 

Como se pode observar, além dos impactos ecológicos inerentes 
à atividade, essas alterações e intervenções maciças no ambiente 
provocam inúmeros riscos de eventos desastrosos e de lesões à saúde e 
à segurança da população. A instabilidade da barragem de rejeitos, por 
exemplo, é um fator de enorme risco da atividade e que já gerou inúmeros 
“acidentes” de grandes proporções, como os casos de Aznalcóllar, na 
Espanha, da Baía Mare, na Romênia, e o mais recente ocorrido em Minas 
Gerais6. Outros fatores de riscos decorrem do rebaixamento do lençol 

5  GEORGE (ROCK) PRING / JAMES OTTO / KOH NAITO sintetizam os principais 
impactos e riscos da atividade extrativa: “The development and operational stages 
(extraction) magnify all of the above land-use, ecosystem, and population impacts.  Mining 
can destroy large areas of vegetation, topsoil and terrain, create hazards from excavations, 
landslides, slope failures, cave-ins, erosion and subsidence, deprive ecosystems and other 
users of water through water-intensive practices, and produce noise, dust, human-
development disturbance, and quantities of solid waste in the form of tailings and waste 
rock disposal sites (as much as 1,000 units of waste for a single unit of mineral yield).  
Toxic chemicals (xanthates, cyanides, sulphates, etc.) are used in primary processing, some 
base metals are themselves toxic (lead, mercury, cadmium), and toxic and other gases 
can be released (for example, methane in coal mining, a major greenhouse gas).  Water 
quality - in surface waters, wetlands, groundwater and oceans - can be  adversely affected 
by this extraction phase; acid drainage from mines and tailings/waste dumps, toxic leaks 
and overflows from tailings dams or reagent ponds, leaching of metals from waste piles, 
and sedimentation/erosion from devegetated sites and excavations can cause localized 
problems of magnitude as well as extend for hundreds of kilometers, causing transborder 
impacts on people and nature.” Trends in Environmental Law Affecting the Minerals 
Industry. In Journal of Energy and Natural Resources Law. Vol. 17, nº 1 (1999), p. 41.  

6  Em 1998, a barragem da mina se rompeu e lançou cerca de 3 milhões de metros 
cúbicos de lamas e 4 milhões de metros cúbicos da águas ácidas, poluindo 4550 hectares 
de terreno do Parque Nacional de Coto Doñana e no Rio Guadiamar. O caso da Baia Mare 
foi ainda mais grave. Segundo dados da Comissão das Comunidades Europeias, estima-se 
em 100.000 m3 o volume de lamas e águas residuais com concentração de cianeto que 
fluíram para os rios Lapus, Tisza e Danúbio, escoando no Mar Negro, numa contaminação 
transfronteiriça que dizimou, num rastro de 30-40 Km, a flora e a fauna no trecho central 
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freático, por vezes necessário para a extração do minério e que pode 
ensejar graves danos ao sistema hídrico regional, das pilhas de estéril e 
da geração de drenagem ácida, dentre outros. Alguns tipos específicos 
de mineração trazem ainda riscos adicionais, decorrentes da produção 
de resíduos tóxicos, como a lama vermelha utilizada na transformação 
da bauxita em alumínio, e de resíduos radioativos, como no caso da 
mineração de urânio. A contaminação por mercúrio também representa 
um fator de alto risco da atividade extrativa, já que pode ensejar graves 
danos à saúde humana e ao ambiente pela sua natureza tóxica7.

Como exemplo ilustrativo dos inúmeros riscos que decorrem da 
atividade extrativa moderna, vale mencionar o caso brasileiro do 
Sistema Minas-Rio, que envolve a exploração de minério na região 
de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, uma usina de 
beneficiamento em Alvorada de Minas e um mineroduto (corredor 
logístico subterrâneo) com 525 km de extensão, considerado o maior 
mineroduto do mundo, que percorre a Serra do Espinhaço, área de 
extrema relevância ambiental que foi declarada reserva da biosfera pela 
UNESCO, e passa por 32 Municípios até desembocar no porto do Rio de 

do Tisza com danos estimados em centenas de milhares de euros. Fonte: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52000DC0664 (acesso em 14/06/2016). 
O recente caso brasileiro, por sua vez, ocorrido em novembro de 2015, considerado o 
maior desastre do gênero na historia mundial, resultou no despejo de 50 a 60 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos e a total destruição do Distrito de Bento Rodrigues e do 
Rio Doce, conforme estudo realizado pela agência americana de consultoria de riscos 
Bowker Associates Science & Research in the Public Interest. Disponível em: https://
lindsaynewlandbowker.wordpress.com (acesso em 14/06/2016).

7  A recente preocupação internacional em relação à contaminação por mercúrio 
ensejou a celebração da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, em 10 de outubro 
de 2013, com o objetivo de promover a redução de uso de emissões de mercúrio e 
atualmente conta com 128 assinaturas e formalmente ratificada por 28 países. Fonte: 
http://www.mercuryconvention.org (acesso em 14/06/2016).
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Janeiro, transportando mais de 26 milhões de toneladas de minérios de 
ferro por ano, destinados à exportação8.

Nota-se, assim, que a extração de minerais gera múltipla poluição 
e impacta significativamente nos principais bens naturais, como flora, 
fauna, recursos hídricos, o solo e o ar, gerando impactos que incidem 
sobre os meios físico e biótico e também sobre o meio antrópico, com a 
afetação do ambiente humano, como a saúde e segurança da população 
e geração de significativos impactos na comunidade local, ensejando 
inúmeros conflitos sociais e ambientais9. 

Acrescem-se a este cenário os impactos socioeconômicos, que trazem 
proporções variadas conforme a atividade realize-se em área urbana ou 
rural e decorrem, em especial, da atração de contingente populacional 
ao local e consequente aumento da demanda por infraestrutura e 
serviços sociais. Estes fatores são especialmente gravosos nos países 
em desenvolvimento e economias dependentes do setor minerário, 
por implicarem em maior vulnerabilidade da população em relação aos 
fatores de riscos à saúde e segurança e trazerem inúmeras repercussões 

8  O licenciamento ambiental do empreendimento minerário foi alvo de 
contestação pelo Ministério Público Federal em 2009, por meio de ação civil pública, 
em razão do alto risco à Mata Atlântica e cerca de 600 (seiscentos) cursos d’água que 
se encontram na região. Contudo, o mineroduto começou a funcionar em 2014 e, até 
hoje, o empreendimento ainda se encontra em operação. Fonte: http://noticias.pgr.mpf.
mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/mpf-mg-
pede-a-paralisacao-das-obras-de-construcao-do-mineroduto-minas-rio-2 (acesso em 
14/06/2016).

9  BRUNO MILANEZ et al relatam uma série de conflitos envolvendo a atividade 
minerária, como a afetação de pequenos produtores que também utilizam recursos 
naturais e os riscos à saúde da população. Esses riscos podem decorrer do próprio 
minério, como é o caso do amianto e do chumbo, ou dos métodos de lavra, decorrentes 
especialmente da poluição atmosférica e da água — Injustiça ambiental, mineração e 
siderurgia. In Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos, pp. 175-206. 
Disponível em: www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br (último acesso em 12/04/2016).
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com o encerramento da atividade, exigindo maiores esforços e medidas 
específicas para gerir os riscos e minimizar os danos.

2.1. Gestão de riscos da atividade mineira

O modelo social pós-industrial caracteriza o que ficou classicamente 
conhecido pela doutrina de Ulrich Beck como sociedade de riscos. O 
desenvolvimento tecnológico acompanhou-se da gestação de riscos 
imprevisíveis e incalculáveis, gerando uma mudança de paradigma 
social10. Este fenômeno é marcante na atividade de extração mineral, 
tendo em vista que o desenvolvimento de novas tecnologias gerou 
profundas modificações nos métodos de lavra, com a intensificação dos 
impactos da atividade no ambiente e o incremento de inúmeros riscos, 
tanto aos recursos naturais como à saúde e à segurança humanas.

Esta extensão dos riscos, por sua vez, foi responsável pelo surgimento 
de uma nova demanda por segurança, que fundamentou a introdução 
de inúmeros instrumentos jurídicos destinados à evitação de eventos 
lesivos ao ambiente e à coletividade. No âmbito do Direito do Ambiente, 
estes instrumentos encontram a tônica nos princípios da prevenção e 
da precaução e consubstanciam-se, em especial, no âmbito europeu, 
em planos e programas específicos, atos autorizativos11, avaliação de 
impacto e licença ambientais.

10  DENISE HAMMERSCHIMDT. O risco na sociedade contemporânea e o princípio 
da precaução no direito ambiental. In Revista Sequência, nº. 45, 2002, p. 99.

11  O ponto chave da gestão de riscos consubstanciada no ato autorizativo refere-
se à fórmula das “melhores técnicas disponíveis” – MTD, da qual decorre a instabilidade 
do ato e consequente possibilidade de ajuste decorrente de mudanças supervenientes. 
CARLA AMADO GOMES. Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de 
avaliação e gestão do risco ambiental. In Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica 
e Teoria do Direito (RECHTD). Nº. 3 (2). Unisinos, 2011, p. 148.
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O setor mineiro enquadra-se dentro do contexto da sociedade de 
risco global de Ulrich Beck12, na medida em que não somente oferece 
riscos à população local, como representa um relevante fator de 
degradação ambiental, com a destruição de ecossistemas importantes 
e a geração de múltipla e grave poluição, contribuindo para o cenário 
atual de degradação dos recursos naturais que, aliado a outras inúmeras 
fontes de riscos ambientais, numa perspectiva multidimensional e 
cumulativa, podem comprometer a própria existência do Homem no 
planeta.

Sabe-se que o risco associa-se à ideia de desconhecimento13 e a sua 
gestão é essencialmente uma tarefa dos poderes públicos, que têm a 
seu cargo a salvaguarda de valores fundamentais da sociedade, como 
a saúde e segurança públicas e o ambiente. Essa incerteza associada ao 
risco exige das autoridades públicas um juízo de ponderação que leve em 
conta o grau de imprevisibilidade do evento lesivo, o grau de lesividade 
e o valor dos bens jurídicos afetados pela decisão14. A gestão de riscos 

12  De forma resumida, ULRICH BECK refere que a teoria da sociedade de risco 
mundial aborda a crescente realização da ubiquidade irreprimível de incerteza radical no 
mundo moderno. As instituições responsáveis pela gestão dos riscos são confrontadas 
por uma sensação geral de insegurança e pela crescente consciência de que o sistema é 
ineficiente e ainda depõem-se com uma vertente sensacionalista que acaba por provocar 
uma banalização do risco. Estes riscos são, em essência, transnacionais (interdependência 
espacial, temporal e social), incalculáveis e incompensáveis. Living in the world risk society. 
In: Economy and society. Vol. 35, nº 3. 2006, pp. 333-337. Disponível em: http://www.
skidmore.edu/~rscarce/Soc-Th-Env/Env%20Theory%20PDFs/Beck--WorldRisk.pdf (último 
acesso em 20/07/2016)

13  O risco difere-se do perigo, pois este se associa à ideia de previsibilidade do 
evento. O perigo consubstancia-se, assim, em um evento provável, enquanto o risco 
remete à possibilidade. CARLA AMADO GOMES. Subsídios para um quadro principiológico 
dos procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental. In Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). Nº. 3 (2). Unisinos, 2011, p. 
143.

14  CARLA AMADO GOMES. Subsídios para um quadro principiológico dos 
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públicos envolve, ainda, a formação de estruturas administrativas 
especializadas, a fim de lidar com as questões técnicas e a adequada 
avaliação e identificação dos possíveis eventos lesivos. 

A atividade minerária, por envolver diversos riscos associados às 
profundas alterações e intervenções nos componentes naturais, exige 
uma atuação administrativa que conforme o exercício da atividade, 
a fim de minimizar o risco e criar condições de resposta em caso de 
eventual eclosão de evento danoso drástico15. Os desastres ocorridos em 
empreendimentos mineiros, como o caso da mina de ouro Baía Mare, na 
Romênia, no ano de 2000, que resultou em grave poluição do Danúbio 
causada por um derrame de cianeto na sequência da ruptura de uma 
barragem de rejeitos, despertaram a atenção para a necessidade de 
prevenir tais ocorrências, de efeitos geralmente nefastos e irreparáveis. 
Contudo, a gestão dos riscos da atividade minerária não é tarefa fácil, 
em razão dos múltiplos fatores que podem gerar eventos lesivos ao 
ambiente e à coletividade e da singularidade da jazida e especificidade 
de cada projeto, que dificultam a regulamentação adequada16 e exigem 
um monitoramento ambiental específico e contínuo. 

procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental. In Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). Nº. 3 (2). Unisinos, 2011, p. 
141. 

15  Referindo-se à tarefa administrativa de gestão de riscos, CARLA AMADO GOMES 
divide os encargos em relação aos deveres de prevenção, supervisão e neutralização. 
Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de avaliação e gestão do 
risco ambiental. In Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 
(RECHTD). Nº. 3 (2). Unisinos, 2011, p. 143.

16  Segundo WANDA M. A. HOSKIN, as inúmeras particularidades de cada mina 
são fatores que dificultam a regulamentação e conformam a atividade de gestão de 
riscos, tanto da atividade como do pós-lavra, e requerem certa flexibilidade da legislação 
para adaptação às especificidades de cada empreendimento. Mine Closure: The 21st 
Century Approach. In: International and Comparative Mineral Law and Policy: trends and 
prospects. Edição: Elizabeth Bastida et al. 2003, p. 636.
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A adequada gestão dos riscos gerados pela mineração ainda encontra 
uma forte barreira no interesse econômico. Em muitas sociedades, a 
extração de minérios representa a base da economia e um importante 
fator de desenvolvimento regional, dificultando a imposição de 
limites e obrigações ao operador, com base em uma política minerária 
que privilegia o interesse econômico em detrimento do ambiente, 
permitindo, por exemplo, a realização da atividade em áreas de especial 
interesse ecológico17. 

Por afetar diversos componentes ambientais, a gestão dos riscos da 
atividade minerária exige, ainda, a sua integração com outros setores 
específicos, como a gestão dos recursos hídricos e a gestão de resíduos 
sólidos, além do ordenamento do território. Vale adiantar que, no plano 
europeu, a gestão de resíduos de indústrias extrativas foi objeto de 
regulamentação específica pela Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que será objeto de análise detida no capítulo 
seguinte. 

A gestão dos riscos associados à mineração envolve, assim, atividades 
administrativas de avaliação, prevenção, fiscalização e estruturas e medidas 
destinadas à pronta resposta em caso de acidente18. Mas não só. Importantes 

17  No Brasil, por exemplo, a mineração é considerada atividade de interesse 
público e a legislação permite a exploração em áreas de especial interesse ecológico, como 
as áreas de preservação permanente, nos termos da alínea (b) do inciso VII do  artigo 3 do 
Novo Código Florestal (Lei 12.651/12). 

18  Merece referência, como forma anômala de gestão de riscos, o Decreto 
31/2012, de Moçambique, que prevê o mecanismo de reassentamento da população em 
razão de atividade econômica, através da apresentação de um plano de reassentamento 
pelo proponente como parte integrante da avaliação de impacto ambiental, com a 
finalidade de propiciar o desenvolvimento econômico e assegurar a qualidade de vida 
da população, como medida de compensação ex ante dos impactos socioeconômicos, a 
fim de combater injustiças ambientais, em conformidade com os conhecidas Síndromes 
N.I.M.B.Y. e N.I.A.B.Y.
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fatores na gestão do risco referem-se à informação e à participação pública. 
A primeira é essencial para gerar uma correta percepção dos riscos pela 
população19 e fomentar o conhecimento e a adoção de condutas de 
segurança em caso de acidente.  A participação pública, por sua vez, importa 
como fator de acréscimo de legitimidade das decisões da Administração, 
diante das incertezas que envolvem o tratamento do risco20.

Importante diploma de gestão de riscos em que todas essas vertentes 
encontram-se bem demonstradas consubstancia-se no regime europeu 
de controle dos perigos associados a acidentes graves que envolvem 
substâncias perigosas (Diretiva 2012/18/EU, do Parlamento Europeu e 
do Conselho – Diretiva Seveso III). O referido instrumento normativo traz 
em seu bojo os passos fundamentais da gestão do risco, como a avaliação 
prévia, através da figura da autorização, a comunicação e a adaptação 
decorrente de modificações supervenientes21. Obviamente, quanto maiores 
forem os riscos, maiores serão os deveres do operador e da Administração, 
especialmente no que se refere à fiscalização.

A gestão do risco ainda implica em obrigações aos Estados no plano 
internacional, em razão da responsabilidade por danos transfronteiriços22 

19  CARLA AMADO GOMES destaca a importância da sensibilização dos cidadãos 
para o teor real dos riscos, como um dos objetivos da gestão democrática do risco, 
também chamada de governança social do risco. Risco tecnológico, comunicação do risco 
e direito a saber. In Direito(s) dos Riscos Tecnológicos. AAFDL. Lisboa, 2014, p. 27.

20  CARLA AMADO GOMES. Subsídios para um quadro principiológico dos 
procedimentos de avaliação e gestão do risco ambiental. In Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD). Nº. 3 (2). Unisinos, 2011, p. 
147.

21  CARLA AMADO GOMES. Risco tecnológico, comunicação do risco e direito a 
saber. In Direito(s) dos Riscos Tecnológicos. AAFDL. Lisboa, 2014, p. 21.

22  Mais uma vez, o caso da Baía Mare é paradigmático, pois ensejou a 
responsabilidade da Romênia no plano internacional, por danos transfronteiriços, em 
razão da extensão dos danos ambientais aos Estados da Hungria e da Sérvia e Montenegro. 
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decorrentes de fontes de riscos sob sua jurisdição, estabelecida em 
diversos instrumentos, como a Declaração do Rio/92 (princípio 2) e a 
Convenção sobre os Efeitos Transfronteiriços de Acidentes Industriais de 
1992 (artigo 4), que abrangem a adoção de um conjunto de deveres que 
Carla Amado Gomes23 reúne sobre a égide da fórmula da cooperação 
preventiva.

Importa pontuar, por derradeiro, que, embora não seja suficiente, 
a adequada gestão dos riscos da atividade extrativa constitui um 
importante fator para minimizar os danos após o encerramento da 
operação e um facilitador das medidas relacionadas com o fechamento 
da mina e a reconstituição do ambiente. Há, assim, uma intrínseca 
relação entre gestão de riscos da atividade e gestão de riscos do pós-
mineração, o que será melhor demonstrado adiante.

2.2. Exploração de recursos minerais e desenvolvimento sustentável

Se, por um lado, a mineração é uma das atividades que mais 
causa impactos adversos no ambiente, por outro, constitui uma 
atividade propulsora do desenvolvimento econômico e essencial 
para a manutenção do nível de bem-estar da população na sociedade 
contemporânea. Há, com isso, uma necessidade de compatibilização da 
atividade com o princípio do desenvolvimento sustentável24.

ALEXANDRA ARAGÃO. A prevenção de riscos em Estado de Direito Ambiental da União 
Europeia. In “Observatório do Risco do Centro de Estudos Sociais da U. de Coimbra”, p. 
8. Disponível em: http://www.ces.uc.pt/aigaion/attachments/Prevencao%20de%20
Riscos%20em%20Estados%20de%20Direito%20Ambiental.pdf-1a14060ed87cb105d54a1
7036cac71fa.pdf (último acesso em 02/03/2016)

23 CARLA AMADO GOMES. Risco tecnológico, comunicação do risco e direito a 
saber. In Direito(s) dos Riscos Tecnológicos. AAFDL. Lisboa, 2014, p. 21.

24 Segundo a doutrina de VASCO PEREIRA DA SILVA, o princípio do desenvolvi-
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A busca pela sustentabilidade na mineração, tomada em uma 
dimensão global, ganhou novos contornos nas últimas décadas, em 
razão do desenvolvimento tecnológico e o consequente incremento 
de riscos gerados pela atividade e da expansão da indústria para 
países em desenvolvimento, que muitas vezes hoje apresentam uma 
economia dependente do setor minerário, legislação ambiental e 
minerária deficientes e estruturas administrativas incapazes de lidar 
com problemas de elevada complexidade.

A exploração de recursos minerais enfrenta conflitos de equidade 
intra e intergeracional e a análise do conflito apresenta diferentes 
contornos de acordo com a opção pelos critérios de sustentabilidade 
forte, fraca ou prudente/sensata25. Segundo Maria Amélia Rodrigues 
Silva e José Augusto Drummond, as soluções devem ser buscadas de 
acordo com as particularidades de cada sociedade e as diferentes 

mento sustentável constitui um princípio fundamental de Direito do Ambiente que tem 
sua origem na ordem jurídica internacional, através da Declaração de Estocolmo de 1972 e 
da Carta da Natureza de 1982 e estabelece uma exigência de ponderação das consequên-
cias para o ambiente de qualquer decisão jurídica de natureza econômica tomada pelos 
Poderes Públicos, através de uma obrigação de “fundamentação ecológica” das decisões 
jurídicas de desenvolvimento econômico.  Verde Cor de Direito. Lições de Direito do Am-
biente. 2ª ed. Editora Almedina. 2002, p. 73. CARLA AMADO GOMES, por sua vez, pontua 
sobre a duvidosa juridicidade do princípio do desenvolvimento sustentável e o entende 
como uma equação de ponderação circunstanciada e conjuntural do interesse de preser-
vação ambiental e dos interesses de desenvolvimento econômico. Introdução ao Direito do 
Ambiente. 2ª edição, Editora AAFDL, Lisboa, 2014, p. 68.

25  A posição pela sustentabilidade forte baseia-se no capital natural, com 
fundamento nos preceitos da deep ecology. A sustentabilidade fraca parte do 
entendimento de que os recursos naturais são substituíveis e o principal objetivo é 
manter o bem-estar da sociedade. A sustentabilidade sensata representa o meio termo 
e, consequentemente, a busca pela compatibilização, sem priorizar qualquer dos 
valores. MARIA AMÉLIA RODRIGUES SILVA / JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND. Certificações 
socioambientais: desenvolvimento sustentável e competitividade da indústria mineira na 
Amazônia. In Cadernos EBAPE.BR; FGV, edição temática 2005, vol. III, nº 3, p. 4. 
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dimensões econômicas, sociais e ambientais em cada caso26. Por este 
entendimento, quanto maior for a dependência econômica da região 
em relação à atividade, menor será o grau de sustentabilidade possível 
a ser alcançado e, assim, somente economias fortes e capazes de uma 
política independente do setor minerário poderão abdicar da opção 
pelas sustentabilidades fraca ou sensata e até mesmo adotar uma 
política que dê primazia absoluta à dimensão ambiental, através da 
opção pelo risco zero. 

Como se sabe, a Cimeira Rio + 20 teve como bandeira a Economia 
Verde27, como busca pela integração simultânea de objetivos 
econômicos, ambientais e sociais28. A demanda por sustentabilidade, 
contudo, tem um aspecto diferenciado em relação à exploração de 
recursos naturais não renováveis, como é o caso da jazida, já que a 
busca pela equidade intergeracional não prescinde da garantia de que 
as gerações futuras não serão prejudicadas pelo esgotamento dos 

26  MARIA AMÉLIA RODRIGUES SILVA / JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND. Certificações 
socioambientais: desenvolvimento sustentável e competitividade da indústria mineira na 
Amazônia. In Cadernos EBAPE.BR; FGV, edição temática 2005, vol. III, nº 3, p 5.

27  O Relatório “Rumo a uma economia verde: caminhos para o desenvolvimento 
sustentável e a erradicação da pobreza” elaborado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) conceitua economia verde como “uma economia que 
resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo 
em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica”. Fonte: Rumo a 
uma economia verde: caminhos para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da 
pobreza. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2011.

28  A abordagem em conjunto dos três pilares da sustentabilidade, referentes ao 
crescimento econômico, à equidade social e à proteção do ambiente, exigem mudanças 
na concepção da atividade empresarial, de forma que a própria análise da viabilidade 
econômica da empresa passe a levar em conta os aspectos sociais e ambientais. JUAN 
HERRERA HERBERT. La protección medioambiental em Minería y el Desarrollo Minero 
Sostenible. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas. 2008, pp. 5-7. Disponível em: www.oa.upm.es (último acesso em 13/04/2016).
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recursos naturais. A característica da esgotabilidade do recurso mineral 
exige, desta forma, uma política diferenciada, que objetive a criação 
de mecanismos específicos, como a criação de fundos em favor das 
futuras gerações e o investimento em novas tecnologias para a adoção 
de fontes alternativas.

Além deste aspecto geral, a atividade extrativa enfrenta um 
problema de equidade intergeracional especificamente ligado ao local 
da exploração, em razão do dano irreversível ao solo e consequente 
limitação do uso futuro da área. Este é um dos problemas centrais e de 
maior complexidade do fechamento de minas, tendo em vista que, para 
além do dano ecológico puro, a afetação dos potenciais de utilização 
do solo reflete gravemente na comunidade local, com permanentes 
impactos socioeconômicos. Acrescem-se, ainda, os riscos ambientais 
que subsistem por longo período após o fim da atividade e agravam os 
problemas de sustentabilidade no pós-operação.

No âmbito da União Europeia, o instrumento central da Política de 
Desenvolvimento Sustentável é a análise do ciclo de vida do produto, 
de forma a considerar o custo ambiental referente a todo o ciclo da 
atividade (“do berço ao túmulo”)29. Este mecanismo tem especial 
importância no tema referente ao fechamento de minas, já que permite 
a consideração dos impactos e riscos do pós-operação na análise do 
ciclo de vida da atividade em si e dos produtos formados à base de 
minérios, permitindo a internalização das externalidades que advém do 
encerramento da atividade e a sua consideração na pegada ecológica do 
produto final e consequente reflexo no preço do mineral30.

29  Para maiores desenvolvimentos sobre a Política de Produção e Consumo 
Sustentáveis da União Europeia, CARLA AMADO GOMES. Introdução ao Direito do 
Ambiente. 2ª edição, Editora AAFDL, Lisboa, 2014, pp. 54-62.

30  LUÍS HENRIQUE SANCHEZ destaca a importância da avaliação do passivo 
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A exploração de recursos minerais ainda enfrenta conflitos de equidade 
intrageracional, por envolver questões de justiça ambiental, já que a 
população local tem a sua qualidade de vida afetada em razão da múltipla 
poluição gerada pela atividade, além de suportar os riscos ambientais31. 
A busca pela equidade intrageracional na atividade extrativa exige a 
criação de mecanismos destinados a converter a riqueza decorrente da 
exploração da matéria-prima diretamente para a população afetada, além 
da transparência na gestão de receitas, com a repartição equitativa dos 
benefícios32.

A busca pela equidade intrageracional também exige a adequada 

gestão dos riscos da atividade, podendo ensejar conflitos de direitos 

humanos, como o episódio da Baía Mare, que deu origem a uma demanda 

ambiental na desativação do empreendimento e a sua consideração no ciclo de vida do 
produto, como mecanismo de internalização dos custos ambientais do pós-operação 
e incentivo à reciclagem e ao “design for the environment”. Uma adequada política 
ambiental e minerária deve considerar, segundo o autor, as externalidades que decorrem 
da desativação do empreendimento (o “cadáver”), como parte essencial do ciclo de 
vida da atividade extrativa. Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de 
empreendimentos industriais. Editora da USP: São Paulo, 2001, pp. 166-168.

31  A atividade extrativa gera inúmeros conflitos sociais, que decorrem da 
degradação e poluição ambiental e do conflito pelo uso do solo e dos recursos naturais. 
Além disso, historicamente, o desenvolvimento econômico da mineração não foi 
acompanhado pelo desenvolvimento social e passou-se a discutir porque países ricos em 
minérios não se desenvolviam, o que deu origem à chamada “maldição associada aos 
recursos naturais”. Em razão deste cenário, verifica-se hoje uma clara necessidade de 
melhoria do desempenho das instituições e políticas fiscais dos países mineiros, a fim de 
assegurar que os rendimentos sejam utilizados de forma eficaz, transparente e a favor de 
um maior desenvolvimento humano. HELENA CRISTINA GUIMARÃES QUEIROZ SIMÕES. 
Mineração: perspectiva de sustentabilidade a partir do Direito Ambiental. In Planeta 
Amazônia. Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas. Nº. 2. Macapá. 
2010, p. 130.

32  Fonte: Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana. Resolução: Mineração 
no Século XXI, baseada no Desenvolvimento Responsável e Sustentável. Bruxelas. 2015. 
Págs. 5/7. Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/
plenary_sessions/brussels_2015/mining_pt.pdf (último acesso em 13/03/2016)

Índice do e-book Sumário do texto

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/brussels_2015/mining_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/brussels_2015/mining_pt.pdf


310

na Corte Europeia de Direitos Humanos e a consequente condenação 

da Romênia por déficit na prevenção e no dever de informação, 

como componentes essenciais na tarefa estatal de gestão de riscos33. 

Importantes instrumentos normativos de âmbito europeu requerem da 

União e dos Estados-Membros a adoção de medidas para resguardar 

a saúde e segurança da população, como a Convenção Europeia de 

Direitos Humanos e os direitos fundamentais estabelecidos no Tratado de 

Funcionamento da União Europeia, e esses direitos humanos podem ser 

diretamente afetados pela mineração. No famoso caso Marangopoulos 

Fundation for Human Rights x Grécia, o Comitê Europeu de Direitos 

Sociais condenou a Grécia por ausência de proteção ambiental adequada 

em relação à poluição gerada por uma mina de lenhite e de um regime 

adequado para prevenir e combater os riscos à saúde pública decorrentes 

da atividade34.

 O princípio do desenvolvimento sustentável aplicado à 

exploração de recursos minerais e os subprincípios da equidade 

intra e intergeracional exigem, desta forma, medidas destinadas à 

minimização dos impactos ambientais da atividade e à garantia do 

33  Acórdão de 27 de janeiro de 2009. Processo nº 67021/01. No mencionado 
caso, a Corte Europeia concluiu pelo fracasso do Estado da Romênia em estabelecer um 
sistema de regulamentação adequada para garantir medidas eficazes e proporcionais para 
lidar com a poluição de minas e a gestão dos riscos gerados pela atividade, e consequente 
violação do art. 8 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. maiores desenvolvimentos 
sobre o referido julgado em CARLA AMADO GOMES. Escrever verde por linhas tortas: o 
direito ao ambiente na jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos do Homem, pp. 21-
23. Disponível em: www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_MA_8355.doc (último acesso 
em 14/06/2016).

34  Decisão de 06 de dezembro de 2006. Queixa nº 30/2005. Disponível em: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC30Merits_en.pdf 
(acesso em 14/06/2016).
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bem-estar e segurança da população local35, bem como a criação de 

riquezas alternativas que compensem os recursos exauridos para 

garantir a sua existência para as gerações futuras e de medidas 

destinadas a compensar o dano irreversível ao solo e a gerir os impactos 

socioeconômicos decorrentes. Um importante instrumento para 

combater os problemas de sustentabilidade gerados pela atividade 

é a renda mineral decorrente da exploração, através do destino das 

verbas decorrentes da compensação financeira e dos royalties e a 

consequente canalização dos recursos para a comunidade afetada, 

além da recomposição do ambiente a longo prazo e o investimento em 

tecnologias voltadas para o desenvolvimento de riquezas alternativas36.

Instrumentos voluntários e de autorregulação do mercado também 
ser revelam de substancial importância para melhor promover 
a sustentabilidade intrageracional, através da implementação 
de mecanismos de responsabilidade social37 e o incremento da 

35  CARLA AMADO GOMES, ao discorrer sobre a equidade intrageracional e os 
problemas de justiça ambiental, em relação à síndrome de N.I.M.B.Y., defende a criação 
de mecanismos de compensação ambiental e solidariedade intrageracional, como 
contrapartida para a coletividade que tem sua qualidade de vida diminuída por um 
empreendimento industrial. A autora sugere a negociação da compensação ambiental 
entre o operador e o Poder Público, através de serviços sociais. Quando realizada de forma 
ex ante, essa compensação encontrará fundamento no princípio do poluidor pagador, 
como corolário do princípio da equidade intrageracional e numa lógica de repartição de 
encargos públicos.  Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª edição, Editora AAFDL, Lisboa, 
2014, pp. 246-247. 

36  MARIA AMÉLIA RODRIGUES SILVA / JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND. Certificações 
socioambientais: desenvolvimento sustentável e competitividade da indústria mineira na 
Amazônia. In Cadernos EBAPE.BR; FGV, edição temática 2005, vol. III, nº 3, p. 19.

37  Além dos instrumentos de cariz ambiental, tem se tornado cada vez mais 
comum a criação de certificações sociais e outros instrumentos destinados à promoção 
de padrões internacionais de responsabilidade social pelas empresas, como o AS 8000 
(Social Accontability) e o AA 1000 (diálogo com as partes interessadas). MARIA AMÉLIA 
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competitividade através de medidas ligadas à proteção do ambiente, 
como as certificações, a rotulagem e os sistemas de gerenciamento 
ambiental. Neste sentido, Helena Cristina Guimarães Queiroz Simões 
destaca que a efetivação dos critérios de solidariedade intra e 
intergeracional do ponto de vista da indústria mineira exigem a busca, 
para o primeiro caso, das certificações sociais e ambientais, que 
atuariam na melhoria do bem-estar da comunidade local e no controle 
da degradação ambiental e, para o segundo, a criação de fundos 
minerais a fim de promover uma riqueza alternativa38.

2.3. O legado da atividade: passivo ambiental histórico e riscos do 
pós-lavra

Apesar dos intensos impactos ambientais gerados pela atividade, 
tradicionalmente, a preocupação quanto à necessidade de recuperação 
da área era ausente no planejamento dos empreendimentos mineiros 
e o encerramento da atividade gerava o simples abandono da mina, 
deixando para a sociedade um imenso passivo ambiental. Essas áreas 
abandonadas constituem danos ambientais de longo prazo, pois afetam 
o uso do solo, gerando, ainda, impactos sociais e econômicos, que 
agravam as lesões ao ambiente39.

RODRIGUES SILVA / JOSÉ AUGUSTO DRUMMOND. Certificações socioambientais: 
desenvolvimento sustentável e competitividade da indústria mineira na Amazônia. In 
Cadernos EBAPE.BR; FGV, edição temática 2005, vol. III, nº 3. Pág. 7.

38  HELENA CRISTINA GUIMARÃES QUEIROZ SIMÕES. Mineração: perspectiva de 
sustentabilidade a partir do Direito Ambiental. In Planeta Amazônia. Revista Internacional 
de Direito Ambiental e Políticas Públicas. Nº. 2. Macapá. 2010, pp. 131-132.

39  GABRIEL LUÍS BONORA V. FERREIRA / NATALIA BONORA V. FERREIRA. exploração 
minerária e a recuperação de áreas degradadas. In Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, nº 51, 
2008, p. 2. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=2470. (último acesso em 20/04/2016)
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Essa herança do passado pode ser facilmente constatada pelas 
grandes cicatrizes da mineração na paisagem, em um contexto que foi se 
agravando ao longo dos anos, especialmente após a revolução industrial 
e a produção em larga escala, envolvendo grandes toneladas de 
minérios e resíduos de rochas e rejeitos que não foram adequadamente 
recuperados para o posterior uso da área, de forma que hoje países 
desenvolvidos e economias emergentes são confrontados com décadas, 
senão séculos de minas e restos de mineração para limpar40.

Verifica-se, assim, que o cenário histórico de abandono de áreas 
mineradas gerou um imenso passivo ambiental em todo o mundo41. O 
caso de maior proporção é o dos Estados Unidos, onde se estima que 
haja cerca de 500 mil sítios mineiros órfãos42. Os legados negativos da 
mineração também representam um problema ambiental chave em 
alguns países da União Europeia, como Alemanha, França e Portugal, 
e, em especial, dentro do eixo do sudeste europeu (SEE) e da Bacia 
do Rio Tsza (TRB), com a existência de milhares de áreas mineradas 
abandonadas que oferecem situação de risco. Recuperar essas áreas é 
um problema que enfrenta a maioria dos países mineradores e envolve 
vultuosas quantias financeiras43. 

40  ALLEN L. CLARK e JENNIFER COOK CLARK. An international overview of 
legal frameworks for mine closure. 2005, p. 67. Disponível em: https://www.elaw.org/
content/clark-clark-jc-2005-%E2%80%9C-international-overview-legal-frameworks-mine-
closure%E2%80%9D (último acesso em 20/07/2016).

41  No Brasil, um estudo recente realizado pela Fundação do Meio Ambiente do 
Estado de Minas Gerais (FEAM) estimou que existem mais de 400 minas abandonadas ou 
paralisadas somente no referido Estado, muitas delas classificadas como de “alto risco” 
para o ambiente. Fonte: http://www.feam.br/images/stories/2016/AREAS_DEGRADADAS/
Cadastro_Minas_Paralisadas_e_Abandonadas_2016l.pdf (último acesso em 14/06/2016). 

42  Fonte: http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/pdf/Annex3_
closure_rehabilitation%20.pdf (último acesso em 31/03/2016)

43  Em Santa Catarina, no Brasil, por exemplo, foi realizado um estudo em 2003, 
onde se levantou um custo de 55 milhões de dólares, para a recuperação de áreas 
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Este contexto é muitas vezes agravado pela ausência de clara 
definição de responsabilidades, o que fez com que na maioria dos casos 
o encargo de descomissionamento e recuperação da área recaísse sobre 
o poder público, gerando custos que muitos Estados não têm condições 
de assumir44. Na verdade, apesar da escala global do problema, verifica-
se que apenas poucos países mineiros ricos, como Alemanha, Estados 
Unidos45 e Canadá, têm dispensado a devida atenção ao problema46 e a 
maioria dos locais abandonados no mundo carece de qualquer atenção 
das autoridades públicas, perpetuando e agravando os riscos e os danos 
ambientais47.

O legado da atividade refletiu negativamente na imagem da 
indústria extrativa que, apesar de ser considerada como essencial 
para a manutenção do nível de bem-estar da população na sociedade 

degradadas pela mineração na bacia carbonífera. GABRIEL LUÍS BONORA V. FERREIRA / 
NATALIA BONORA V. FERREIRA. Exploração minerária e a recuperação de áreas degradadas. 
In Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, nº 51, 2008, p. 3.

44  JORGE OYARZÚN MUÑOZ. Planes de Cierres Mineros. Curso resumido. 
Universidad Complutense de Madrid. 2008, p. 114. Disponível em: https://www.
ucm.es/data/cont/media/www/pag-15564/Cierres%20mineros%20-%20Jorge%20
Oyarz%C3%BAn.pdf (último acesso em 15/07/2016)

45  Em razão da dimensão do problema, o Governo norteamericano criou o 
programa “Superfound”, destinado a identificar os casos prioritários e recuperar as áreas 
abandonadas. Fonte: http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/pdf/Annex3_
closure_rehabilitation%20.pdf (acesso em 31/03/2016).

46  Em Portugal, om vistas ao acesso a fundos comunitários previstos no Quadro 
Comunitário de Apoio (QCA III 2000/2006), o Decreto-Lei 168-A/2001 realizou concessão 
para a recuperação de áreas mineiras degradadas, assumindo o Estado português um 
papel ativo da recuperação do passivo ambiental. Fonte: EDM/DGEC. A Herança das 
Minas Abandonada: o enquadramento e a atuação em Portugal. 2011, p. 58. Disponível 
em: http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/pdf/Appendix_III_to_Annex3.pdf 
(último acesso em 02/07/2016).

47  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p 39. Disponível em: http://
www.grida.no/publications/security/book/2367.aspx (último acesso em 22/06/2016).
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contemporânea, é hoje fortemente identificada como atividade 
degradadora do ambiente e não raras vezes encontra resistência da 
comunidade local para a implementação de novos empreendimentos48.

É importante destacar que este passivo decorre não somente da 
forma de atuação da indústria, mas também de políticas minerária e 
ambiental inadequadas. Somente no final do século passado é que se 
atentou para o problema do fechamento de minas e, ainda hoje, muitos 
países mineradores carecem de regulamentação específica sobre o 
tema49. Vale lembrar, ainda, que o próprio despertar para os problemas 
ecológicos pela comunidade internacional é relativamente recente e 
data dos finais dos anos 196050.

A ausência ou a recuperação inadequada da área minerada gera 
inúmeros riscos de contaminação de bens naturais, dos quais decorrem 
riscos à saúde e à segurança da população. A alteração do solo causada 
pela extração do minério pode ensejar abalos sísmicos, pela instabilidade 
do solo, e possibilidade de desabamentos e deslocamentos de terra. A 
poeira e outras partículas geradas causam riscos à saúde humana e à 
fauna local. Além disso, a utilização futura da área fica comprometida 
pela limitação do uso do solo, que impossibilita algumas atividades 
como agricultura e pecuária e até mesmo a urbanização e utilização 
residencial.  

48  World Bank. Sustainable Decommissioning of Oil Fields and Mines. 
Environmental Resources Management (ERM), Washington D.C., 2009, p. 1. Disponível 
em: http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/04/18537555/sustainable-
decommissioning-oil-fields-mines (último acesso em 14/07/2016).

49  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. V. 

50  CARLA AMADO GOMES. Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª ed. Editora 
AAFDL, Lisboa, 2014, p. 20.
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Grandes fatores de riscos referem-se ao destino de materiais 
perigosos e resíduos. Para além dos limites da mina, os resíduos da 
atividade, se não forem devidamente contidos e destinados, podem 
afetar ecossistemas circundantes e gerar riscos à saúde pública em uma 
grande extensão territorial. Resíduos de mina podem incluir compostos 
de cianeto, metais pesados, radioativos e amianto, que podem tornar-se 
solubilizados ou transportados como partículas em suspensão nas águas 
de lixiviação dos depósitos dos resíduos. Este processo leva a uma grave 
contaminação da água, que, em última análise, pode afetar o bem-estar 
e a saúde pública, comprometendo o abastecimento de água potável, 
degradando ecossistemas aquáticos e afetando atividades como pesca 
e agricultura, além de áreas urbanas51.

Tomem-se como exemplo as minas de S. Pedro da Cova, exploradas 
na Bacia Carbonífera do Douro. As pilhas de estéreis foram abandonadas 
sem tratamento após o fim da atividade, que se deu há mais de 40 anos, 
e ainda hoje representam risco para o ambiente e para a população 
local. Um incêndio florestal ocorrido em 2003 afetou a área e, em 2005, 
foi detectada a autocombustão dos montes de estéreis que gerou grave 
contaminação ambiental do tipo físico, químico e biológico, em especial 
pela acumulação de enxofre no solo e a produção de águas ácidas. 
Além da contaminação das águas subterrâneas por substâncias tóxicas, 
detectou-se risco de contaminação das águas utilizadas dos poços locais 
para irrigação agrícola, com consequente risco aos consumidores dos 
produtos cultivados. Também foi constatada poluição atmosférica, 
decorrente da combustão das escórias, com risco à saúde da população 

51  WANDA M. A. HOKIN.  Mine Closure: The 21st Century Approach. In International 
and Comparative Mineral Law and Policy: trends and prospects. Edição: Elizabeth Bastida 
et al. 2003, p. 632.
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e dos animais da região. Os riscos ainda se agravam pela existência de 
edificações nos montes e um complexo desportivo nas imediações52. 

Os inúmeros riscos ao ambiente ainda são potenciados pela 
ocupação desordenada do local após o encerramento da operação, 
tendo em vista que a atividade atrai massiva mão de obra e propicia a 
acumulação populacional durante a sua realização, que acaba por ficar 
desguarnecida após o encerramento da atividade.

As fontes de riscos do pós-mina são diversificadas e variam de 
acordo com os métodos de extração do minério, de forma que cada 
empreendimento vai exigir medidas específicas para minimizar os 
riscos e restaurar o ambiente. Como já apontado, há uma forte relação 
entre os riscos gerados pelo exercício da atividade e os riscos do pós-
mina53. Consequentemente, o empreendimento que segue rigorosos 
princípios de gestão ambiental durante a sua operação, encontrará 
menor dificuldade e menores custos no momento do fechamento e 
reabilitação54.

Existem, contudo, alguns aspectos específicos que advém do 
encerramento da atividade e que requerem atenção específica, como 

52  CÁRMEN FERREIRA. A degradação dos solos por atividade mineira: as minas 
de carvão de S. Pedro da Cova (GONDOMAR). In Direito Rural. Doutrina e legislação 
fundamental. Direção de Glória Teixeira. Editora Vida Econômica, Porto, 2013, pp. 104-
105.

53  Conforme preconiza JORGE O. MUÑOZ, o adequado planejamento e execução 
do fechamento da mina depende da realização inicial de um bom estudo de impacto 
ambiental e de uma eficiente gestão ambiental realizada durante o exercício da atividade. 
Planes de Cierres Mineros. Curso resumido. Universidad Complutense de Madrid. 2008, p 
64.

54  WANDA M. A. HOSKIN. Mine Closure: The 21st Century Approach. In 
International and Comparative Mineral Law and Policy: trends and prospects. Edição: 
Elizabeth Bastida et al. 2003, p. 630.
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é o caso da definição do uso futuro da área. Isso porque, além do dano 
ambiental irreversível que consiste na perda de fertilidade do solo, a 
consequente limitação dos usos futuros do local reflete nos demais 
riscos e impactos ambientais, pois repercute no meio social, causando 
significativos impactos socioeconômicos. 

Alguns impactos sobre recursos do meio físico, como aqueles 
decorrentes das aberturas subterrâneas, das pilhas de estéril e da 
barragem de rejeitos, geram riscos de grave poluição do solo e das águas 
pela geração de drenagem ácida, dispersão de íons de metais pesados, 
erosão e outros fatores. Esses riscos requerem tratamento específico 
e prolongado no pós-atividade, já que podem perdurar por um longo 
período e, em algumas circunstâncias, os trabalhos de manutenção e 
monitoramento podem se tornar uma exigência perpétua, como no caso 
do controle do processo de geração e neutralização de águas ácidas55, 
da mineração com utilização de sulfeto ou área sísmica56.

Recorde-se, ainda, que as atividades de mineração geralmente 
destroem muitos recursos biológicos e ecológicos, como espécies da 
flora e da fauna, habitats e ecossistemas raros e a reparação do ambiente 
natural após o encerramento da atividade – quando possível - também 
constitui tarefa extremamente complexa e duradoura. 

55  A drenagem ácida é apontada por muitos especialistas como um dos 
problemas mais graves do pós-mina, pois perdura por longo período após o fim da 
atividade e pode levar a danos de grandes proporções pela contaminação da água. Neste 
sentido: JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA. Fechamento de Mina: 
aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais. Editora Ufop, Ouro Preto/MG, 2012, p. 48; 
e JORGE O. MUÑOZ. Planes de Cierres Mineros. Curso resumido. Universidad Complutense 
de Madrid. 2008, p. 19.

56  WANDA M. A. HOSKIN defende que, nestes casos, para além da monitorização 
pós-encerramento, sejam realizadas inspeções periódicas no local.  Mine Closure: The 21st 
Century Approach. In International and Comparative Mineral Law and Policy: trends and 
prospects. Edição: Elizabeth Bastida et al. 2003, p. 634.
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Desta forma, o adequado fechamento de mina, com vistas à 
reparação do ambiente e minimização dos riscos, abrange diversificadas, 
complexas e duradouras medidas a serem executadas pelo operador, 
como a estabilização da superfície topográfica, o controle da qualidade 
da água e da estabilidade dos sistemas hídricos, a recomposição de 
recursos biológicos e ecológicos, através da reconstrução do habitat e 
restauração dos ecossistemas, o retorno do solo a uma condição estável, 
segura e produtivamente adequada e aceitável pela comunidade local, 
além da proteção da saúde e segurança da população local e de medidas 
direcionadas à gestão dos problemas socioeconômicos57.

Em síntese, a salvaguarda do ambiente e da saúde e segurança 
públicas no pós-lavra exige cuidados especializados e a atenção a 
inúmeros fatores de risco, através de um planejamento e uma política 
de gestão que pode ter que perdurar por um longo período após o fim 
da atividade. Tendo em vista a extensão e a gravidade do problema 
referente aos sítios mineiros abandonados e os inúmeros riscos do 
pós-mineração, pode-se dizer que o fechamento de mina constitui 
atualmente o maior desafio de sustentabilidade da indústria extrativa.

57  Embora não integre o objeto deste estudo, importa atentar que a desativação 
do empreendimento gera grandes impactos sociais e econômicos, pela extinção de 
importante fonte de renda da população, diminuição de receita do Município, afetação 
do comércio e infraestrutura. Além disso, muitas vezes as empresas assumem o papel de 
provedoras de serviços essenciais, como hospitais e escolas, que ficam sucateados com o 
fim da atividade. O encerramento da mina representa, assim, uma significativa convulsão 
social e cultural na comunidade local e pode ter graves impactos nas questões econômicas 
do país. maiores desenvolvimentos sobre os referidos impactos em: COCHILCO, Chilean 
Copper Commission. Research on Mine Closure Policy. Mining, Minerals and Sustainable 
Development (MMSD), nº. 44, 2002, pp. 44-47. Disponível em: http://pubs.iied.org/pdfs/
G00541.pdf (último acesso em 24/04/2016).
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3. FECHAMENTO DE MINAS NO DIREITO EUROPEU

Embora constitua um termo de larga utilização no cenário mundial, 
a legislação comunitária não traz uma definição para o fechamento de 
minas. Em geral, a referida expressão é utilizada para designar o conjunto 
de obrigações legais a que se sujeita o operador, ora pela legislação de 
cariz ambiental, ora através de lei minerária, e que tem como finalidade 
gerir os riscos ambientais e os impactos socioeconômicos que decorrem 
do encerramento da atividade e promover o retorno da área explorada 
a uma condição ambiental estável, segura e sustentável a longo prazo, 
de acordo com uso futuro definido para o local58.

A regulamentação do fechamento de minas abrange todas as 
medidas destinadas a assegurar a saúde e segurança públicas após 
o encerramento da atividade, através da promoção  da qualidade do 
ambiente, com a garantia de que os recursos naturais não estejam 
sujeitos à deterioração física e química, e proporcionar um uso futuro 
ao solo que seja benéfico e sustentável a longo prazo, além de minimizar 
os impactos socioeconômicos59.

Segundo a abalizada doutrina de Allen L. Clark e Jennifer Cook 
Clark60, os componentes básicos de uma política de fechamento de 
mina abrangente e da legislação correlata são: (i) fornecer disposições 
específicas para a recuperação ambiental da área; (ii) exigir tanto 

58  Conforme guia de renome internacional desenvolvido pela ANZMEC - 
Australian and New Zealand Minerals and Energy Council. Strategic Framework for Mine 
Closure, p. 4. Disponível em: http://trove.nla.gov.au/version/42195663 (último acesso 
em 22/04/2016).

59  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia (2005), p. VIII. 

60  ALLEN L. CLARK e JENNIFER COOK CLARK. An international overview of legal 
frameworks for mine closure. 2005, p. 75. 
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avaliações de impacto ambiental como social e planos específicos para 
a gestão dos respectivos impactos; (iii) assegurar a provisão de recursos 
financeiros para a execução das medidas pelo operador; (iv) fornecer 
disposições específicas para o caso de abandono, bem como para as 
atividades de pós-encerramento; e (v) estabelecer procedimentos de 
acompanhamento específicos e destinados à garantia do cumprimento 
das medidas previstas. 

Como se infere, trata-se de uma questão essencialmente ambiental, 
mas não só61. O objetivo do regime jurídico de tratamento do pós-mina 
é gerir os riscos ambientais de longo prazo e propiciar a recomposição 
ambiental da área e a autossustentabilidade do ecossistema, bem como 
gerir os impactos socioeconômicos62. Envolve, em suma, questões 
ambientais, das quais decorrem demandas de saúde e segurança 
públicas, e questões sociais e econômicas, além de conectar-se, por 
vezes, com problemas de ordem urbanística e cultural. 

A União não conta com uma legislação específica e abrangente sobre 
o pós-operação. Contudo, alguns aspectos do fechamento de minas 
encontram-se abarcados em diferentes diplomas legislativos que objetivam, 
em especial, gerir os riscos ambientais e à saúde da população. Na verdade, 
apesar destas preocupações, a maior parte dos desenvolvimentos políticos 

61  PHILIP PECK ressalta a abrangência dos problemas que envolvem o pós-mina 
e que excedem a questão ambiental, embora guardem com ela uma estreita relação. In 
verbis: “Mining for closure requires recognition that mining is a temporary use of land, but 
that the nature of potential impacts can be exceedingly long term. Further, such impacts 
can negatively affect a wide range of stakeholders and economic development in addition 
to the ecological environment. Mining for closure is a sustainability issue – not just an 
environmental issue”. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for sustainable 
mining and closure of mines. UNEP. Romênia (2005), p. XI. 

62  Australian and New Zealand Minerals and Energy Council (ANZMEC). Strategic 
Framework for Mine Closure. Pág. VIII. 
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recentes da União Europeia incide mais na prevenção de acidentes graves 
com as minas existentes e na prevenção do abandono dessas minas no 
final da sua vida útil, do que propriamente na abordagem do fechamento 
da mina e a recuperação das minas abandonadas, matérias que só foram 
tratadas de forma autónoma na Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e, ainda assim, limitada à questão da gestão dos 
resíduos da extração. 

Muitos ordenamentos internos preveem requisitos para o fechamento 
de minas na legislação minerária. Poder-se-ia questionar então sobre a 
competência da União para instituir uma legislação específica sobre o 
fechamento de mina, em atenção à natureza de direito minerário ou do 
ambiente que envolve a temática. Nada obstante, como já ressaltado de 
início, trata-se de um tema de natureza essencialmente ambiental e, desta 
forma, incluído no âmbito das competências regulatórias da União, nos 
termos do artigo 191 do Tratado de Funcionamento da União Europeia.

Não se pode olvidar que, embora considerada rigorosa e avançada, a 
legislação comunitária do ambiente não é exaustiva e, em muitos casos, 
o legislador europeu apenas estabelece as linhas gerais, deixando para 
os Estados-Membros a regulamentação completa dos temas. O direito 
europeu é de observância obrigatória pelos Estados-Membros, em razão 
do princípio do primado do direito da União Europeia e representa um piso 
mínimo de tutela do ambiente, o que não obsta a instituição de regras mais 
estritas no âmbito dos ordenamentos internos63.

63  De acordo com o artigo 193 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, 
ao transpor as normas de direito europeu, os Estados-Membros podem impor medidas 
mais restritivas, de forma que, a princípio, a Comissão pode se opor a essa transposição 
apenas de acordo com a base da regulamentação europeia. As normas de proteção mais 
estritas devem, contudo, ser compatíveis com a base fornecida pelo direito da União. 
maiores desenvolvimentos em: LUDWIG KRAMER. Casebook on EU Environmental Law. 
Hart Publishing, Oxford, 2002, pp. 22 e seguintes.
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Acrescem inúmeras disposições, estabelecidas em diferentes diplomas 
legislativos da União64, as quais obrigam os Estados-Membros a instituir 
procedimentos e medidas destinadas a prevenir ou minimizar o risco de 
acidentes e a poluição ambiental decorrentes do encerramento de minas, o 
que, por si só, já constitui um mandado de regulamentação do fechamento 
de minas. 

A análise do regramento jurídico do pós-operação envolve, em especial, 
aspectos referentes à definição dos papéis do operador e dos poderes 
públicos e o âmbito das respectivas responsabilidades em relação à gestão 
de riscos, ao planejamento para o fechamento da mina e à avaliação prévia 
dos riscos e impactos, aos padrões de remediação esperados e aos principais 
instrumentos para a gestão dos riscos e minimização dos impactos do pós-
mina, que, adiante-se já, consubstanciam-se no plano de fechamento 
da mina, na garantia financeira e na participação da comunidade. Essas 
questões serão objetos dos desenvolvimentos seguintes.

3.1. Princípios da prevenção e do poluidor-pagador

O princípio da prevenção constitui o pilar do Direito do Ambiente65 
e fundamento maior dos principais instrumentos de gestão de riscos, 
como consequência do atual formato da sociedade tecnológica e 

64  Neste sentido: Diretiva 2010/75/UE (artigo 11); Diretiva-Quadro da Água 
(artigo 11(l)); Diretiva-Quadro de Resíduos (artigo 28); e Diretiva Aterros (artigo 13). 

65  A nível do Direito da União Europeia, o princípio da prevenção encontra 
guarida dentro do chamado bloco de constitucionalidade, nos termos do artigo 191 do 
Tratado de Funcionamento da União Europeia, que traz o objetivo de proteção e melhoria 
da qualidade do ambiente e utilização prudente e racional dos recursos naturais, o que 
demanda um nível elevado de proteção. Ao lado de outros Tratados, este diploma integra 
a chamada Constituição material da União e constitui, destarte, fonte primária do direito 
europeu, com prevalência sobre todas as demais fontes do sistema jurídico da União. 
maiores desenvolvimentos em: FAUSTO DE QUADROS. Direito da União Europeia: Direito 
Constitucional e Administrativo da União Europeia. 3ª edição. Almedina, Coimbra, 2013, 
pp. 440 e seguintes. 
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da magnitude e gravidade dos correspondentes riscos ambientais66. 
No domínio da incerteza, a prevenção tem como maior escopo a 
minimização de danos e exige um juízo constante de razoabilidade, o 
que se verifica, de forma mais acentuada, no âmbito do ato autorizativo 
e a fórmula das melhores técnicas disponíveis - MTDs.

A aplicação do princípio da prevenção no domínio do regramento 
do fechamento de minas exige que a avaliação dos riscos do pós-
operação se dê de forma prematura, juntamente com a avaliação prévia 
dos impactos da própria atividade. Ou seja, imperativo de prevenção 
exige que sejam considerados todos os impactos e riscos do pós-mina 
antes mesmo da concessão do ato autorizativo e esta avaliação deve 
permanecer constante durante todo o ciclo de vida da atividade, 
seguindo a nota da instabilidade ínsita ao regime do ato autorizativo. O 
plano de fechamento da mina, como um dos principais instrumentos de 
gestão dos riscos, constitui, desta forma, um mecanismo essencialmente 
preventivo, não reparatório.

Não se pode deixar de considerar que a natureza global dos riscos 
que decorrem da atual sociedade tecnológica demanda a extensão 
da prevenção para o âmbito supranacional, já que, em decorrência 
da globalização econômica, as atividades mais perigosas, com elevada 
incorporação de tecnologia e utilização intensiva de substâncias 
químicas, como é o caso típico do setor mineiro, são desenvolvidas muitas 
vezes por empresas multinacionais, frequentemente localizadas em 
regiões do globo onde se encontram maiores vantagens competitivas67 

66  CARLA AMADO GOMES. Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª edição, Editora 
AAFDL, Lisboa, 2014, p. 89.

67  Veja-se o exemplo brasileiro, que hoje constitui o segundo maior produtor de 
minério de ferro do mundo e onde a exploração é dominada por empresas multinacionais. 
Fonte: http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.pdf (acesso em 16/06/2016).
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e regulamentações ambientais menos estritas68. Além disso, os efeitos 
danosos das catástrofes são cada vez mais transnacionais, como os 
episódios mineiros que ocorreram na Romênia e o mais recentemente 
no Brasil.

Recorde-se, ainda, que o cumprimento da tarefa pública de gestão 
de riscos exige uma prevenção informada e participativa69 e estes dois 
elementos são fundamentais na regulamentação do fechamento de minas, 
especialmente porque a característica fixa da atividade e consequente 
restrição de alternativas locacionais dificulta a utilização do ordenamento 
do território como instrumento de prevenção de riscos e muitas vezes eleva 
o grau de exposição dos riscos à segurança e à saúde da população local, 
exigindo maior transparência e um reforço da legitimidade das decisões 
públicas. Essas particularidades acabam por prejudicar o planejamento 
e potencializam os riscos do pós-mina, o que, por sua vez, demonstra a 
importância da adoção do regime de gestão democrática dos riscos no 
âmbito da regulamentação do tema.

A lógica da prevenção alargada aos riscos, através da modulação pela 
proporcionalidade, que equivale ao princípio da precaução70, também deve 

68  ALEXANDRA ARAGÃO. A Prevenção de Riscos em Estados de Direito Ambiental 
na União Europeia. In “Observatório do Risco do Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra”, p. 6. 

69  ALEXANDRA ARAGÃO. A Prevenção de Riscos em Estados de Direito Ambiental 
na União Europeia. In “Observatório do Risco do Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra”, p. 16. 

70  CARLA AMADO GOMES e VASCO PEREIRA DA SILVA refutam a autonomia 
do principio da precaução como princípio fundamental do Direito do Ambiente. A 
doutrinadora entende que o princípio da precaução nada mais é do que a prevenção 
modulada pela proporcionalidade (Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª edição, Editora 
AAFDL, Lisboa, 2014, p. 90). VASCO PEREIRA DA SILVA, por sua vez, partindo da distinção 
entre as noções de risco e perigo decorrentes das sociedades pós-industrializadas, prefere 
a definição de um conteúdo amplo ao princípio da prevenção à autonomização de uma 
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nortear a avaliação inicial do empreendimento e pode eventualmente 
servir de fundamento da opção pelo risco zero, ou seja, a denegação da 
licença ambiental quando as circunstâncias evidenciarem que os riscos e 
impactos do pós-atividade ultrapassam a fronteira da tolerabilidade e, 
portanto, inviabilizam a implantação da operação. 

Neste sentido, em atenção ao princípio da precaução, Yvonne Scannel71 
pontua que a mineração foi banida legalmente de muitos parques nacionais 
e outras áreas de especial interesse ecológico no âmbito da União Europeia, 
por meio de leis internas, e muitas instâncias nacionais têm refusado a 
licença para projetos de mineração em razão de características específicas 
de alguns locais e consequente potencialização dos riscos.

Ao lado do princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador72 
integra a base das principais disposições que regem o fechamento 
de minas. Como é cediço, o referido princípio tem na sua origem um 
viés essencialmente econômico, especialmente ligado a instrumentos 

incerta precaução, de modo a incluir nele a consideração tanto de perigos naturais como 
de riscos humanos, tanto a antecipação de lesões ambientais de caráter atual como de 
futuro, sempre de acordo com critérios de razoabilidade (Verde Cor de Direito. Lições de 
Direito do Ambiente. 2ª ed. Editora Almedina. 2002, pp. 67-71).

71  YVONNE SCANNEL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 219. Disponível em: 
http://law2.wlu.edu/deptimages/journal%20of%20energy,%20climate,%20and%20
the%20environment/3-2-7-Scannell.pdf (último acesso em 04/07/2016)

72  No âmbito europeu, o princípio do poluidor-pagador constitui princípio 
fundamental da União e encontra previsão expressa no artigo 191 (2) do Tratado 
de Funcionamento da União Europeia, integrando o direito constitucional europeu, 
de forma semelhante ao princípio da prevenção. Além disso, constitui princípio de 
direito internacional público, abarcado na Declaração do Rio 92 e outros documentos 
internacionais. ALEXANDRA ARAGÃO. O Princípio do Poluidor-Pagador: pedra angular 
da Política Comunitária do Ambiente. Série Direito Ambiental para o Século XXI. Volume 
1. Coord. José Rubens Morato Leite e Antônio Herman Benjamin. São Paulo. Instituto O 
Direito por um Planeta Verde, 2014, pp. 105-106.
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de natureza financeira. Modernamente, contudo, discute-se sobre o 
seu real alcance, especialmente em relação à ligação com o princípio 
da responsabilização por dano ecológico, em razão do seu conteúdo 
sugestivo ligado à responsabilidade civil73.

O poluidor-pagador, tomado em seu alcance mais amplo, fundamenta 
a solução sobre o âmbito subjetivo dos deveres que se seguem ao 
encerramento da atividade e exige que sejam tomadas medidas para 
minimizar os danos no pós-mina e que os correspondentes custos 
sejam suportados pelo operador, como lógica de internalização das 
externalidades que advém do encerramento da operação74. Constitui 

73  CARLA AMADO GOMES entende o princípio do poluidor-pagador de forma 
restrita, dissociado do princípio da responsabilização, em atenção à sua origem, tecendo, 
consequentemente, críticas ao regime europeu de prevenção e reparação por danos 
ecológicos (Diretiva 2004/35/EU), que se refere expressamente ao princípio do poluidor 
pagador como fundamento das suas disposições (A responsabilidade civil por dano 
ecológico: reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 
de julho, p. 8. Disponível em: www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_ma_9137.doc (último 
acesso em 17/06/2016). 

ALEXANDRA ARAGÃO, por outro lado, identifica 3 principais dimensões do princípio 
do poluidor-pagador: econômica, de prevenção e de responsabilização; e ressalva que, 
além de sujeito a diferentes interpretações, o princípio do poluidor-pagador encontra-
se em constante evolução (O Princípio do Poluidor-Pagador: pedra angular da Política 
Comunitária do Ambiente. Série Direito Ambiental para o Século XXI. Volume 1. Coord. 
José Rubens Morato Leite e Antônio Herman Benjamin. São Paulo. Instituto O Direito 
por um Planeta Verde, 2014, pp. 108-112). VASCO PEREIRA DA SILVA também se alinha à 
concepção alargada do princípio do poluidor-pagador, no sentido de se considerar que os 
encargos financeiros não se devem apenas referir aos prejuízos efetivamente causados, 
mas também aos custos da reconstituição da situação e às medidas de prevenção 
necessárias (Verde Cor de Direito. Lições de Direito do Ambiente. 2ª ed. Editora Almedina. 
2002, p. 74). 

74  No direito brasileiro, o princípio do poluidor-pagador, na sua vertente 
relacionada com a responsabilidade ambiental, aplicado ao fechamento de minas, 
tem previsão expressa na Constituição da República (§2ª do artigo 225), que obriga ao 
explorador de recursos minerais à recuperação do ambiente degradado após o fim da 
atividade. A previsão constitucional tem como origem o imenso passivo ambiental 
decorrente da ausência ou inadequado fechamento de minas e também constitui uma 
obrigação de regulamentação do pós-mina ao legislador ordinário.
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o fundamento maior de um dos principais instrumentos de gestão dos 
riscos ambientais do pós-mina, que é a garantia financeira, como forma 
de garantir que os encargos recaiam sobre o operador e não sobre o 
Estado, conforme historicamente se verificou.

Veja-se que, no que se refere aos destinatários dos deveres ínsitos 
ao fechamento de minas, os inúmeros instrumentos legislativos 
aplicáveis atribuem, de forma clarividente, tal obrigação ao operador 
da mina. A Diretiva Aterros, por exemplo, determina que os operadores 
são responsáveis pelo cumprimento dos requisitos do fechamento75. No 
mesmo sentido, a Diretiva 2006/21/CE76, ao conceituar o operador de 
gestão de resíduos, expressamente referiu-se à fase do encerramento e 
pós-fechamento. Semelhante disposição encontra-se prevista na Diretiva 
2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às emissões 
industriais77. Destarte, é indene de dúvidas que a responsabilidade pelo 
encerramento de instalações regulamentadas pelos regimes relativos às 
emissões industriais, aterros e gestão de resíduos da indústria extrativa 
é dos operadores78.

O princípio da responsabilização por danos ecológicos também 
constitui um norte dos deveres intrínsecos ao fechamento de minas, 
no que se refere à recomposição do ambiente, em razão da hierarquia 
entre as respostas e a primazia da reparação in natura e do retorno 
ao estado anterior79. Destarte, na sua relação com a responsabilidade 

75  Cf. artigos 8 e 13(a)(ii) da Diretiva 1999/31/CE, do Conselho.

76  Cf. artigo 3(24)

77  Cf. artigo 3(15) e 11º da Diretiva 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

78  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 243.

79  Cf. Anexo II da Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
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civil, o princípio do poluidor-pagador deve consagrar os mecanismos 
adequados para tornar efetiva a obrigação do poluidor de reparar os 
danos que causar ao ambiente80.

Embora exceda o objeto deste estudo, é importante atentar para a 
relevância do regime de responsabilidade aplicado aos danos verificados 
no pós-operação. Isto porque, um dos pontos mais críticos do fechamento 
de minas refere-se à definição do termo final da responsabilidade do 
operador, já que muitos riscos permanecem por longo período após o 
encerramento da atividade e a verificação de danos após o fechamento 
da mina pode ensejar discussões sobre a responsabilidade do operador 
mineiro, do Estado e de eventuais adquirentes da área minerada. 
A regulamentação do fechamento de minas não prescinde, desta 
forma, da definição de um quadro que estabeleça de forma clara o 
âmbito subjetivo do regime de responsabilidade por danos ambientais 
verificados no pós-mina.

Em resumo, a aplicação do princípio do poluidor-pagador 
direcionada ao fechamento de minas exige que o respectivo regramento 
crie mecanismos destinados a garantir que o operador suporte 
financeiramente todos os custos associados à prevenção dos riscos 
que decorrem do encerramento da atividade e que estes encargos 
sejam tomados em conta pelo operador em um momento inicial de 
planejamento do projeto mineiro. A medida também é importante 
para possibilitar a consideração do custo ambiental referente ao pós-
atividade na análise do ciclo de vida dos produtos que contém minérios, 

relativa ao regime de prevenção e reparação de danos ecológicos.

80  ALEXANDRA ARAGÃO. O Princípio do Poluidor-Pagador: pedra angular da 
Política Comunitária do Ambiente. Série Direito Ambiental para o Século XXI. Volume 1. 
Coord. José Rubens Morato Leite e Antônio Herman Benjamin. São Paulo. Instituto O 
Direito por um Planeta Verde, 2014, p. 107.
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já que a sua avaliação preliminar gera o repasse dos custos para o 
consumidor e o consequente reflexo no preço da matéria-prima81.

Por este raciocínio, cabe questionar sobre a melhor adequação do 
princípio do usuário-pagador para reger a temática, em razão da natureza 
de recurso ambiental esgotável da jazida, o que também se aplica ao 
solo82. O alcance e os distintos campos de atuação entre o poluidor-
pagador e o usuário pagador são objetos de divergência na doutrina83, 
mas há um considerável consenso de que ambos têm na sua origem um 
viés econômico destinado à redistribuição dos ônus ambientais, sendo 
o primeiro mais conectado à atividade poluente e o último dotado de 
um aspecto positivo relacionado com a utilização de bens ambientais, 
não necessariamente dependente da verificação de um estado de 
degradação84, como decorrência da necessária valoração econômica dos 
recursos naturais.

81  ALEXANDRA ARAGÃO denomina este fenómeno de repercussão externa do 
princípio do poluidor-pagador, que caracteriza o princípio do consumidor-pagador ou 
utilizador-pagador. O Princípio do Poluidor-Pagador: pedra angular da Política Comunitária 
do Ambiente. Série Direito Ambiental para o Século XXI. Vol. I. Coord. José Rubens Morato 
Leite e Antônio Herman Benjamin. São Paulo. Instituto O Direito por um Planeta Verde, 
2014, p. 185.

82  A União Europeia reconhece o solo como recurso natural esgotável e tem 
buscado o desenvolvimento de políticas destinadas à sua utilização racional e prevenção 
de degradação. Fonte: http://ec.europa.eu/environment/land_use/index_en.htm (último 
acesso em 16/06/2016).

83  Na doutrina brasileira, embora não se discuta sobre a origem econômica 
de ambos os princípios, não há uniformidade na definição dos respectivos campos de 
aplicação. PAULO AFFONSO LEME MACHADO, por exemplo, entende o poluidor-pagador 
de forma restrita, como um subprincípio do usuário–pagador. (Direito Ambiental Brasileiro. 
19ª edição. Editora Malheiros, São Paulo, 2011, p. 69). ÉDIS MILARÉ, por sua vez, destaca 
a proximidade e complementaridade entre os princípios, mas ressalva a estrita ligação do 
primeiro com a poluição e seus custos, enquanto o segundo difere-se pela sua dimensão 
positiva, como decorrência da valoração dos recursos ambientais e consequente reflexo 
na sua utilização (Direito do Ambiente. 10ª edição. Editora RT, São Paulo, 2015, p. 170).

84  MARCELO ABELHA RODRIGUES. Elementos de Direito Ambiental: Parte Geral. 
2ª edição. Editora RT, São Paulo, 2005, p. 227
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A aplicação do princípio do usuário-pagador permite a adoção de 
uma politica ambiental baseada em um modelo de responsabilidade 
compartilhada que leve em consideração não somente a responsabilidade 
da empresa, mas também dos Governos locais, que se beneficiam da 
exploração da atividade extrativa em razão da compensação financeira e 
dos royalties, e dos consumidores dos produtos de origem mineral. Essa 
abordagem também é a que mais se adequa ao atual modelo de produção 
que decorre da globalização econômica e serve de contrabalanço do cenário 
de expansão da mineração para países em desenvolvimento e economias 
emergentes. 

Como se sabe, a União Europeia apresenta uma regulamentação 
ambiental estrita, o que acabou por limitar a exploração mineira no seu 
território. Por outro lado, os países europeus são grandes importadores de 
minérios e produtos feitos à base de matéria-prima mineral e se beneficiam 
dos menores preços que decorrem da externalização de custos ambientais, 
especialmente aqueles que decorrem do encerramento da operação, 
o que acaba por contribuir para o incremento da poluição ambiental e a 
degradação do solo em outros eixos. Neste modelo de responsabilidade 
compartilhada que decorre do princípio do usuário-pagador, os 
instrumentos legais aplicáveis ao pós-mina devem buscar a salvaguarda do 
ambiente e a utilização racional do solo e dos recursos minerais por meio da 
contribuição de todos os beneficiários da exploração mineira.

O princípio do usuário-pagador também pode servir de fundamento 
para a definição da responsabilidade por danos ambientais verificados 
após o encerramento da operação, especialmente no caso de transmissão 
da propriedade85. Isso porque, por vezes, a negociação de um terreno 

85  No caso Raffinerie Mediterranee, o Tribunal de Justiça da União Europeia 
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poluído incorpora no preço da venda os custos da despoluição. De 
acordo com o princípio do usuário-pagador, os recursos naturais devem 
estar sujeitos à aplicação de instrumentos econômicos para que o seu 
uso seja feito em prol da coletividade, afixando um valor econômico ao 
bem natural. Assim, desde que devidamente considerado o preço da 
despoluição no valor do imóvel negociado, ao novo proprietário poderá 
ser imputada a responsabilização pela recomposição do ambiente86. 

É preciso que se atente, contudo, que os princípios em análise 
não constituem ferramentas suficientes para garantir, por si só, o 
cumprimento de todas as medidas necessárias para o resguardo 
do ambiente no pós-mina, tendo em vista que não possuem eficácia 
imediata e requerem a criação de instrumentos para sua concretização. 
O principal efeito dos princípios da prevenção/precaução e do poluidor-
pagador/usuário-pagador é gerar imposições aos legisladores para que 
criem normas de proteção do ambiente no pós-atividade87. 

se manifestou sobre o assunto, nos seguintes termos: “No caso em apreço, poder-se-ia, 
além disso, por exemplo pensar em considerar como responsável o proprietário ou 
o usufrutuário de um terreno que, em razão do seu estado, causa danos ambientais – 
eventualmente por propagação – independentemente de uma actividade profissional. 
Com efeito, a causa do dano encontra-se na sua esfera de domínio e a sua eliminação 
requer a sua colaboração. Por conseguinte, não é contraditório com o princípio do 
poluidor-pagador chamar a responder por este dano o proprietário ou o usufrutuário do 
terreno”. Caso C-378/08, de 09 de março de 2010. Pesquisável em: http://curia.europa.
eu/jcms/jcms/j_6/pt/ 

86 MAGDA ADELAIDE LOMBARDO / LARISSA LUCCIANE VOLPE / AMANDA 
RAMALHO VASQUES. A importância da análise dos riscos de contaminação na reabilitação 
de brownfields urbanos. In Revista Territorium. N° 19. Lisboa (2012), p. 172.

87  Nas palavras de ALEXANDRA ARAGÃO: “Em suma, o PPP é um princípio normativo 
expresso de Direito comunitário do ambiente, sem eficácia imediata, e cujos destinatários 
são os órgãos comunitários de direção, para quem gera imposições legiferantes”. O Princípio 
do Poluidor-Pagador: pedra angular da Política Comunitária do Ambiente. Série Direito 
Ambiental para o Século XXI. Volume 1. Coord. José Rubens Morato Leite e Antônio Herman 
Benjamin. São Paulo. Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014, p. 213.
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Outro fator de acréscimo de relevância dos princípios decorre da 
característica da singularidade do empreendimento mineiro, que, 
conforme já destacado em outro momento, dificulta a regulamentação 
do fechamento de minas e exige certa dose de flexibilidade da legislação, 
o que confere maior elasticidade aos aplicadores da norma, que não 
poderão, contudo, abdicar da observância dos princípios como critério 
de decisão.

Em síntese, os princípios da prevenção e do poluidor-pagador – e 

seus princípios correlatos - constituem os pilares dos institutos que vão 

reger o fechamento de minas e exigem que se instrumentalizem formas 

de salvaguardar o ambiente após o fim da operação. Da sua aplicação 

decorre a necessidade de planejamento prévio sobre o fechamento, 

antes do início da atividade e que deve reger a própria implementação 

do projeto, através da previsão de instrumentos específicos para garantir 

a prevenção em concreto e assegurar que os respectivos encargos sejam 

suportados pelo operador.  

3.2. Diplomas de abordagem indireta

Embora inexista legislação comunitária específica sore o 
fechamento de minas, os aspectos ambientais da atividade mineira 
são abordados em um conjunto de instrumentos jurídicos que, direta 
ou indiretamente, vão ter incidência sobre a fase do pós-mina.  

A Diretiva 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

alterada pela Diretiva 2014/52/UE (Diretiva AIA), obriga a realização 

de estudos de impacto ambiental para um vasto número de atividades 

económicas, incluindo a atividade mineira, quando haja potencial 
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impacto significativo no ambiente88. Trata-se do instrumento preventivo 

pilar do direito do ambiente89, visto que obriga a avaliação dos efeitos 

ambientais prováveis da atividade, antes da concessão da licença de 

exploração. Esta avaliação deverá constar do relatório ambiental que 

será levado em consideração no licenciamento e compreender as 

medidas de minimização dos impactos previstos.

O projeto de exploração mineira deverá identificar, nomeadamente, 

seus efeitos significativos no ambiente, incluindo os efeitos diretos 

ou indiretos e secundários, cumulativos, de curto, médio ou longo 

prazo, permanentes ou temporários, e uma estratégia para prevenir 

ou minimizar tais efeitos90. Além disso, a gestão de riscos ambientais e 

medidas relacionadas com a prevenção de acidentes são componentes 

essenciais da declaração de impacto ambiental, devendo ser 

obedecidos todos os requisitos previstos no Regime Seveso, quando 

aplicável.

88  Conforme destacado por YVONNE SCANNELL, praticamente todas as minas 
vão estar sujeitas ao procedimento previsto na Diretiva AIA, por envolverem grande parte 
das atividades listadas nos Anexos I e II, como, por exemplo, instalações de eliminação de 
resíduos perigosos, captação de águas subterrâneas e mina a céu aberto ou pedreira com 
superfície superior a 25 hectares. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, pp. 213-215.

89  CARLA AMADO GOMES destaca a importância da avaliação de impacto 
ambiental, como instrumento fundamental para a tutela do ambiente, de tal forma 
que foi incorporado em algumas Constituições, como a Constituição brasileira de 1988 
(inciso IV do §1ª do artigo 225), e considerado pelo Tribunal Internacional de Justiça como 
um princípio de Direito Internacional geral, além se configurar condição sine qua non 
estabelecida pelo Banco Mundial para o financiamento de projetos com potencial impacto 
significativo no ambiente. Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª edição. Editora AAFDL. 
Lisboa, 2014, pp. 142-143. 

90  Cf. artigo 4(2) e artigo 5 da Diretiva AIA.
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Em consequência, a licença concedida91 deve ser subordinada ao 

cumprimento das condições destinadas a garantir que os operadores 

de minas realizarão todas as medidas necessárias para evitar ou reduzir, 

tanto quanto possível, os efeitos negativos no ambiente e na saúde 

humana, tanto durante a operação como após o seu encerramento92. 

Apesar de a legislação levar em consideração os riscos e impactos 

ambientais do pós-mina, como elementos integrantes da avaliação de 

impacto ambiental, ela não traz em seu bojo instrumentos destinados à 

gestão específica desses riscos. A própria característica de condicionante 

da licença perde este efeito com o fim da atividade, a partir de quando 

será possível fala-se apenas em responsabilidades93.

A nível estratégico, a Diretiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, relativa à avaliação ambiental estratégica, realizou uma 

abordagem integrada do ordenamento territorial, em que as questões 

91 Em razão das especificidades da mineração, o ato autorizativo pode estar 
sujeito a diferentes regimes, tais como a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), a Diretiva-
Quadro da Água, a Diretiva Aterros, a Diretiva IPPC e a Diretiva referente à gestão dos 
resíduos da indústria extrativa, de forma que cada empreendimento vai exigir uma análise 
em conjuntos dos potenciais instrumentos aplicáveis para fins de verificação do regime de 
licenciamento adequado. Neste caso, é recomendável o licenciamento único da mina, mas 
podem ocorrer diferentes atos autorizativos concedidos em diferentes épocas. YVONNE 
SCANNEL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European Union. 3 Wash. & Lee 
J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, pp. 217-218.

92  Conforme artigo 3º e Anexo III, nº 3, da Diretiva AIA.

93  Em que, pese a omissão do regime europeu da AIA, algumas legislações 
internas filiadas ao diploma da União trouxeram medidas específicas relacionadas com 
o desmantelamento e reabilitação da área. Conforme o DL português 151-B/2013 (RAIA), 
por exemplo, a declaração de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental devem 
abarcar medidas de minimização dos impactos previsíveis, bem como contemplar a 
realização de programas de monitorização das atividades de desmantelamento (cf. Anexo 
III, 2/a) e 5).
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ambientais são tomadas em consideração numa fase inicial do processo 

de planejamento94. De acordo com a referida normativa, sempre 

que as autoridades prepararem um plano ou programa projetado 

especificamente para lidar com a extração mineral, ou onde a extração 

mineral configure um dos usos da terra considerados no plano, uma 

avaliação ambiental estratégica deve estar preparada95. 

Esse planejamento pode resultar na identificação de locais com 

características ecológicas específicas que provavelmente vão dificultar 

a obtenção da licença de exploração minerária. A importância deste 

instrumento no pós-mina é que ele pode ser utilizado como fonte 

para uma avaliação inicial dos possíveis impactos do encerramento da 

atividade, tanto no que se refere à qualidade dos bens naturais locais, 

quanto às questões de saúde e segurança públicas subjacentes. Por 

óbvio, contudo, a característica de rigidez locacional da atividade vai 

restringir as alternativas operacionais a serem consideradas.

94  Como instrumentos de gestão de riscos, CARLA AMADO GOMES distingue 
a avaliação estratégica da avaliação de impacto. Segundo a doutrinadora, a avaliação 
ambiental estratégica, pelo seu largo espectro de hipóteses de utilização das zonas 
objeto de planejamento, se encontra muito mais próxima da avaliação de risco do que a 
avaliação de impacto. A primeira labora numa análise de possibilidades, a segunda numa 
ponderação de probabilidades. O maior grau de certeza da primeira determina a menor 
vinculatividade da declaração ambiental em face da declaração de impacto ambiental. 
Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de avaliação e gestão do 
risco ambiental. In Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 
(RECHTD). Nº. 3 (2). Unisinos, 2011, p. 146.

95  A avaliação ambiental estratégica também é uma exigência de praticamente 
todos os projetos de mineração em larga escala (artigo 3), tendo em vista que estes quase 
sempre estão inserido dentro de outros planos (como o uso do solo ou da água, por 
exemplo), nos termos do artigo 2.2, bem como em decorrência da exigência de realização 
da avaliação de impacto ambiental. Além disso, muitas vezes o projeto é suscetível de ter 
efeitos em áreas ambientalmente sensíveis protegidas pela Diretiva Aves e Habitats ou 
pela Diretiva-Quadro da Água.
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Assim, por exemplo, regiões com sistemas hídricos de especial 
relevância podem resultar numa avaliação ambiental estratégica que 
estabeleça um rigoroso controle ou até mesmo proíba a atividade 
minerária, em razão dos riscos de contaminação por rejeitos e substâncias 
perigosas e do particular problema da drenagem ácida, considerando-se 
os efeitos durante o exercício da atividade e, em especial, a persistência 
do risco por longo período após o seu encerramento.

O antigo regime europeu de prevenção e controle integrado da 
poluição (Diretiva 2008/1/CE – Diretiva IPPC), embora não tratasse 
diretamente da cessação da atividade, já impunha aos Estados-Membros 
o dever de tomar as disposições necessárias para evitar risco de poluição 
após a desativação definitiva da operação e garantir o retorno do local a 
uma condição satisfatória96.

O referido diploma foi revogado pela Diretiva 2010/75/EU, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às emissões industriais97, 
que trouxe algumas regras específicas para atividades especialmente 
poluentes, dentre as quais se incluem algumas atividades extrativas, 
conforme rol previsto no Anexo I. De forma semelhante ao regime 
anterior, o artigo 11º, h), determina que, quando da cessação definitiva 
das atividades, devem ser tomadas medidas necessárias para evitar 
qualquer risco de poluição e para repor o local da exploração a um 
estado satisfatório. Além disso, o licenciamento deve obrigatoriamente 
prever medidas referentes à desativação definitiva da exploração, como 
condicionantes do ato autorizativo98. 

96  Cf. artigo 3(f), da Diretiva IPPC. 

97 Fonte:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al28045 

98 Cf. artigo 14 (1)(f) da Diretiva 2010/75/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho.
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O diploma em análise tem especial importância com relação ao 
fechamento de minas, na medida em que destina um capítulo ao 
encerramento da atividade99, determinando a realização de um relatório 
de base100 no início da operação, para avaliar o estado de contaminação 
do solo e das águas subterrâneas e permitir uma comparação quantitativa 
com o estado do local após a cessação definitiva das atividades. Caso 
seja constatada poluição significativa pelo exercício da atividade, o 
operador deverá adotar todas as medidas necessárias para reabilitar 
a área e eliminar os riscos à saúde humana e ao ambiente, tendo em 
especial consideração o uso futuro previsto para o local desativado.

Recorde-se, ainda, que o regime de gestão de riscos associados a 
acidentes graves decorrentes da utilização de substâncias perigosas 
(Diretiva 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho - Seveso 
III101) prevê importantes instrumentos para a prevenção de eventos 
drásticos, em especial, consubstanciados no dever de elaboração de 
sistema de gestão de segurança, com avaliação e monitorização contínua 

99  Cf. artigo 22º da Diretiva 2010/75/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho.

100  A lei portuguesa trouxe uma obrigação adicional à entrega do relatório de 
base, consistente no dever de apresentar um plano de desativação, após a cessação parcial 
ou total das atividades, para concretizar o objetivo insculpido na Diretiva quanto à adoção 
das medidas necessárias para evitar qualquer risco de poluição no pós-atividade e repor o 
local em condições ambientalmente satisfatórias e compatível com o uso futuro do local 
(artigo 42/3 da RLA – DL 127/13). Previu, ainda, a apresentação de um último relatório de 
conclusão das medidas contidas no plano de desativação (artigo 42/5 da RLA), devendo 
ambos serem aprovados pela autoridade competente. Maiores desenvolvimentos sobre o 
referido regime em CARLA AMADO GOMES. Introdução ao Direito do Ambiente. 2ª edição. 
Editora AAFDL. Lisboa, 2014, pp. 199-200.

101  O novo regime tem aplicação limitada às operações mineiras, já que não 
se aplica à exploração de minerais em minas e pedreiras, nomeadamente por furos 
de sondagem, com a ressalva das operações de processamento químico e térmico 
e correspondente armazenamento que envolvam substâncias perigosas, bem como 
instalações de eliminação de estéreis, incluindo bacias e represas de decantação, que 
envolvam substâncias perigosas, ex vi do artigo 2 (2), e)  in fine da Diretiva 2012/18/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho.
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dos riscos identificados, e, se houver perigosidade superior, no dever 
de elaboração de um Plano de Emergência Interno, além da fixação 
de distâncias de segurança no âmbito do ordenamento do território. 
No que se refere ao pós-atividade, o diploma impõe ao operador o 
dever de notificar a autoridade competente quando do encerramento 
definitivo da atividade (artigo 8º, nº 4, c)). Não há, contudo, a imposição 
de obrigações destinadas a prevenir acidentes que possam ocorrer após 
o fim da atividade, do que se extrai que a aplicação dos instrumentos de 
gestão de riscos vincula-se ao exercício da operação.

Importa atentar, por fim, que, como a atividade extrativa gera 
múltipla poluição, incidente sobre todos os bens naturais, uma série 
de instrumentos legislativos ambientais específicos da União Europeia 
vão incidir sobre a indústria, como a Diretiva Habitats e Aves, que exige 
avaliação e cuidados específicos nas áreas abrangidas pela Rede Natura 
2000. Embora o diploma não vede em absoluto a mineração em tais 
áreas, deve ser evitada tal prática e, caso ocorra, devem ser realizadas 
medidas compensatórias102. 

A Diretiva-Quadro da Água também incide sobre operações 
minerárias, exigindo medidas destinadas à prevenção de contaminação 
por poluentes. Conquanto não traga disposições específicas sobre 
medidas relacionadas com o fechamento de mina, trata-se de uma fonte 
de obrigação para as autoridades públicas, já que introduz a gestão das 
bacias hidrográficas com foco na ecologia e exige o alcance de específicos 

102  Vide o caso C-404/09, do Tribunal de Justiça da União Europeia, referente a 
uma ação por incumprimento, que ensejou a condenação da Espanha por violação das 
Diretivas AIA e Habitats, por ter permitido exploração mineira de carvão a céu aberto em 
zona de proteção especial. Processo C-404/09, de 24 de novembro de 2011. Pesquisável 
em: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/ 

Índice do e-book Sumário do texto

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/


340

padrões qualidade da água103. O diploma é complementado pela 
Diretiva das Águas Subterrâneas (Diretiva 2006/118/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho), que estabelece padrões de qualidade para a 
água subterrânea e introduz medidas para prevenir ou limitar a poluição 
dessas águas.

Há alguns anos, encontra-se em discussão no Conselho uma proposta 
de Diretiva-Quadro do Solo, que, se aprovada, também terá repercussão 
na atividade de mineração, já que esta foi incluída na lista de atividades 
potencialmente poluentes do solo. A proposta de diretiva prevê que os 
Estados-Membros devem tomar medidas para evitar a contaminação 
do solo por substâncias perigosas e elaborar um inventário dos locais 
contaminados que oferecem risco para a saúde humana ou o ambiente. 
Importante dispositivo refere-se ao dever de elaboração de um relatório 
sobre o estado do solo no ato de venda do local e à obrigação dos 
Estados-Membros de reabilitar as áreas contaminadas, quando não for 
possível imputar tal obrigação ao responsável104.

Da análise da legislação até agora referida, denota-se que, apesar dos 
inúmeros instrumentos europeus de proteção do ambiente e da saúde 
humana, que exigem altos padrões de qualidade dos bens naturais, a 
questão do fechamento de minas não é completa e adequadamente 
tratada. Alguns importantes instrumentos de gestão de riscos do pós-
mina encontram-se previstos nos diferentes diplomas legislativos, como 
a avaliação e o regime de autorização prévia, o dever de notificação, e, 

103  O artigo 4.1 da Diretiva exigia que os Estados-Membros alcançassem o nível 
bom para a qualidade das águas até o ano de 2015.

104 F o n t e : h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / P T /
TXT/?uri=URISERV%3Al28181 (acesso em 22/04/2016)
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em especial, os deveres de avaliação final e de recomposição da área 
a um estado satisfatório, estes dois últimos estabelecidos no regime 
especial de controle de atividades especialmente poluentes. 

Releva reforçar, ainda, que, embora não expressa e diretamente 
tratado na legislação europeia, em muitos casos, alguns aspectos do 
fechamento da mina vão constituir condicionantes inscritas nas licenças 
obtidas para o exercício da atividade, na forma determinada pelos 
regimes previstos na Diretiva 2010/75/CE, Diretivas-Quadro da Água e 
de Resíduos e a Diretiva 1999/31/CE (Diretiva Aterros)105. Este ponto tem 
especial relevância na medida em que permite a extensão ao tratamento 
do pós-mina de alguns importantes instrumentos previstos no processo 
de licenciamento, como o acesso à informação e a participação pública 
e a fórmula das melhores técnicas disponíveis.

Nada obstante, esse modelo de previsão esparsa em inúmeros 
diplomas dificulta a garantia de adoção de todas as medidas adequadas 
pelo operador. A primeira dificuldade é identificar todos os dispositivos 
que terão incidência em cada empreendimento específico, já que cada 
diploma referido tem requisitos particulares para sua aplicação o que 
implica em diferentes níveis de exigências e padrões de remediação de 
acordo com as características da operação.

Além disso, questões importantes do pós-atividade permanecem sem 
tratamento específico, como pormenores do dever de monitoramento e 
fiscalização, a transmissão da propriedade e o fim da responsabilidade 
do operador, a definição do uso futuro da área, a prestação de garantia 
financeira, a gestão dos impactos socioeconômicos, etc. O próprio 

105  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 239.
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conteúdo do dever de recuperação da área não é melhor aclarado, na 
medida em que a legislação europeia se limita a utilizar expressões 
vagas, como estado satisfatório, deixando uma grande margem de 
previsão para as legislações nacionais ou, na ausência destas, para a 
negociação entre os operadores e as instâncias administrativas.

No que se refere especificamente à gestão de resíduos, uma 
abordagem mais completa do fechamento referente às respectivas 
instalações foi realizada pela legislação, conforme se verá a seguir.

3.3. Gestão de resíduos da indústria extrativa

Como resposta ao acidente da Baía Mare, o legislador europeu 
dispensou atenção especial ao tratamento dos resíduos da atividade 
mineira através da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho. A legislação objetiva prevenir e reduzir, tanto quanto possível, 
todos os efeitos adversos para o ambiente e para a saúde humana que 
resultam da gestão dos resíduos da indústria extrativa, nomeadamente 
rejeitos, estéreis e terras de cobertura. Abrange, portanto, a gestão 
de resíduos decorrentes da mineração terrestres, ou seja, resíduos 
provenientes da prospecção, extração, armazenamento e tratamento 
dos recursos minerais e da exploração de pedreiras106. 

Exclui-se do âmbito de aplicação da Diretiva os resíduos produzidos 
na mina que não estejam diretamente ligados ao processo extrativo ou de 
tratamento107. Neste caso, aplicam-se, de forma subsidiária, a Diretiva-

106  Cf. artigo 1º da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

107  A Diretiva confere uma abertura aos Estados-Membros para reduzir ou 
suprimir alguns requisitos, quando se tratar de resíduos não inertes não perigosos (cf. 
artigo 2 (3)).
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Quadro de Resíduos (Diretiva 2008/98/CE) e a Diretiva Aterros (Diretiva 
1999/31/CE)108. Também não se encontram ao abrigo da legislação os 
aspectos especificamente ligados à radioatividade, os quais constituem 
matéria regulada no Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atômica (EURATOM). 

A normativa estabelece alguns requisitos específicos para o 
licenciamento das instalações de resíduos e determina aos Estados-
Membros a enunciação clara dos requisitos em matéria de localização, 
gestão e controle, incluindo o fechamento, além de determinar 
expressamente a realização de medidas preventivas contra ameaças 
ambientais a curto e longo prazo, especialmente contra a poluição das 
águas subterrâneas por infiltração de lixiviados no solo. Pontos dignos 
de nota do regime de autorização referem-se à ênfase na prevenção 
de acidentes e nos efeitos de longo prazo da mineração e na exigência 
de uma garantia financeira, que deve ser suficiente para assegurar o 
cumprimento das condições estabelecidas na licença, incluindo as 
disposições relativas à fase de pós-encerramento109.

Se, por um lado, o empreendimento mineiro como um todo não 
se encontra abrangido por uma legislação especifica que regule o 
pós-atividade, a gestão de resíduos foi objeto de atenção especial do 
legislador europeu, que destinou algumas previsões específicas para o 

encerramento da atividade. 

Os Estados-Membros deverão assegurar que os operadores tomem 

todas as medidas para evitar ou reduzir os riscos ambientais decorrentes 

108  Cf. artigo 2 (2) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

109  Cf. artigo 14(1)(a) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.
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da gestão dos resíduos, incluindo o período posterior ao encerramento, 

devendo estabelecer procedimentos de monitorização e controle do local 

no pós-atividade. O plano de gestão de resíduos110 constitui o principal 

instrumento para a gestão dos riscos e minimização dos impactos 

ambientais e deve ser elaborado pelo operador antes do início da atividade, 

devendo obrigatoriamente prever um plano para o encerramento das 

instalações, com revisão periódica num interstício máximo de 5 anos111. O 

próprio conceito de operador, estabelecido pela Diretiva, expressamente 

faz referência ao encerramento e pós-encerramento da operação112.

No mesmo sentido, a Diretiva Aterros determina que o pedido de 

autorização de aterro deve conter certas indicações mínimas, dentre 

elas o plano proposto para o encerramento e pós-tratamento, que deve 

ser submetido à aprovação da autoridade competente113. A Diretiva-

Quadro de Resíduos também não se omitiu quanto aos cuidados no 

pós-atividade, determinando que a licença de resíduos deve conter 

provisões relacionadas com o fechamento e pós-tratamento114. 

Destarte, independentemente do instrumento normativo aplicável, a 

gestão dos resíduos da atividade minerária deverá atentar para os riscos 

posteriores à desativação do empreendimento.

110  Sobre a gestão de resíduos, veja o documento da Comissão Europeia sobre as 
melhores técnicas disponíveis - MTDs: Reference Documento n Best Available Techniques 
for the management of tailings and waste-rock in mining activities. Disponível em: http://
ec.europa.eu/environment/waste/mining/bat.htm (acesso em 22/06/2016).

111  Cf. artigo 5(3)(f) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho. 

112  Cf. artigo 3(24) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

113  Cf. artigo 7º da Diretiva Aterros

114  Cf. artigo 23(1) da Diretiva-Quadro de Resíduos
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No mais, os procedimentos para o fechamento de aterros e 
instalações de resíduos são semelhantes115. O operador de um aterro 
ou parte de um aterro (que poderia ser acessória de uma atividade 
de mineração) ou de uma instalação de resíduos de mineração deve 
começar o procedimento de encerramento em conformidade com a 
licença para a instalação116 e só pode iniciar o procedimento se uma 
das seguintes condições é satisfeita: (a) sejam cumpridas as condições 
relevantes da autorização; (B) a autoridade competente tenha autorizado 
o fechamento, a pedido do operador; ou (c) a autoridade competente 
emite uma decisão fundamentada nesse sentido. 

À finalização dos procedimentos de fechamento da instalação de 
resíduos pelo operador segue-se uma inspeção final pela autoridade 
competente e a instalação só se considera definitivamente fechada 
com a emissão de um certificado de reabilitação e a aprovação do 
encerramento pela autoridade. Contudo, essa aprovação não isenta o 
operador de qualquer obrigação estabelecida nos termos da licença ou 
em conformidade com a legislação117.

A Diretiva sobre a gestão dos resíduos da indústria extrativa ainda 
prevê uma fase de pós-encerramento, em que o operador deverá 
realizar medidas de manutenção, monitoramento e controle do sítio, 
além de apresentar relatórios de encerramento, deixando a cargo da 
autoridade competente a fixação do prazo, que deve variar de acordo 
com a extensão e a natureza dos riscos118.

115  Cf. artigo 13º da Diretiva Aterros, e artigo 12º da Diretiva 2006/21/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

116  Cf. artigo 7 da Diretiva Aterros, e artigo 5 da Diretiva 2006/21/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

117  Cf. artigo 12(3, in fine) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

118  Cf. artigo 12(4) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
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Na mesma linha do Regime Seveso, de aplicação subsidiária neste 

caso, a referida diretiva exige a definição de uma política de prevenção de 

acidentes graves para algumas categorias de instalações de resíduos119. A 

novidade introduzida pela normativa é que ela expressamente menciona 

a sua aplicação aos períodos do encerramento e do pós-encerramento 

da instalação, de forma que o sistema de gestão de segurança e o plano 

de emergência interno devem vigorar até o completo fechamento da 

instalação de resíduos120. 

Destaca-se, também, a preocupação com o abandono da mina, 

devendo os Estados-Membros proibir tal conduta e adotar todas as 

medidas necessárias para evitar a ocorrência de passivos ambientais e 

a especial atenção aos riscos de contaminação das águas, com o dever 

de avaliação do potencial de produção de lixiviados, tanto durante a 

fase de funcionamento como de pós-encerramento da instalação de 

resíduos e a realização de um balanço hídrico da instalação121. 

Verifica-se, desta forma, que os empreendimentos mineiros que se 

encontram sob o abrigo do regime em análise terão que se submeter 

a regras de direito europeu mais rigorosas quanto ao tratamento do 

pós-atividade, com a ressalva de que as disposições não se aplicam à 

operação como um todo, já que se direcionam às instalações de resíduos 

e às atividades incluídas no âmbito da gestão de resíduos da indústria 

extrativa.

119  Cf. artigo 6 da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

120  Cf. artigo 12(6) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

121  Cf. artigo 13(1)(a) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.
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Apesar da inexistência de legislação específica da União Europeia, 
tem se tornado cada vez mais comum no cenário mundial a edição de lei 
independente sobre o fechamento de minas, fenômeno que se originou 
nos países desenvolvidos com maior expressão na atividade, como o 
Canadá, Estados Unidos e Austrália122 e se expandiu para os demais 
eixos, como resposta do legado de minas abandonadas e os riscos 
ambientais decorrentes. Na prática, hoje, vários Estados-Membros123 já 
contam com uma lei de tratamento do pós-mina e as normas de direito 
europeu acabam funcionando como uma base para o incremento dos 
ordenamentos internos.

122  Tanto nos Estados Unidos, como na Austrália e no Canadá, a regulamentação 
varia em relação aos Estados/Províncias. Na Província de Ontário, por exemplo, o 
fechamento é regulado de forma abrangente pelo Mining Act de 1996. A referida lei 
determina a elaboração de um plano de fecho antes do início da atividade e que tenha 
como componentes: descrição detalhada do projeto/objetivos do fechamento/medidas 
de reabilitação progressiva/planos de reabilitação, monitoramento e gerenciamento do 
sítio no pós-fechamento/garantia financeira. Nos EUA, a legislação mais antiga e madura 
é a do Estado do Colorado, que regula o fechamento através da Mined Land Reclamation 
Act, de 1997, que tem como pontos principais a participação da comunidade, através 
da constituição de um fórum com reuniões periódicas, a revisibilidade do plano de 
fechamento, a obrigatoriedade de garantia financeira e a emissão de um certificado final, 
após inspeção no local pela agência ambiental. Por fim, a maioria dos Estados australianos 
conta com um Mining Act, como regulamentação específica sobre a atividade que 
também conta com disposições de fechamento e há um consenso entre todos os Estados 
que o processo de fechamento deve garantir, basicamente: 1. A segurança e estabilidade 
do sítio mineiro, 2. O retorno do solo às condições necessárias para o uso final acordado, 
3. A ausência de poluição, especialmente dos recursos hídricos, e 4. A devolução do sítio 
ao Estado ou ao privado, livre de manutenção e autossustentável. JOSÉ CRUZ DO CARMO 
FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA. Fechamento de Mina: aspectos técnicos, jurídicos e 
socioambientais. Editora UFOP, Ouro Preto/MG, 2012, pp. 109-160. E, também: ALLEN L. 
CLARK / JENNIFER COOK CLARCK. An international overview of legal frameworks for mine 
closure. 2005, pp. 70-72. 

123  Veja uma análise comparada das legislações internas dos países europeus em: 
ALLEN L. CLARK / JENNIFER COOK CLARCK. An international overview of legal frameworks 
for mine closure. 2005, pp. 70 e seguintes. 
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3.4. Gerenciamento de áreas órfãs

Como já ressaltado no início, um dos grandes problemas que 
enfrenta a maioria dos países com tradição na atividade minerária 
refere-se à recuperação de minas abandonadas e reparação dos 
passivos ambientais. Sabe-se que o direito do ambiente tem como 
viga mestre o princípio da prevenção, contudo, tão importante como 
evitar o abandono e o inadequado fechamento das minas existentes é 
recuperar o ambiente degradado por estabelecimentos já desativados e 
gerir os riscos ambientais remanescentes. Neste sentido, a salvaguarda 
do ambiente no pós-mina não prescinde da análise de uma questão 
fundamental: como se dará a reconstituição do ambiente e a gestão dos 
riscos quando não for possível identificar ou responsabilizar o autor do 
dano?

No que se refere às áreas órfãs, ou seja, passivos ambientais 
decorrentes de empreendimentos mineiros já encerrados e quando não 
seja possível identificar ou responsabilizar o autor do dano, a política 
ambiental da União determina que os Estados-Membros devem velar 
pela restauração do ambiente, assumindo a responsabilidade, o que 
pode ser realizado através de mecanismos de financiamento, como 
garantias financeiras, fundos coletivos e cauções124. 

As instalações de resíduos abandonadas foram objeto de atenção 
especifica na Diretiva 2006/21/CE, que previu alguns mecanismos 
específicos para a recuperação de áreas contaminadas. Este dispositivo 
é de grande relevância tendo em vista que, pela primeira vez, o legado 

124  MAGDA ADELAIDE LOMBARDO / LARISSA LUCCIANE VOLPE / AMANDA 
RAMALHOVASQUES. A importância da análise dos riscos de contaminação na reabilitação 
de brownfields urbanos. In Revista Territorium. N° 19. Lisboa (2012), p. 171.
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das minas abandonadas foi oficialmente considerado num documento 
legislativo europeu125.

De acordo com o referido diploma, especificamente nos artigos 20 
e 21, os Estados-Membros deverão realizar levantamentos e inventários 
das instalações de resíduos fechadas e abandonadas que causem 
impactos ambientais graves ou suscetíveis de ensejar riscos ambientais 
ou à saúde humana e proceder a uma adequada troca de informações 
técnica e científica com os demais Estados para o desenvolvimento de 
metodologias relacionadas com a implementação dos inventários e a 
reabilitação dos sítios126.

Dessarte, o gerenciamento de áreas contaminadas deve abranger o 
processo de avaliação, que inclui a identificação das áreas e a avaliação 
dos riscos e do passivo ambiental, e o processo de recuperação, com a 
elaboração de um projeto de recomposição da área, seguido da efetiva 
remediação e posterior monitoramento.

A Diretiva não define o que se entende por instalações de resíduos 
encerradas ou abandonadas. Segundo o grupo de experts criado no 
âmbito da Comissão Europeia para a orientar os Estados-Membros 
quando da realização do inventário e pré-seleção das áreas contaminadas, 
entende-se por instalação de resíduos encerrada “a facility where 

125  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 261.

126  Note-se que, mesmo antes desta Diretiva, alguns Estados já contavam com 
programas de inventário de áreas contaminadas. Na Alemanha, por exemplo, a lei 
federal de proteção do solo, de 1984, determinou a implementação de um sistema de 
gerenciamento de áreas contaminadas, com a previsão de um cadastro pelo órgão público, 
prestação de informações à população, elaboração de plano de remediação e dever de 
monitorização, além de outros instrumentos associados à gestão de riscos decorrentes de 
áreas órfãs. Comissão Europeia. A Herança das Minas Abandonadas. O Enquadramento e 
a Actuação em Portugal (2011), p. 34. 
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mining activity has ceased. Closed waste facilities are facilities with 
an identified former owner or licensee and closed according to former 
licences or regulations. Abandoned waste facilities are facilities without 
an identified former owner/licensee and/or not having been closed in a 
regulated manner”127. 

O documento cujo trecho acima se colacionou não é prescritivo e 
de observância obrigatória pelos Estados-Membros e tem por objetivo 
prover uma metodologia capaz de orientar os Estados na eliminação dos 
sítios que não oferecem séria ameaça à saúde humana ou ao ambiente. 
No lado oposto, com base no princípio da precaução, recomenda 
aos Estados a pré-seleção de instalações de resíduos no inventário 
sempre que algum nível de substâncias perigosas listadas no Anexo 
III da Diretiva 2006/21/CE for identificada no local, para posterior 
investigação pormenorizada128. Os índices e limites para as referidas 
substâncias perigosas foram por sua vez fixados na Decisão da Comissão 
2009/337/EC, que também definiu o que constitui grave ameaça para a 
saúde humana e o ambiente, como componente do dever de inventariar 
as áreas contaminadas129.

A questão que fica em aberto refere-se à extensão da responsabilidade 
pela reparação da área e realização das medidas para a minimização 
dos riscos e prevenção de acidentes, já que nem a Diretiva nem a 

127  Inventory of Closed Waste Facilities Ad-Hoc Group. Guidance Document for a 
Risk-Based Pre-Selection Protocol for the Inventory of Closed Waste Facilities as Required 
By Article 20 of Directive 2006/21/EC (2011), p. 7. Disponível em: http://ec.europa.eu/
environment/waste/mining/pdf/Pre_selection_GUIDANCE_FINAL.pdf (último acesso em 
20/06/2016).

128  Inventory of Closed Waste Facilities Ad-Hoc Group. Guidance Document for a 
Risk-Based Pre-Selection Protocol for the Inventory of Closed Waste Facilities as Required 
By Article 20 of Directive 2006/21/EC (2011), pp. 3-4. 

129  Cf. artigo 7º da Decisão da Comissão 2009/337/EC.
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Decisão da Comissão impõe qualquer obrigação específica ou clara aos 
Estados-Membros. Se o operador for identificado e localizado, a Diretiva 
determina aos Estados-Membros que garantam que o operador tomará 
as medidas necessárias para minimizar os riscos, nos termos das medidas 
de fechamento previstas no diploma. Nada obstante, não há nenhuma 
disposição que obrigue de forma clara e direta aos Estados-Membros a 
realização das mesmas medidas quando se tratar de área órfã. 

Nos termos do artigo 21(1)(b), o objetivo da metodologia para a 
reabilitação tem como supedâneo a satisfação dos requisitos previstos 
no artigo 4º. Este, por sua vez, exige dos Estados-Membros a realização 
das medidas necessárias para assegurar que os resíduos de extração 
sejam geridos de modo a não prejudicar o meio ambiente ou colocar 
em perigo a saúde humana. A questão que então se coloca é se este 
dispositivo obriga os Estados-Membros à reabilitação das instalações 
listadas no inventário realizado de acordo com o artigo 20. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia ainda não foi instado a 
dirimir a celeuma. Porém, segundo a opinião de Yvonne Scannel130, 
“Given the ECJ´s propensity for expansive interpretation of Member State 
obligations under the Waste Directives, and the fact that a facility will 
only be listed in the Article 20 inventory if the Member State itself has 
determined that it is causing serious negative environmental impacts 
or has the potential to cause serious human heatlh or environmental 
damage within 10 years, it is highly likely that the ECJ would interpret a 
Member State´s obligations under Article 4 to include the rehabilitation 
of close dor abandoned extractive waste facilities if no operators can be 

130  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 266.
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found or can be compelled to do so. This would certainly be the case if 
infrigements of EU guaranteed human rights were involved”. 

É importante mencionar, ainda, que, sob o regime europeu de 
prevenção e responsabilização por danos ecológicos, quando os operadores 
responsáveis   por danos ambientais não puderem ser identificados, ou 
quando o operador não tomar as medidas preventivas ou corretivas, os 
Estados-Membros são autorizados a tomar as medidas de prevenção ou 
reparação. No entanto, eles não são obrigados a fazê-lo131. 

Ou seja, a Diretiva 2004/35/CE também não impõe uma obrigação 
direta aos Estados-Membros para restaurar áreas afetadas por 
empreendimentos de mineração órfãos. O artigo 3(2) prevê, contudo, 
que o regime funcionará sem prejuízo de legislação comunitária mais 
estrita que regule qualquer das atividades abrangidas por seu âmbito. 
Além disso, o cumprimento das obrigações decorrentes do direito 
internacional, no âmbito da Convenção Europeia de Direitos Humanos 
e da Carta Social Europeia, por exemplo, também pode servir de 
fundamento para exigir dos Estados-Membros a remediação dos danos 
ambientais ou a gestão de riscos identificados em minas abandonadas. 
E nada impede que as próprias leis internas instituam esta obrigação132.

4. A REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAL

Tradicionalmente, a atividade mineira encontrava-se fora do âmbito 

de interferência do direito internacional, em razão do princípio da 

131  Cf. artigo 2(6) da Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

132  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 270.
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soberania dos Estados sobre seus recursos naturais133. Contudo, com o 

despertar da comunidade internacional para os problemas ecológicos e 

a progressiva expansão do direito internacional do ambiente, algumas 

disposições passaram a ter incidência sobre a atividade, dado o seu 

caráter multipoluidor e de elevada geração de riscos ambientais134. O 

paradigma dessas abordagens é a inclusão da atividade no contexto do 

desenvolvimento sustentável.

Atualmente, os problemas ambientais gerados pela atividade 

extrativa são considerados problemas de nível global, o que se verifica 

pela dimensão dos riscos e pela transnacionalidade das catástrofes 

já sofridas. Além disso, a limitação da atividade na Europa Ocidental 

133  O princípio da soberania dos Estados sobre seus recursos naturais foi 
originalmente previsto no Princípio 21 da Declaração de Estocolmo. Porém, esta soberania 
não é absoluta e encontra limite, por exemplo, na vedação da poluição transfronteiriça 
(princípio da boa vizinhança), bem como nos acordos internacionais celebrados. Quanto 
a estes, a incidência sobre a atividade extrativa sempre foi muito restrita. Isso se deve ao 
fato de os Estados relutarem em abrir mão de sua soberania dos recursos naturais em 
razão do interesse econômico, dentre outros fatores. GEORGE (ROCK) PRING. International 
Law and Mineral Resources. In Mining, Environment and Development. A series of papers 
prepared for the United Nations Conference on Trade and Development. UNCETAD. 2000, 
p. 9. Disponível em: http://www2.udec.cl/alfatl/intro/docs/pring.pdf (último acesso em 
21/06/2016)

134  Sobre o regime de áreas protegidas, ALEXANDRA WAWRYK destaca que, 
historicamente, pelo direito internacional tradicional, a extração e proteção de recursos 
naturais têm sido uma questão puramente interna e os regimes de mineração e áreas 
protegidas têm origem nacional e não internacional. Contudo, hoje há tratados 
internacionais de Direito do Ambiente sobre áreas especialmente protegidas, como 
World Heritage Convention e a Convenção de Ramsar, que estabelecem certas obrigações 
aos Estados em relação às áreas listadas e a mineração deve consistir uma atividade 
incompatível com tais obrigações, embora os tratados não tragam princípios coerentes 
e autoritários sobre a mineração nas áreas protegidas. Conservation and Access to Land 
for Mining in Protected Areas: The Conflict Over Mining in South Australia’s Arkaroola 
Wilderness. In Journal of Environmental Law. Vol. 26, nº. 2. Oxford University Press, 2014, 
p. 294.
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e a expansão do setor para países em desenvolvimento e economias 

emergentes, no contexto da globalização econômica, reforçam a 

necessidade de esforços a nível internacional para prevenir novos 

desastres e evitar passivos ambientais decorrentes do abandono ou 

inadequado encerramento das indústrias em operação.

O legado de minas abandonadas contribuiu de forma decisiva 

para uma mudança de paradigma em relação à forma com que o 

direito internacional vê o produto de mineração, deixando este de 

ser identificado como fonte de commodities para ser encarado como 

produto poluente. Esta mudança iniciou um movimento que postula 

o estabelecimento de restrições no comércio internacional de alguns 

produtos minerais135. 

Apesar disto, a preocupação internacional com o fechamento de 

minas ainda é muito recente e os principais desenvolvimentos datam 

dos últimos anos136. Alguns tratados e convenções internacionais 

de direito do ambiente incidem sobre a atividade e indiretamente 

135  GEORGE (ROCK) PRING destaca a importância do controle do comércio 
dos produtos de origem mineral no âmbito da regulação internacional da atividade, 
em atenção aos problemas ambientais. O autor pontua que as restrições ambientais 
constituem razões legítimas para a restrição do comércio internacional, segundo as 
regras da Organização Mundial do Comércio – OMC, e este configura um importante 
instrumento para combater atividades minerárias altamente degradadoras em países com 
legislação deficiente. International Law and Mineral Resources. In Mining, Environment 
and Development. A series of papers prepared for the United Nations Conference on Trade 
and Development. UNCETAD. 2000, p. 18-19. 

136  Importante documento internacional recente direcionado de forma específica 
à mineração é fruto de resolução da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana: 
Mineração no Século XXI, baseada no Desenvolvimento Responsável e Sustentável. 
Bruxelas (2015). 
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auxiliam na garantia da qualidade do ambiente no pós-mina137. 

Porém, ainda não há hard law que trate especificamente da matéria.

Embora não sejam imediatamente vinculativos, a rápida evolução e o 
desenvolvimento constante de instrumentos de soft law no tratamento 
internacional do fechamento de minas têm se revelado de destacada 
importância, já que muitos países ainda não contam com lei específica 
sobre o tema e estes instrumentos podem constituir uma importante 
fonte para a internalização de regras mais eficientes. Lembre-se, ainda, 
de que há uma tendência de que os referidos instrumentos venham 
a se tornar hard ou passem a integrar a estrutura legal nacional por 
reconhecimento do Estado138.

A relevância do desenvolvimento de instrumentos por parte de 
organismos internacionais e até mesmo pelo setor da indústria ganha 
um acréscimo em relação aos países com economias dependentes da 
exploração de recursos minerais, já que esta dependência econômica, 
que decorre especialmente das rendas mineiras, dificulta a imposição 
de limites e a implementação de regras ambientais mais rigorosas para 
a atividade. 

Destarte, pelo contexto atual de atuação da indústria a nível 
mundial, que decorre do aumento da demanda por recursos minerais 

137  Dentre os instrumentos de hard law com alguma influência no pós-mina, 
citem-se a Convenção da Biodiversidade, os tratados sobre a qualidade do ar e da água e 
os acordos relativos à poluição transfronteiriça. maiores desenvolvimentos em GEORGE 
(ROCK) PRING / JAMES OTTO / KOH NAITO. Trends in Environmental Law Affecting the 
Minerals Industry. In Journal of Energy and Natural Resources Law. Vol. 17 (1999), pp. 
45-52.

138  GEORGE (ROCK) PRING. International Law and Mineral Resources. In Mining, 
Environment and Development. A series of papers prepared for the United Nations 
Conference on Trade and Development. UNCETAD. 2000, p. 9. 
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e o incremento da atividade em países com legislações ambientais 
deficientes e inexistência de tratamento específico do pós-mina, 
agências ambientais incapacitadas e atuação dominada por empresas 
multinacionais, a intervenção do direito internacional, seja através de 
hard ou soft law, passa a desempenhar um papel fundamental para 
evitar futuros passivos e desastres ambientais139.

O primeiro desenvolvimento internacional direcionado aos problemas 
ambientais do pós-atividade resultou da Conferência de Berlim, uma 
mesa redonda sobre mineração e ambiente realizada em 1991. Embora 
o fechamento de minas não tenha sido amplamente discutido, as 
Diretrizes de Berlim (Berlin Guidelines) deram um esboço inicial sobre 
as estratégias ambientais necessárias para a gestão dos riscos no pós-
mina. O documento foi revisto em 1999 e incluiu uma seção sobre o 
planejamento para o fechamento de minas e reabilitação (Diretrizes de 
Berlim II), dividido em três etapas: (a) fase de planejamento; (b) fase de 
cuidado ativo, integrante do processo de encerramento; e (c) fase de 
cuidado passivo, relacionada com a monitoração do local140.

Mais recentemente, a Cimeira Rio + 20 (2012), fincada no modelo 
de Economia Verde, não descurou dos problemas ambientais do 
encerramento de empreendimentos mineiros, lançando expressa 
referência ao fechamento de minas. A declaração final “O Futuro 
que Queremos”, destacou a necessidade de leis e políticas fortes e 
eficazes para o setor de mineração, com o objetivo de redução dos 

139  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. 11. 

140  WANDA M. A. HOSKIN. Mine Closure: The 21st Century Approach: Avoiding 
Future Abandoned Mines. In International and Comparative Mineral Law and Policy: 
trends and prospects. Edição: Elizabeth Bastida et al. 2003, pp. 629-630.
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impactos sociais e ambientais e a conservação da biodiversidade e dos 
ecossistemas, inclusive após o encerramento da atividade141.

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente – UNEP é uma 
importante fonte de diretrizes ambientais para o setor mineral. Além 
de um manual completo com diretrizes ambientais para as operações 
extrativas, produzido em 1997142, a agência ambiental das Nações Unidas 
já dispensou atenção às questões que decorrem do encerramento de 
minas em alguns outros documentos143, além de produzir um manual 
de formação em reabilitação de minas para a proteção do ambiente e 
da saúde pública144.

Da análise dos desenvolvimentos internacionais mais recentes, 
denota-se uma destacada preocupação com a dimensão da 
governança145 no tratamento das questões ambientais e sociais do pós-
mina, que envolva a implementação de quadros legais específicos para 

141  United Nations. The Future We Want. Pontos 227 e 228. Disponível em: http://
www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf (acesso 
em 21/06/2016)

142  United Nations. Environmental Guidelines for Mining Operations (1997). UNEP. 
Disponível em: https://commdev.org/files/814_file_UNEP_UNDESA_EnvGuidelines.pdf 
(último acesso em 12/07/2016)

143  Vide, por exemplo, a seção destacada no documento Mining and sustainable 
development II: challanges and perspectives (2000), pp. 36-40. Disponível em: http://
www.uneptie.org/media/review/vol23si/unep23.pdf (último acesso em 22/06/2016).

144  United Nations. Mine Rehabilitation for Environment and Health Protection: A 
Trainers Manual (1998). UNEP. Disponível em: http://www.unep.org/publications/search/
pub_details_s.asp?ID=2698 (acesso em 22/06/2016).

145  Modernamente, muito se fala em boa governança, como modelo adequado 
de definição de processos que determinam como as decisões são tomadas, como os 
cidadãos participam e como o poder é exercido. A governança ambiental aplicada ao setor 
mineiro não prescinde do desenvolvimento de capacidades para implementar e monitorar 
uma política ambiental adequada para o pós-mina. Comissão Europeia. A Herança das 
Minas Abandonadas. O Enquadramento e a Actuação em Portugal (2011), p. 42. 
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o fecho146 e a melhoria da capacidade das agências ambientais para lidar 
com o tema. No que se refere aos institutos legais, a ênfase é conferida 
no planejamento inicial, na garantia financeira e na participação da 
comunidade, como instrumentos essenciais para uma adequada 
regulação do pós-atividade. 

Dentre os instrumentos internacionais com foco direto no 
fechamento de minas147, dois em especial merecem uma abordagem 
mais detida, por sua relevância e forma de abordagem do tema, 
conforme se verá a seguir.

4.1. Guidelines do setor mineiro

O soft law produzido pelo setor privado tem ganhado cada vez mais 
relevância no direito internacional do ambiente, através de diretrizes, 

146  O documento produzido pela Chilean Copper Commission – COCHILCO faz 
uma interessante abordagem sobre a melhor forma de tratamento legal do fechamento 
de mina, através de uma análise das legislações dos países que implementaram uma 
lei independente e detalhada sobre fechamento de minas e daqueles que persistem o 
tratamento de forma fragmentada com diferentes provisões sobre o fecho em várias leis, 
de natureza ambiental e minerária. E conclui que é mais efetivo o tratamento por uma 
lei independente, que estabeleça uma única agência para sua implementação. Segundo 
o estudo, este modelo dá à comunidade empresarial uma garantia de que uma agência 
assumirá a liderança em seus problemas e que não terá que responder a muitas opiniões 
divergentes sobre como o procedimento e planejamento para o fechamento será medido. 
Research on Mine Closure Policy. Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD), 
nº. 44, 2002, pp. 6-8. 

147  Dentre as principais diretrizes de aplicação internacional direcionadas ao 
planejamento do fechamento de minas, LUIS HENRIQUE SANCHEZ destaca as seguintes: 
(1) ANZMEC/MCA - Australian and New Zealand Minerals and Energy Council. Strategic 
Framework for Mine Closure (2000); (2) P. M. HEIKKINEN et al. Mine Closure Handbook. 
(2008); (3) IIED – International Institute for Environment and Development. Mining for 
the Future. Appendix B: Mining Closure Working Paper (2002); e (4) ICMM – International 
Council on Mining & Metals. Planing for Integrated Mine Closure: toolkit (2008). 
Planejamento para o Fechamento Prematuro de Minas. In Revista Escola de Minas. Vol. 
64, nº1. Ouro Preto (2011), p. 121.
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standards, códigos de conduta e boas práticas. Estes instrumentos 
demonstram o que a indústria está disposta a seguir e constituem uma 
importante fonte de internalização das melhores práticas148, além de 
servir de fundamento para as decisões dos tribunais, especialmente 
para ancorar a responsabilidade das empresas149.

No que se refere à indústria extrativa, essa importância é 
acrescida pelo atual cenário de exploração da atividade a nível global, 
especialmente porque são as grandes corporações que mais atentam 
para a elaboração e o seguimento dessas normas privadas. A formação 
de uma imagem negativa em torno do setor, em razão do imenso 
passivo ambiental decorrente do abandono de minas e os desastres 
ambientais originados de alguns empreendimentos, agravados pelo 
passivo socioeconômico e o histórico de conflitos ambientais, fez 
com que a indústria procurasse formas de melhorar sua performance 
ambiental e instrumentos de mercado destinados a promover o 
marketing sustentável para reverter a imagem de degradadora do 
ambiente. Em muitos países em desenvolvimento com vocação mineral, 

148  Segundo PHILIP SANDS e JACQUELIN PEEL com ADRIANA FABRA e RUTH 
MACKENZIE: “The Guidelines indicate, inter alia, the following minimum requirements 
for enterprises: to establish and maintain a system of environmental management 
appropriate to the enterprises; to provide adequate and timely information on the 
potential environment, health and safety impacts of the activities of the enterprise; to 
asses and address the foreseeable environmental, health and safety-related impacts 
associated with the process, goods and services of the enterprise over their full life-
circle (preparing appropriate environmental impact assessment); not to use the lack of 
full scientific certainly as a reason for postponing cost-effective measures to prevent or 
minimize such damage; to maintain contingency plans for preventing, mitigating and 
controlling serious environmental and health damage from their operations; and to seek 
continually to improve corporate environmental performance. Principles of International 
Environmental Law. 3ª edição. Cambridge University Press, UK, 2012, p. 90.

149  GEORGE (ROCK) PRING. International Law and Mineral Resources. In Mining, 
Environment and Development. A series of papers prepared for the United Nations 
Conference on Trade and Development. UNCETAD. 2000, p. 39. 
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esses documentos constituem a melhor – senão a única - fonte para 
guiar a empresa sobre os procedimentos necessários para salvaguardar 
o ambiente e a saúde pública no pós-mina150.

No Congresso Mundial de Ambiente e Mineração, em 1995, 
estabeleceram-se as Diretrizes New Delhi, como um importante guia 
de responsabilidade ambiental das empresas.  Em 1998, o Conselho 
Internacional de Metais e Ambiente - ICME revisou sua Carta Ambiental, 
com o objetivo de criar uma Carta de Desenvolvimento Sustentável151. 
Algumas diretrizes gerais da indústria, não específicas da mineração, 
também são relevantes para a conformação da atividade, como a Carta 
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e outros documentos 
provenientes do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável152.

De destacada relevância, as normas ISO 14.000 (International 
Organization for Standartization) incidem diretamente sobre a indústria 
de mineração, estabelecendo diretrizes de gestão ambiental, avaliação 
de desempenho ambiental, auditoria ambiental, análise do ciclo de vida 
dos produtos, e outros mecanismos de promoção do ambiente, como 
corolário da moderna tendência de auto-regulamentação do mercado 

150  PHILIP PECK destaca a importância das diretrizes sobre fechamento de mina 
produzidas pelo próprio setor, como forma de orientar as empresas internacionais 
atuantes em países em desenvolvimento, com marco jurídico deficiente. Mining for 
Closure: policies, practices and guidelines for sustainable mining and closure of mines. 
UNEP. Romênia, 2005, p. 23. 

151  maiores informações sobre as iniciativas da indústria a nível internacional, 
como a Global Mining Initiative – GMI e a criação dos indicadores de sustentabilidade 
em: HARIESSA CRISTINA VILLAS BÔAS. A indústria Extrativa Mineral e a Transição para o 
Desenvolvimento Sustentável. CETEM/MCT/CNPq. Rio de Janeiro, 2011, p. 40. Disponível 
em: www.books.google.pt (acesso em 24/06/2016).

152 JUAN HERRERA HERBERT. La protección meioambiental em minería y el 
desarrollo minero sostenible.2008, p. 7.
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e complementação das regras de comando e controle por medidas de 
incentivo à proteção e promoção do ambiente153. Hodiernamente, já se 
discutem formas de adaptação do referido sistema para fins de criação 
de standards especificamente direcionados ao fechamento de minas154.

A adoção de um modelo de gestão proativa por parte da empresa, o 
comprometimento com padrões internacionais de gestão ambiental e a 
implementação de instrumentos voluntários são essenciais para garantir 
um fechamento sustentável, mesmo nos países mineiros desenvolvidos 
e com regulamentação específica do fecho, considerando a necessária 
flexibilidade das estruturas legais, a singularidade dos empreendimentos 
e a consequente variabilidade e mutabilidade de situações, que vão 
exigir um esforço de cooperação constante entre os interessados155.

Especificamente direcionado ao pós-mina, o Conselho Internacional 
de Mineração e Metais – ICMM produziu um documento detalhado (“kit 
de ferramentas”)156 sobre o planejamento integrado para o fechamento 
de minas. Trata-se de um órgão coletivo atualmente composto por 

153  Maiores desenvolvimentos sobre essa moderna tendência em: JOSÉ EDUARDO 
FIGUEIREDO DIAS. Que estratégia para o direito ambiental norte-americano do século XXI: 
o “cacete” ou a “cenoura”? In: Boletim da Faculdade de Direito, vol. VXXVII. Universidade 
de Coimbra, 2001. Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/2500/1/
Dias%2c%20José%20Eduardo%20Figueiredoartigo%20EUA%20-%20BFDUC.pdf (último 
acesso em 20/07/2016).

154  World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure of Oil Fields 
and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, pp.  T2-17. Disponível em: 
http://go.worldbank.org/5IVXTJV1Y0 (último acesso em 28/06/2016).

155  World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure of Oil Fields 
and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, p. T2-16. 

156  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011. Disponível em: http://www.icmm.com/ourwork/
projects/mineclosure Versão traduzida para o português em: https://www.icmm.com/
document/660 (último acesso em 22/06/2016). 
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vinte e três das maiores empresas mineradoras do mundo e trinta e 

quatro das principais associações internacionais de mineração, que foi 

criado com o objetivo de promover o compromisso da indústria com 

o desenvolvimento sustentável e hoje institui as melhores práticas 

internacionais do setor157.

O documento inicia por pontuar sobre a complexidade do processo 

de planejamento para o fechamento de uma mina, já que o horizonte é 

mensurado em décadas e os operadores têm que lidar com parâmetros 

ambientais que tendem a mudar de uma geração para outra. As 

ferramentas elencadas buscam conduzir ao comprometimento da 

comunidade, ao planejamento antecipado do fechamento, à implantação 

operacional progressiva do plano e a um enfoque multidimensional para 

as estratégias efetivas de pós-fechamento/transferência de custódia158.

 O planejamento é dividido em dois momentos: o plano conceitual 

de fechamento e o plano detalhado de fechamento159. O primeiro 

deve ser elaborado antes do início da atividade e deve guiar a sua 

implementação e exploração, sujeito a revisões periódicas, tendo como 

conteúdo a concepção de um resultado-alvo de fechamento e objetivos. 

Importante aspecto refere-se à estimativa de custos do fechamento, que 

deve integrar a análise da viabilidade econômica do empreendimento e 

157  Fonte: www.icmm.com (acesso em 28/06/2016)

158  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 7. 

159  Vale mencionar que essa exigência já foi incorporada por algumas legislações 
internas, como a lei que regula o fechamento de minas no Peru, que foi um dos pioneiros 
na regulamentação do pós-mina na América Latina. EFAÍN PEÑA MORENO. Derecho 
Comparado y Reflexiones en Torno al Cierre Progresivo de Proyectos Mineros en Colombia 
y Peru. In Revista Derecho & Sociedad. Asociación Civil. PUCP Nº. 42 (2014), p. 316.
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vai servir de supedâneo para a fixação da garantia financeira160. O plano 
de fechamento detalhado, por sua vez, visa especificar os objetivos 
e marcos e deve ser elaborado de 3 (três) a 5 (cinco) anos antes do 
encerramento da operação161.

A noção de fechamento progressivo conduz à realização de atividades 
de fechamento durante toda a vida útil da mina e não somente ao final 
da operação, como componente essencial do planejamento162. Além 
disso, diretrizes para a identificação dos interessados diretos internos e 
externos são estabelecidas para proporcionar um efetivo envolvimento 
da comunidade, especialmente no que se refere à definição do uso 
futuro da área163.

Como integrante do arcabouço de um plano detalhado de fechamento, 
o planejamento deve contar com a possibilidade de fechamento súbito, 
que propicie a preparação do operador para a elaboração de um plano 

160  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 28.

161  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 33.

162  EFRAÍN PEÑA MORENO conceitua fechamento progressivo como “aquel que se 
da manera simultánea a la etapa de operación de un proyecto minero, cada vez que uno 
de sus componentes deja de ser útil. Por tanto comprende las actividades de rehabilitación, 
desmonte y recuperación, que el titular minero va efectuando durante el desarrollo de su 
actividad productiva, de acuerdo al cronograma y condiciones establecidas en el plan de 
cierre y ejecutado bajo supervisión de la autoridad minera. Es así entonces, que lo normal 
es que antes del cierre de nitivo se tenga instalaciones en construcción, otras en operación 
y otras cerradas. Por lo tanto, las medidas de cierre para las distintas instalaciones deben 
plani carse y ejecutarse en forma gradual a través de toda la vida útil del proyecto”. 
Derecho Comparado y Reflexiones en Torno al Cierre Progresivo de Proyectos Mineros en 
Colombia y Peru. In Revista Derecho & Sociedad. Asociación Civil. PUCP Nº. 42 (2014), p. 
318.

163  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, pp. 16-20.
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de desativação prático no caso da sua verificação. O documento também 
traz orientações para a sua aplicação às minas existentes, especialmente 
as que não contavam com plano de fechamento164.

A etapa final do fechamento consiste na desativação e no 
planejamento do pós-fechamento, que também devem abranger 
a elaboração de planos específicos, como transição de uma fase 
operacional para o completo encerramento das atividades. Esta fase 
deve abranger o monitoramento da área e a elaboração de relatórios da 
análise detalhada do estado pós-desativação dos aspectos ambientais e 
sociais da mina, como pressupostos para a transferência de custódia165. 

O documento termina por ressaltar que o fechamento de minas 
permanece como um assunto desafiador e que as situações peculiares 
de cada mina dificultam a padronização. Destaca-se que a transferência 
de custódia é tema de muito debate, com diferentes provisões pelas 
leis locais e geralmente sujeitas a esclarecimento entre a empresa e 
a autoridade reguladora, mas que este esclarecimento pode variar 
consideravelmente entre jurisdições e até entre minas em uma 
única jurisdição. Este ponto tem especial conexão com a segurança 
financeira166, já que pode ser necessário monitorar os resultados do 
fechamento, em relação à estabilidade física e química, por muitos 
anos após o fechamento e esta fase deve preceder a transferência de 
custódia e a liberação da garantia167.

164  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 39.

165  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 43.

166  Vide GEORGE MILLER. Financial Assurance for Mine Closure and Reclamation. 
A study prepared for International Council on Mining and Metals – ICMM (2005). 
Disponível em: https://www.icmm.com/document/282 (último acesso em 18/07/2016)

167  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
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Das disposições destacadas, percebe-se desde já que o documento 
é muito mais detalhado e exigente que a legislação da União Europeia 
quanto ao procedimento aplicado ao fechamento de minas. Além de 
abranger a operação como um todo e propiciar uma visão holística dos 
problemas ambientais e socioeconômicos que advém do encerramento 
da atividade, as diretrizes do ICMM efetivamente conferem aos 
operadores algumas ferramentas para lidar com os riscos ambientais e 
promover um pós-lavra sustentável. O direito europeu preocupa-se com 
a gestão de resíduos e estabelece obrigações de resultado aos Estados-
Membros, deixando para estes a determinação dos procedimentos. A 
combinação dos dois instrumentos configura, portanto, um eficiente 
mecanismo no tratamento da matéria a nível nacional.

4.2. Princípios do Equador e Grupo do Banco Mundial 

A instituição de requisitos ambientais por parte de agências de 
financiamento internacional tem se tornado cada vez mais comum 
e configura o fenômeno da “ecologização” das instituições de 
financiamento internacionais, através das chamadas “condicionantes 
verdes”. Esse fenômeno é consequência da pressão internacional em 
razão do histórico de financiamento de atividades altamente poluentes 
e que geraram grandes desastres ambientais168. As regras ambientais 
criadas por estas instituições estão se tornando verdadeiros padrões 
internacionais de regulação de atividades169.

Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 50.

168  GEORGE (ROCK) PRING. International Law and Mineral Resources. In Mining, 
Environment and Development. A series of papers prepared for the United Nations 
Conference on Trade and Development. UNCETAD. 2000, pp. 23-24. 

169  LUKE J. DANIELSON pontua sobre a necessidade de uma governança global 
para lidar com os problemas decorrentes da globalização econômica e dos mercados 
globais e ressalta que, ante a inexistência de consistentes acordos direcionados ao 
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Tamanha é a relevância da atuação pelos organismos de 

financiamento internacional no âmbito do direito internacional do 

ambiente aplicado à indústria de mineração que há quem fale que não 

se trata propriamente nem de soft nem de hard law, configurando um 

meio do caminho, ao lado das decisões dos tribunais internos170. Neste 

cenário, as normas jurídicas internacionais criadas pelo Banco Mundial 

se destacam como importantes padrões para as empresas de mineração.

Instituições de crédito estão cada vez mais incluindo requisitos de 

fechamento como condição para a concessão de créditos direcionados a 

uma operação mineira. A exigência de seguro financeiro e a elaboração 

de diretrizes para a avaliação e escolha da garantia, esta que já constitui 

um padrão de muitas legislações, também configuram um importante 

mecanismo para auxiliar as autoridades públicas no tratamento da 

matéria. Neste sentido, especialmente quando a legislação interna do 

país é relativamente débil, as regulamentações ambientais acabam 

sendo reforçadas por exigências de instituições de financiamento dos 

projetos, tais como a Corporação Financeira Internacional - IFC e as 

instituições aderentes dos Princípios do Equador171.

setor extrativo, os requisitos ambientais criados pelo Banco Mundial constituem uma 
ferramenta fundamental para mudar o curso das indústrias mineiras para a direção do 
desenvolvimetnto sustentável. Nos países em desenvolvimento, essa atuação ganha uma 
relevância acrescida, por ter um profundo impacto nas estruturas legais e conformar os 
investimentos estrangeiros na atividade. Evolution of Global Standards in the Extractive 
Sector: the Growing role of the World Bank Rule. In International and Comparative Mineral 
Law and Policy: Trends and Prospects. Edição: Elizabeth Bastida et al. 2003, pp. 204 e 208.

170  Neste sentido: GEORGE (ROCK) PRING. International Law and Mineral 
Resources. In Mining, Environment and Development. A series of papers prepared for the 
United Nations Conference on Trade and Development. UNCETAD. 2000, p. 21.

171  World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure of Oil Fields 
and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, p. GG6. 
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Os Princípios do Equador constituem um desenvolvimento de 
destacada relevância a nível supranacional, já que vinculam as 
instituições aderentes à imposição de requisitos de gestão ambiental 
quando do financiamento de projetos, como reconhecimento de que 
os financiadores configuram importantes atores no campo da proteção 
do ambiente e têm oportunidades significativas para promover as 
boas práticas de gestão ambiental e a responsabilidade social das 
empresas172. Esses princípios basicamente representam as políticas 
ambientais do Banco Mundial e incluem requisitos para o financiamento 
do fechamento de minas173. Na verdade, a maior exigência refere-se à 
previsão de mecanismos financeiros que assegurem que os custos do 
fechamento possam ser cobertos em qualquer fase da vida da mina, 
incluindo encerramento prematuro e imprevisto174.

Um importante guia de orientação sobre o que é necessário no 
planejamento do fechamento integrado de minas foi emitido pelo 
departamento de mineração do Grupo do Banco Mundial, em conjunto 
com a Corporação Financeira Internacional – IFC em 2002, intitulado: 
“It´s Not Over When it is Over: Mine Closure Around the World”. 

O documento identifica os pontos centrais do planejamento para o 
fechamento, dentre os quais merecem destaque: (1) a formação de um 
processo trilateral de consultas e solução democrática dos problemas, 
com a criação de mecanismos que proporcionem um diálogo constante 

172  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. 28.

173  GEORGE MILLER. Financial Assurance for Mine Closure and Reclamation. A 
study prepared for International Council on Mining and Metals – ICMM. Ottawa, Canadá, 
2005, p. 16.

174  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. 29.
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entre a empresa, o governo e a comunidade; (2) o planejamento 
prematuro do fechamento, incorporado no planejamento da própria 
operação, durante a fase do licenciamento ambiental; (3) o envolvimento 
da comunidade, como requisito imprescindível para deixar um legado 
ambiental e social positivo para as gerações futuras; (4) o tratamento 
das questões socioeconômicas, de forma integrada com os problemas 
ambientais, como requisito para alcançar um pós-mina sustentável; 
(5) a necessidade de garantir recursos para o fechamento adequado 
como forma de evitar que esse encargo recaia sobre o Poder Público; 
(6) a integração do pós-mina no ciclo de vida da atividade, como 
consequência da relação entre a gestão ambiental durante a atividade 
e a gestão ambiental no encerramento; e (7) a completa recuperação 
ambiental da área e o controle da estabilidade física e química, como 
forma de gestão dos riscos ambientais remanescentes175.

Do ponto de vista da estrutura legal, o estudo do Banco Mundial 
destaca a importância de um quadro legal independente e abrangente 
que defina os parâmetros para o fechamento e a definição clara das 
atribuições pelas agências ambientais federais e locais, como condição 
indispensável para a adequada atuação pelo setor mineiro. De acordo 
com o guia, o quadro legal deve esclarecer questões relativas ao 
planejamento do fechamento como parte do processo de aprovação do 
projeto, especificar procedimentos de fechamento, requisitos, padrões e 
responsabilidades das autoridades, incluindo a consulta à comunidade, 
a responsabilidade pela monitorização e gerenciamento contínuo no 
pós-mina, atualizações regulares do plano de fechamento durante a vida 

175  World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2002, pp. 2-8. Disponível em: http://
siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/notoverwhenover.pdf (último acesso 
em 27/06/2016).

Índice do e-book Sumário do texto

http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/notoverwhenover.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/notoverwhenover.pdf


ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

369

útil da mina e a previsão de garantia financeira. Também pontua sobre a 
necessária flexibilidade do regramento, como corolário da singularidade 
das minas e consequente dificuldade de padronização176.

Veja-se que a forma orientada não corresponde ao sistema de 
regulamentação da União Europeia, já que esta não conta com uma lei 
específica e abrangente sobre o fechamento de minas, o que não quer 
dizer, contudo, que os Estados-Membros não tenham seguido a referida 
linha. O estudo faz uma crítica à abordagem do tema em institutos 
diversos de natureza ambiental, já que estes não contêm provisões 
específicas para o fechamento. Na forma já defendida algures, a 
abordagem do fechamento no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental, 
embora apresente suas vantagens, pelo detalhamento da participação 
pública, por exemplo, é insuficiente, uma vez que não traz instrumentos 
para lidar com questões específicas, como a fase de monitoramento e a 
transferência de custódia. Sem contar que uma avaliação completa do 
fechamento é inviável nesta fase preliminar de avaliação de impactos, já 
que a atividade mineira geralmente conta com ciclos de vida que podem 
se estender por inúmeras décadas177.

176  World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2002, p. 10. 

177  O estudo demonstra preocupação com a capacidade dos Governos de lidar 
com a questão, especialmente no que se refere aos países em desenvolvimento. Além do 
fornecimento de um quadro legal abrange e específico, relata outros importantes papéis 
do Governo, como o adequado controle da atividade, através de órgãos especializados e 
capacitados, a utilização da renda mineral de forma responsável, a garantia de transferência 
de custódia satisfatória para evitar riscos ambientais futuros, planejar adequadamente o 
pós-encerramento, inclusive quanto aos serviços e outras questões sociais e urbanísticas. 
World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s Over: MINE 
CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. Mining and 
Development. Washington, D.C, USA, 2002, p. 13. 
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O Banco Mundial também elaborou orientações especificamente 

direcionadas ao desmantelamento de minas, como fase integrante do 

processo de fechamento. Essas e outras questões essenciais do pós-

mina serão melhor desenvolvidas no derradeiro capítulo, através de 

uma análise comparativa da legislação europeia e a regulamentação 

internacional a partir dos principais instrumentos de gestão de riscos 

ambientais e promoção da sustentabilidade no pós-operação.

5.  O PLANO DE FECHAMENTO DA MINA

Como já destacado, o plano de fechamento da mina constitui o 

principal instrumento preventivo de Direito do Ambiente destinado à 

gestão de riscos e minimização dos impactos após o fim da operação. 

Pela lógica do direito europeu, não é necessária a elaboração de um 

plano destinado à desativação do empreendimento como um todo, 

mas apenas para as instalações de resíduos178. O Estudo de Impacto 

Ambiental deve prever as medidas de fechamento, como estratégia 

para minimizar os impactos de advêm do encerramento da operação179, 

mas não há a obrigatoriedade de elaboração de um plano específico 

para tanto. Isso não quer dizer, contudo, que os Estados-Membros não 

tenham instituído esta obrigação. 

178  A Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, define 
instalação de resíduos como qualquer superfície designada para a acumulação ou depósito 
de resíduos de extração sólidos, líquidos, em solução ou em suspensão, de acordo com 
prazos variáveis conforme a categoria de resíduos, e inclui as barragens e estruturas que 
sirvam para fins de contenção, retenção ou confinamento, ou que sirvam de apoio a estas 
instalações, bem como as escombreiras e as bacias, mas excluídos os vazios de escavação 
em que sejam repostos resíduos depois da extração do mineral para fins de reabilitação e 
de construção (cf. artigo 3(15)).

179  Cf. artigo 4(2) e artigo 5 da Diretiva AIA.
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Apesar da omissão do legislador europeu, as diretrizes do ICMM e 

do Banco Mundial convergem sobre a necessidade de planejamento 

do pós-mina que abrigue o empreendimento como um todo e essa 

orientação já foi incorporada por muitos ordenamentos nacionais. Na 

falta de legislação interna que traga esta obrigação e requisitos mais 

estritos, as condições de fechamento acabarão por ficar sob negociação 

entre as instâncias administrativas e os operadores no âmbito do 

licenciamento ambiental. 

Essa sobreposição de regimes pode suscitar algumas questões. Caso 

a lei interna obrigue à realização de um plano de fechamento para a 

mina, por exemplo, bastaria a elaboração deste plano ou o operador 

estaria obrigado a elaborar outro plano separado para as instalações 

de resíduos? Pelo raciocínio que fundamentou a implementação do 

sistema de licenciamento único, ancorado no princípio da eficiência, a 

solução mais adequada parece caminhar no sentido da apresentação 

de um único plano para o fecho de todo o empreendimento, desde que 

obedecidos os requisitos mínimos previstos na Diretiva 2006/21/CE.

Em essência, o ponto central do pós-mina é capturado pela 

planificação mineira integrada, em que o plano de fechamento constitui 

parte integrante do ciclo de vida do projeto e busca assegurar a saúde 

pública e a qualidade do ambiente, através da estabilidade física e 

química dos recursos ambientais, e propicie um uso futuro da área 

que seja sustentável e benéfico para a comunidade local, acrescido da 

gestão dos impactos socioeconômicos180. Do ponto de vista estritamente 

180  No âmbito da regulamentação brasileira, interessante estudo realizado por 
HERNANI MOTA DE LIMA / JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / FLÁVIO LUIZ COSTA alerta 
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ambiental, então, o objetivo do planejamento para o fecho é fornecer 

a estabilização a longo prazo das condições geoquímicas e geotécnicas 

das áreas exploradas, para proteger a saúde pública e minimizar os 

impactos no ambiente181.

De forma específica, o plano deverá prever medidas destinadas a 
assegurar a estabilidade do solo e prevenção da erosão182, destinar de 
forma adequada os despejos sólidos mineiros, descontaminar o solo 
e prevenir acidentes com depósitos de resíduos perigosos, a restaurar 
a hidrologia do local, prevenir a geração de drenagem ácida, dar nova 
destinação ao solo e prevenir efeitos socioeconômicos negativos, além 
de prever instrumentos destinados a garantir recursos financeiros e 

para a distinção entre os conteúdos do Plano de Fechamento de Mina e do Plano de 
Recuperação de Área Degradada – PRAD, este consistente no instrumento genérico de 
previsão das medidas destinadas à minimização dos impactos ambientais, que deve ser 
apresentado quando da elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/
RIMA. Os autores concluem que o PRAD é apenas um componente do Plano de Fechamento 
de Mina, que barca, também, outras provisões, como o plano de descomissionamento e 
de monitorização no pós-fechamento. Plano de recuperação de áreas degradadas versus 
plano de fechamento de mina: um estudo comparativo. In Revista Escola de Minas. Vol. 
59, nº 4. Ouro Preto (2006), pp. 401-402. Disponível em: http://www.repositorio.ufop.br/
handle/123456789/4991 (último acesso em 28/06/2016).

181  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. VIII. 

182  No que se refere à gestão dos resíduos, a Diretiva 2006/21/CE elenca os 
objetivos do plano de fechamento, nos quais se incluem redução da produção de resíduos, 
mediante a ponderação da reposição dos resíduos de extração nos vazios de escavação, 
depois da extração do mineral, se for ambiental e tecnicamente adequada, e da reposição 
do solo superficial, depois do encerramento da instalação de resíduos ou, se tal não for 
exequível, da reutilização do solo superficial em outro local. O diploma ainda elenca como 
objetivo do plano a eliminação segura dos resíduos levando em consideração a sua gestão 
também após o encerramento da instalação de resíduos, de forma a optar por um projeto 
que requeira pouca ou nenhuma monitorização, controle e gestão das instalações após o 
seu encerramento, evite ou minimize qualquer efeito negativo de longo prazo e garanta a 
estabilidade geotécnica de longo prazo de quaisquer barragens ou escombreiras (cf. artigo 
5(2)(a)(iii) e (iv), (b) e (c), da Diretiva 2006/21/CE).
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outras medidas necessárias de seguimento e controle da execução 
do plano183. Todos estes componentes deverão ser avaliados quando 
da finalização do procedimento de fechamento da mina, antes da 

desoneração do operador e transferência de custódia184.

5.1.  Momento de apresentação

O planejamento do fecho antes do início da atividade é corolário do 
princípio da prevenção e encontra respaldo na Diretiva AIA, que determina 
a consideração dos impactos de longo prazo e a previsão de uma estratégia 
para sua minimização no âmbito da avaliação de impactos ambientais. A 
Diretiva que trata da gestão de resíduos da indústria extrativa determina 
a elaboração de um plano de gestão de resíduos que deve conter, como 
um de seus elementos essenciais, o plano proposto para o encerramento, 
sujeito à aprovação e posterior controle pela autoridade competente185. 
O plano deverá ser apresentado pelo operador juntamente com o pedido 
de licença e integrará o procedimento de licenciamento das instalações 
de resíduos186.

183  JORGE O. MUÑOZ. PLanes de Cierres Mineros. Curso resumido. Universidad 
Complutense de Madrid. 2008, pp. 9-10. 

184  Do ponto de vista estritamente técnico, JOSÈ BAPTISTA DE OLIVEIRA 
JÚNIOR define o plano de fechamento de mina como o conjunto de ações preparadas 
na fase anterior às operações mineiras, reavaliado periodicamente durante a vida útil 
da mina, visando promover o desenvolvimento sustentável após sua desativação, com 
a participação de todos os interessados (empresa, governo, comunidade e demais 
cidadãos). Desativação de empreendimentos mineiros: estratégias para diminuir 
o passivo ambiental. São Paulo, 2001. Tese de Doutorado. Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo, p 62. 
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3134/tde-22102003-
153601/pt-br.php (acesso em 28/06/2016)

185  Cf. artigo 5(6) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

186  Cf. artigo 7(2)(c) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.
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Nota-se que o diploma europeu incorporou as noções de fechamento 
progressivo e integração do pós-mina no ciclo de vida da atividade, já 
que prevê o plano de encerramento como elemento do próprio plano de 
gestão de resíduos e determina que o planejamento do encerramento 
deve reger toda a operação187. O conceito de “design for closure” implica 
que o encerramento do local é levado em conta no estudo de viabilidade 
de uma nova mina e depois é continuamente monitorado e atualizado 
durante o ciclo de vida da atividade188.

No mesmo sentido, a Diretiva 2010/75/UE, embora não se refira 
expressamente à elaboração de um plano, determina a previsão de 
medidas de desativação da operação como condicionantes no âmbito do 
licenciamento189, o que, por si só, constitui fundamento da exigência de 
planejamento inicial do fechamento aplicado a todo o empreendimento 
e não somente às instalações de resíduos.

A diretiva relativa à gestão de resíduos da indústria extrativa 
determina a revisão do plano de gestão de resíduos de cinco em cinco 
anos190. Considerando, entretanto, que o plano de fechamento integra 
o processo de licenciamento ambiental, a incidência do respectivo 
regime permite a sua alteração a qualquer momento, desde que 
ocorra mudança substancial na exploração e em conformidade com 
as melhores técnicas disponíveis - MTDs. Esse entendimento é o que 
melhor se ajusta ao princípio da instabilidade do ato autorizativo e ao 
princípio da adaptabilidade que rege a gestão de riscos ambientais.

187  Cf. artigo 5(3)(d) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

188  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 243.

189  Cf. artigo 22(1) da Diretiva 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

190  Cf. artigo 5(4) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
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Nenhum diploma europeu trata pormenorizadamente do 
procedimento aplicado ao fechamento da mina. A Diretiva 2006/21/
CE apenas prevê algumas condições alternativas para iniciar o 
procedimento191.  Porém, tanto o referido diploma como as diretivas 
relativas às emissões industriais e aterros estabelecem uma obrigação 
de regulamentação aos Estados-Membros, de forma que as respectivas 
leis de transposição deverão lidar especificamente com procedimentos 
de encerramento das operações192.

Recorde-se que as diretrizes do ICMM cingem o planejamento em 
dois diferentes momentos, que correspondem ao plano de fechamento 
conceitual e o plano de fechamento detalhado, sendo que o primeiro 
deve ser elaborado antes do início da atividade, correspondendo à 
exigência inscrita no regime europeu, e o último deve ser apresentado 
nos últimos anos que precedem o encerramento da atividade. Essa 
exigência pode eventualmente constar, também, dos ordenamentos 
nacionais, como internalização das melhores práticas, ou, ainda na 
ausência destes, constituir uma condicionante da licença através de 
negociação entre o operador e a autoridade competente.

Esta providência é relevante na medida em que, antes do início da 
operação e atento ao longo ciclo de vida dos grandes empreendimentos 
mineiros, é muito difícil fazer uma avaliação precisa do cenário do 
fechamento, até porque este vai estar sujeito a mudanças durante a 
operação. À medida em que o final da vida útil da mina se aproxima, 
permite-se uma avaliação mais detalhada das condições em que se 

191  Cf. artigo 12(2) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

192  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, pp. 246-247.
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darão o encerramento e, consequentemente, a elaboração de um plano 
mais especificado e consentâneo com estas condições193.

A singularidade das minas e esta constante mutação das circunstâncias 
fáticas são fatores que realçam a dificuldade de regulamentação da 
matéria e reforçam a necessidade de avaliação e revisão constante 
do planejamento, acrescido de uma dose de flexibilidade que permita 
aos órgãos executivos a adaptação das disposições de acordo com as 
especificidades de cada empreendimento194.

As orientações do Banco Mundial chamam a atenção que o 
planejamento inicial se relaciona também com a questão da garantia 
financeira. Isso porque, quando o operador já se encontra próximo da 
paralisação, o fluxo de caixa é escasso ou inexistente e as medidas de 
fechamento geralmente exigem vultuosos investimentos financeiros195. 
Essa avaliação inicial também é importante no âmbito da análise da 
viabilidade econômica do projeto e pode eventualmente servir de 
fundamento para sua não implementação. 

193  Segundo JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA, o Estudo 
de Impacto Ambiental deve servir de base para a formulação do plano de fechamento e 
este deve ser integrado ao gerenciamento ambiental da mina, abrangendo todo o seu ciclo 
de vida. Esse corresponde ao plano de fechamento conceitual, que deve ser elaborado 
durante a fase do licenciamento e vai reger as fases de implantação e operação. O plano 
de fechamento executivo, contudo, vai reger o pós-mineração e deve conter outros planos 
específicos, como o plano de descomissionamento, o plano de reabilitação e o plano 
de monitoramento e manutenção, recomendando-se a elaboração do primeiro de 2 a 
4 anos antes do fim da exploração. Fechamento de Mina: aspectos técnicos, jurídicos e 
socioambientais. Editora UFOP, Ouro Preto/MG, 2012, pp. 80-83.

194  ALLEN L. CLARK / JENNIFER C. CLARK destacam as dificuldades técnicas e 
jurídicas do tratamento do fechamento de minas e assentam que ainda hoje não há um 
embasamento técnico e legal consistente para a adequada desativação das atividades. An 
international overview of legal frameworks for mine closure. 2005, p. 75. 

195  World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2002, p. 5. 

Índice do e-book Sumário do texto



ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

377

5.2.  Participação de partes interessadas

Como se sabe, a participação pública configura um importante 
instrumento de direito do ambiente, com suas bases fixadas no âmbito 
europeu pela Convenção de Aarhus, além de representar um elemento 
essencial na execução da tarefa de gestão de riscos, conforme já 
previamente pontuado. Na seara do regramento do fechamento de 
minas, a participação pública, especialmente direcionada à comunidade 
local, ganha uma nova faceta, como instrumento vocacionado à 
definição do uso futuro da área minerada196.

O instituto tem uma relevante conotação ambiental, na medida em 
que eventuais riscos remanescentes podem justificar um uso futuro 
alternativo como forma de gestão de riscos à saúde pública e ao ambiente. 
Contudo, na sua essência, trata-se de um instrumento preventivo de 
danos socioeconômicos, na medida em que tem por principal escopo 
evitar que o dano ecológico puro consistente na degradação irreversível 
ao solo e consequente limitação do uso futuro reflita na comunidade, 
gerando significativos impactos sociais e econômicos.

No direito europeu aplicado ao pós-mina, a participação está prevista 
apenas de forma genérica no âmbito do licenciamento197, sem previsão 
específica direcionada ao fechamento de minas. Além disso, olvidou-

196  GEORGE (ROCK) PRING / LINDA SIEGLE pontuam que a participação pública é 
considerada um standard internacional nos estudos de impacto ambiental de operações 
mineiras e tende a se tornar uma exigência legal constante durante todo o ciclo da vida 
da atividade, de forma a se instituir uma cultura de participação baseada no espírito 
de colaboração e parceria entre empresa, governo e sociedade civil. The Law of Public 
Participation in Global Mining. In International and Comparative Mineral Law and Policy: 
trends and prospects. Edição: Elizabeth Bastida et al. 2003, pp. 278-279.

197  Cf. Diretiva 2006/21/CE (artigo 8º), Diretiva AIA (artigo 6º) e Diretiva relativa às 
emissões industriais (artigo 24º).
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se deste aspecto de participação da comunidade na definição do uso 
futuro da área, sem qualquer direcionamento de previsão aos Estados-
Membros. Observe-se que o diploma aplicado às emissões industriais 
exige o retorno do local a um estado ambientalmente satisfatório e 
que esteja de acordo com o uso aprovado para o local, sem especificar, 
contudo, como se dará essa definição198. Verifica-se, assim, verdadeiro 
déficit de participação na legislação.

Mesmo antes dos desenvolvimentos internacionais direcionados de 
forma específica ao pós-mina, a agência ambiental das Nações Unidas já 
alertava para a importância da participação das comunidades afetadas 
no processo de tomada de decisões referentes ao setor mineiro, como 
condição essencial para uma política ambiental responsável e para 
evitar conflitos posteriores199.

As diretrizes do Banco Mundial também apontam para a importância 
da implementação de um diálogo trilateral constante entre empresa, 
poder público e comunidade no tratamento do fechamento da 
mina, bem como formas de proporcionar o efetivo envolvimento da 
comunidade, a fim de buscar a definição democrática do uso futuro 
do solo e evitar conflitos futuros200. A participação pública configura 
um importante instrumento de promoção da solidariedade intra e 
intergeracional já que, além de suportar os riscos e a poluição gerada 
pela atividade, a comunidade ainda vai ter que lidar com esse legado 
negativo que decorre da limitação do uso do solo.

198  Cf. artigo 22(3) da Diretiva 2010/75/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho.

199  UNEP. Environmental Guidelines for Mining Operations (1997). Págs. 22/23.

200  World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2002, p. 13. 
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 Neste processo, em primeiro lugar, é necessário identificar 
quem são as partes interessadas para depois efetivar os mecanismos 
de participação. O Banco Mundial tem algumas diretrizes para a 
identificação dos stakeholders e estabelece um conceito amplo de 
interesse que abarca não apenas a comunidade, mas o governo local, 
organizações não governamentais, instituições de crédito e seguro, 
corporações da indústria, entre outros201. Por se referir à definição do 
uso futuro da área, a articulação do operador com o poder público 
local também é importante para o tratamento das questões afetas ao 
ordenamento do território.

Os estudos de casos específicos apontam que os projetos mais 
exitosos de desativação de minas foram aqueles que buscaram um 
efetivo envolvimento com as partes interessadas durante toda a 
operação até o completo encerramento, como o caso da Mina Sullivan, 
do Canadá, que operou por mais de 90 (noventa) anos e fechou em 
2001. O referido empreendimento é considerado um modelo de 
“melhores práticas” para o fechamento e um dos pontos de maior 
destaque foi a constituição de uma Comissão de Ligações Públicas da 
mina, com reuniões periódicas, destinada à participação e envolvimento 
da comunidade, além de órgãos ambientais e do governo local, em um 
processo democrático e transparente de tomada de decisões202. 

201  O documento intitulado TowarDs Sustainable Decommissioning and Closure 
of Oil Fields and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies, define stakeholder 
como “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an 
organization’s objectives”. World Bank. TowarDs Sustainable Decommissioning and 
Closure of Oil Fields and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, p. IO-8.

202  World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2012, p. 12.
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No mesmo sentido, as diretrizes do ICMM orientam os operadores 

mineiros no sentido da identificação e comprometimento com os 

interessados direitos externos, através de avaliação de impactos sociais, 

levantamentos de dados e mapeamento das comunidades, com a posterior 

formação de ouvidorias, fóruns de debates ou outros mecanismos do 

gênero203. Essa participação deve se iniciar ainda na fase de estudos de 

viabilidade do projeto e prosseguir por todas as etapas do ciclo de vida da 

mina até o pós-encerramento da operação.

Na literatura especializada, é possível encontrar uma ampla 

diversidade de metodologias e ferramentas para promover o 

envolvimento e a participação dos interessados no desenvolvimento e 

implementação progressiva do plano de fechamento da mina. Entretanto, 

de modo geral, esse processo deve incluir alguns elementos essenciais, 

como a identificação dos interessados, a comunicação de informações, 

a promoção do envolvimento da comunidade, a efetiva consulta e 

negociação na tomada de decisões e a elaboração de relatórios de 

prestação de contas. Para cada etapa do ciclo de vida do projeto, essas 

ações devem ser reavaliadas e atualizadas de acordo com a evolução do 

contexto fático e os consequentes riscos ambientais e socioeconômicos204.

A participação também está prevista em algumas legislações que 

tratam especificamente do fechamento de minas, sob as mais variadas 

203  International Council on Mining and Metals (ICMM). Planning for Integrated 
Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, pp. 17-18.

204  CATHERINE MACDONALD / GERALDINE MCGUIRE / HELEN WESTON. Integrated 
Closure Planning Review – Literature Review. Social Sustainability Services/Austrália, 2006 
(sem paginação). Disponível em: https://www.icmm.com/document/285 (acesso em 
06/07/2016).
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formas. A Austrália e a Nova Zelândia desenvolveram em conjunto 

o documento chamado Strategic Framework for Mine Closure205, 

que constitui um dos guias internacionais de maior renome sobre 

fechamento de minas e aquele com a previsão mais completa sobre 

participação206. Este documento conta com um capítulo inteiro sobre o 

envolvimento das partes interessadas, definindo inclusive os objetivos e 

princípios deste processo. As instruções para o envolvimento de partes 

interessadas são bastante detalhadas, envolvendo várias etapas, tais 

como: Identificação de Partes Interessadas, Consulta Efetiva, Estratégia 

de Comunicação Direcionada, Recursos Adequados e Trabalhos com a 

Comunidade. 

Conforme a previsão australiana e neozelandesa, o processo de 

Consulta Efetiva deve começar durante a fase de planejamento e 

continuar até a fase de fechamento. A consulta não deve ser seletiva, 

mas deve envolver todas as partes interessadas no projeto e no uso 

futuro da área impactada. Para ser eficaz, a comunicação deverá 

envolver um processo de escuta e feedback, bem como de informação 

e transparência nas decisões. Na ausência de previsão na legislação 

da União, os Estados-Membros deverão atentar para as referidas 

diretrizes internacionais quando da regulamentação da matéria, já que 

a participação constitui uma peça fundamental no tratamento jurídico 

do pós-mina.

205  Australian and New Zealand Minerals and Energy Council (ANZMEC). Strategic 
Framework for Mine Closure. Canberra: ANZMEC/MCA, 2004, p. 1/5.

206  JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO / SAMUEL FILISBINO MENDES. A 
Participação no Fechamento de Mina no Direito Comparado. In Revista Veredas do Direito. 
V. 10. Nº 20. Julho/dezembro de 2013. Belo Horizonte, p. 47.
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5.3. Etapas do fechamento de minas

A Diretiva relativa à gestão dos resíduos da indústria extrativa, ao 
abordar o plano de fechamento das instalações de resíduos, como um 
dos componentes do plano de gestão dos resíduos, expressamente se 
refere à reabilitação, ao pós-encerramento e à monitorização207. De 
forma específica, contudo, o diploma difere os procedimentos apenas em 
relação ao encerramento e pós-encerramento das instalações de resíduos 
e trata da monitorização como integrante da fase de pós-encerramento208. 
Não clarifica, portanto, os elementos e a definição de cada fase do 
procedimento.

A literatura técnica e os principais guias internacionais, de uma forma 
geral, fazem referência a quatro etapas do processo de fechamento 
de minas, consistentes no descomissionamento, na reabilitação, na 
manutenção e monitoramento e no pós-fechamento209. Há também um 
consistente entendimento no sentido da necessidade de elaboração de 
um plano específico para cada fase do procedimento210, embora esta 
exigência não conste expressamente da legislação europeia.

Apesar da omissão da legislação a nível europeu, o descomissionamento, 
usualmente empregado como sinônimo de desmantelamento, encontra-
se previsto em algumas legislações internas e designa o procedimento que 

207  Cf. artigo 5(3)(f) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

208  Cf. artigo 12(4) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

209  Neste sentido: World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure 
of Oil Fields and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, pp. IO-7 e IO-8; e 
JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA. Fechamento de Mina: aspectos 
técnicos, jurídicos e socioambientais. Editora Ufop, Ouro Preto/MG, 2012, pp. 64-74.

210  JORGE O. MUÑOZ. Planes de Cierres Mineros. Curso resumido. Universidad 
Complutense de Madrid. 2008, pág. 12, e International Council on Mining and Metals 
(ICMM). Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit. Londres, 2011, p. 48.
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segue imediatamente à paralisação definitiva da atividade e tem como 
objetivo a limpeza do terreno, antes do início da reabilitação. Envolve a 
destinação de materiais perigosos e refeitos, a retirada de equipamentos, 
a remoção física e a eliminação de estruturas211. 

A fase de monitoramento e manutenção inicia-se após a completa 
recuperação ambiental da área – que será abordada em separado neste 
trabalho - e tem como objetivo a gestão dos riscos ambientais e às saúde 
e segurança públicas que remanescem após o fim da operação, como o 
problema da drenagem ácida, especialmente direcionada ao controle da 
estabilidade física e química do terreno. Pelo regime europeu, não há 
prazo específico, devendo este ser fixado pela autoridade competente de 
acordo com a gravidade do perigo212. As legislações internas têm seguido 
este modelo de não estipulação de prazo, em razão da dificuldade de 
padronização, com algumas exceções, como o caso do Reino Unido, que 
recomenda um prazo mínimo de cinquenta anos de monitorização para 
o fechamento de aterros213. As diretrizes do Banco Mundial também são 
flexíveis e determinam um prazo mínimo de cinco anos, que deve variar 
de acordo com a extensão dos riscos214. Esta fase pode exigir também 
algumas medidas de vigilância no local para impedir o acesso de pessoas 
e usos pós-mineração desordenados215. 

211  World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure of Oil Fields 
and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies, 2010, p. IO-7.

212  Cf. artigo 12(4) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
e artigo 13(c) da Diretiva Aterros.

213  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 248.

214  World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure of Oil Fields 
and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, p. T2-11.

215  JORGE O. MUÑOZ. Planes de Cierres Mineros. Curso resumido. Universidad 
Complutense de Madrid. 2008, p. 100.
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Recorde-se que, pelo regime de prevenção de acidentes graves 
previsto na diretiva que trata da gestão de resíduos da indústria extrativa, 
o plano de emergência interno deverá permanecer ativo até o completo 
fechamento das instalações de resíduos e o operador deverá comunicar 
a autoridade competente qualquer situação de perigo detectada na fase 
de controle e monitoramento, além de informar os resultados das ações 
de monitorização216.

A disposição contida na parte final do artigo 12(4) da Diretiva 
2006/21/UE, permite à autoridade competente substituir-se nas tarefas 
do operador referentes à manutenção e monitoramento da área. Difícil, 
entretanto, será a verificação de interesse público que justifique tal 
conduta por parte das autoridades administrativas.

 A fase de pós-fechamento também não encontra definição e 
precisa delimitação nos diplomas europeus. As diretrizes do Banco 
Mundial não são mais esclarecedoras e relacionam o pós-fechamento 
apenas com as atividades de monitorização217. De forma mais precisa, 
Phillip Peck aponta que esta etapa final se inicia com a implantação 
do uso pós-mineração previamente definido e designa as disposições 
referentes ao monitoramento, transferência de custódia e definição 
de responsabilidades218. Sobre esses elementos, a Diretiva 2006/21/
CE apenas estabelece que o completo encerramento das instalações 
de resíduos depende de uma inspeção final realizada pela autoridade 
competente e posterior certificação de reabilitação da área, sem que 

216  Cf. artigo 12(6) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

217  World Bank. Towards Sustainable Decommissioning and Closure of Oil Fields 
and Mines: A Toolkit to Assist Government Agencies. 2010, p. OI-8.

218  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. 47.
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esta aprovação afete as obrigações do operador decorrentes da licença 
ou da legislação. A definição do regime de responsabilidade por danos 
verificados nesta fase é assunto dos mais controvertidos e depende da 
análise conjunta de diversos diplomas que, por exceder o objeto deste 
trabalho, não serão analisados neste momento.

Veja-se que a legislação impõe a certificação da reabilitação da 
área como condicionante da finalização do fechamento, disposição 
que também é comum em muitos ordenamentos que tratam 
especificamente do fechamento de minas. Não se refere, contudo, 
aos riscos remanescentes após o fim do período de monitorização. 
Pela lógica do poluidor-pagador, a inspeção final deve abranger não 
somente a recomposição ambiental da área, mas, também, de forma 
específica, avaliar o grau e a extensão dos riscos remanescentes após o 
fim da fase de monitorização. Caso verificado que persistem riscos de 
considerável gravidade, o prazo de monitorização deve ser renovado e 
o certificado de reabilitação só deve ser expedido quando constatado, 
de acordo com o princípio da proporcionalidade, a eliminação de riscos 
graves. Esta medida é importante por dois motivos. Primeiro porque 
o monitoramento e controle que decorrem da fase de monitorização 
são muito mais rigorosos do que aqueles que remanescem no pós-
fechamento, já que esta exige avaliações periódicas pelo operador, 
com a manutenção de equipamentos especializados e o reporte das 
ações às autoridades públicas. Mas, além disso, a renovação da fase 
de monitorização permite a manutenção da garantia financeira e, 
consequentemente, assegura que eventuais danos verificados nesta 
fase não recaiam sobre o Poder Público. 

É importante lembrar que essa avaliação de riscos que deve ser 
realizada pela autoridade para fins de fixação de prazo da fase de 
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monitorização e que se estende ao pós-fechamento, especialmente 

ligada à estabilidade física do terreno, também – e principalmente - deve 

ser realizada, de forma mais precisa possível, no âmbito da avaliação de 

impacto ambiental e, dependendo do prazo e eventuais características 

sensíveis do local, deve justificar a denegação da autorização, em 

atenção ao princípio da precaução. Do ponto de vista da empresa, essa 

avaliação pode servir de fundamento da inviabilidade econômica do 

projeto, em atenção ao custo das medidas219.

a) A recomposição ambiental da área

A Diretiva 2006/21/CE define reabilitação como o tratamento do 

terreno afetado por uma instalação de resíduos de modo a repô-lo 

num estado satisfatório220, de forma semelhante à previsão contida na 

Diretiva relativa às emissões industriais. Inovou, contudo, o referido 

diploma ao se referir expressamente ao tratamento dos vazios de 

escavação, como elemento da reabilitação221.

219  Segundo os ensinamentos de JORGE O. MUÑOZ: “Correspondería a la 
etapa de evaluación de impactos ambientales del proyecto considerar seriamente esos 
costes ambientales y el valor monetario que implica su rehabilitación o manejo (p.ej., el 
tratamiento permanente del drenaje ácido). De esa evaluación surgiría para la empresa 
o el Estado la conveniencia o no de realizar el proyecto. En cierto modo, países europeos 
como Francia y algunos estados de USA que en la práctica han renunciado a la minería 
metálica, han realizado una evaluación de ese tipo, que arrojó resultados negativos. 
Otros países en cambio, como Chile, necesitan y desean continuar realizando minería.  
Lo importante es que lo hagan con los ojos bien abiertos y una efectiva responsabilidad 
intergeneracional”. Planes de Cierres Mineros. Curso resumido. Universidad Complutense 
de Madrid. 2008, p. 104.

220  Cf. artigo 3º(20) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

221  Cf. artigo 10 da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
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O primeiro passo da reabilitação refere-se à eliminação da poluição. 
Nos termos da Diretiva relativa às emissões industriais, o operador 
deverá eliminar qualquer poluição significativa adicional ao solo ou às 
águas subterrâneas em relação ao estado inicial do terreno, desde que 
tecnicamente exequível, avaliação que será realizada nos relatórios de 
base realizados antes do início da operação e ao seu final222. No que se 
refere à contaminação por substâncias perigosas, então, há o dever de 
reposição do local ao estado anterior.

Questão mais complexa refere-se ao grau de remediação esperado 
quanto à qualidade dos componentes ambientais originais, já que, neste 
caso, a recomposição ao estado anterior muitas vezes será impossível. 
Atento a este aspecto, a doutrina majoritária propugna que a reabilitação 
não deve ter o sentido de recomposição ao estado anterior e deve buscar 
o retorno da área impactada a condições seguras, estáveis, produtivas 
e autossustentáveis, de acordo com o uso futuro previamente definido 
para o local223. 

O ordenamento europeu não prevê um regime claro e bem definido 
sobre o dever de recomposição da área minerada, o que implica que, na 
ausência de lei interna, a definição ficará a cargo das autoridades públicas 
em relação a cada caso em concreto. A Diretiva 2010/75/UE, embora se 
refira a um estado satisfatório, tem por vocação o controle da poluição 
e da contaminação por substâncias perigosas e não traz soluções para 
problemas como a estabilização do solo e dos recursos hídricos, a exemplo 

222  Cf artigo 22(3) da Diretiva 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Sobre esse relatório de base, vide a Comunicação da Comissão 2014/C. Disponível em: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01)&from
=PT

223  Neste sentido: JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO / SAMUEL FILISBINO 
MENDES. A Participação no Fechamento de Mina no Direito Comparado. In Revista 
Veredas do Direito. V. 10. Nº 20. Julho/dezembro de 2013. Belo Horizonte, p. 20. 
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do rebaixamento do lençol freático. A Diretiva 2006/21/CE é um pouco mais 
elucidativa e fixa diretrizes quanto à reposição dos vazios de escavação, 
prevendo, além da prevenção da poluição, a estabilidade dos resíduos, 
embora também não delimite de forma mais precisa o que constitui estado 
satisfatório relativo ao dever de reabilitação224. A determinada estabilidade 
dos resíduos deve ser entendida de modo amplo, abarcando a estabilidade 
do próprio solo, após a cobertura dos vazios.

A Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa 
ao regime de prevenção e reparação por danos ecológicos, prevê o princípio 
da hierarquia entre as formas de reparação e a primazia do retorno ao estado 
anterior. O regime distingue o dever de reparação em relação aos danos à 
água, espécies e habitats e aos danos ao solo e limita, quanto a esta última 
classe, a reparação à eliminação de riscos à saúde humana225. Apesar desta 
contestável limitação, o regime prevê maiores balizas quanto à reabilitação, 
com a definição de conceitos como “estado inicial” e “regeneração”, além 
de distinguir entre as formas de reparação primária, complementar e 
compensatória226. Essas disposições devem conformar a regulamentação 
pelos Estados-Membros e a atuação em concreto das autoridades públicas, 
que devem atentar, contudo, para as diferenças de regimes de reparação 
em relação aos danos e impactos ambientais da atividade227.

224  YVONNE SCANNELL critica esta forma de abordagem da legislação europeia, 
especialmente pelo caráter vago e impreciso de termos como “estado satisfatório”, sem 
qualquer direcionamento aos Estados-Membros, que muitas vezes também se limitam a 
repetir os referidos termos, deixando a avaliação sem qualquer baliza para as autoridades 
públicas. The Regulation of Mining and Mining Waste in European Union. 3 Wash. & Lee J. 
Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, pp. 256-257. 

225  Cf. artigo 2(15) da Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

226  Cf. artigo 2(15) e (16) e Anexo II da Diretiva 2004/35/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

227  Sobre as diferenças de tratamento dos impactos e danos ambientais e as 
responsabilidades ex ante e ex post, veja CARLA AMADO GOMES. Introdução ao Direito do 
Ambiente. 2ª edição. Editora AAFDL, 2014, pp. 239-269.
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Não obstante a falta de clareza do regime europeu aplicado à 
reparação, em razão dos diferentes diplomas incidentes, com distintas 
exigências, e da utilização de expressões vagas e imprecisas, da sua 
análise a partir dos princípios da reparação integral do dano, do poluidor-
pagador e in dubio pro ambiente, extrai-se que a reparação deve abranger 
medidas destinadas à eliminação da poluição e estabilização do solo e 
dos recursos hídricos, além da recomposição do ambiente à condição 
mais próxima possível do seu estado original e que seja compatível 
com o uso definido para o local. Sobre este último aspecto, observe-se 
que, pelo caráter democrático da definição do uso futuro da área e a 
dificuldade ou impossibilidade de retorno ao status quo, nem sempre 
a reabilitação vai implicar em medidas de incremento da qualidade dos 
componentes ambientais, como revegetação e reflorestamento, mas, 
neste caso, a identificação de impactos significativos no ambiente deve 
levar à imposição de medidas compensatórias, se esta circunstância já 
não tiver sido considerada no âmbito do licenciamento ambiental.

Em sentido semelhante, José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota 
de Lima228 prescrevem, com a ressalva da viabilidade técnica, que as 
áreas impactadas devem ser reabilitadas para promover unidades de 
relevo o mais próximas possível das condições originais e que sejam 
compatíveis com o relevo das áreas circunvizinhas, bem como a 
promoção de cobertura vegetal compatível com o uso pós-mineração 
definido para cada parte do local. 

A identificação e análise de todos esses elementos é de destacada 
relevância, já que a finalização do procedimento de fechamento 

228  JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA. Fechamento de 
Mina: aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais. Editora Ufop, Ouro Preto/MG, 2012, 
p. 45.
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depende da emissão de certificado de reabilitação, após a realização de 
inspeção in loco, dos quais não poderá olvidar a autoridade competente 
quando da referida avaliação.

5.4. Garantia financeira

A necessidade de imposição de uma garantia financeira para 
assegurar o cumprimento das medidas referentes ao fechamento de 
minas surgiu do contexto histórico de abandono de minas. Além disso, 
geralmente, quando a empresa chega perto do fim da sua vida útil, os 
recursos de caixa são escassos ou inexistente e o fechamento envolve 
vultuosas quantias, conforme já pontuado em outro momento229. 

A Diretiva 2006/21/CE impôs a constituição de garantia financeira230 
para as operações que envolvam instalações de resíduos que deve 
ser oferecida antes do início da atividade, revista periodicamente, e 
assegurar as obrigações constantes da licença, incluindo as disposições 
relativas à fase de pós-encerramento231. Novamente, surge o problema 
da sobreposição de regimes, tendo em vista que muitos ordenamentos 
internos que tratam de forma específica sobre o fechamento de 
minas também exigem a constituição de garantia financeira, neste 

229  Segundo dados do Banco Mundial, os custos do fechamento para questões 
ambientais variam de menos de um milhão de dólares para pequenas minas na Romênia 
a centenas de milhões de dólares para grandes minas de lenhite e recursos conexos na 
Alemanha. World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2002, p. 5.

230  Também dispõem sobre a garantia financeira, não diretamente relacionadas 
com os empreendimentos de mineração e sem direcionamento ao fechamento, a Diretiva 
2004/35/CE (artigo 14) e a Diretiva Aterros (artigo 8).

231  Cf. artigo 14 da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
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caso, aplicada a todo o empreendimento, o que, de fato, parece mais 
adequado, já que permite uma avaliação e efetiva garantia referente aos 
custos de todo o fecho232.

A legislação da União Europeia remete aos Estados-Membros a 
definição dos instrumentos e formas de garantia e, quanto ao cálculo, 
estabelece algumas poucas diretrizes, relacionadas com os impactos 
ambientais da instalação, a categoria de resíduos e o uso futuro da 
área, dentre outras. A Decisão da Comissão 2009/335/CE trouxe 
orientações técnicas adicionais referentes ao cálculo da garantia 
financeira e previu a necessidade de se considerar a possibilidade de 
encerramento prematuro ou temporário. Atente-se que a exigência de 
provisão financeira direcionada ao fecho refere-se apenas às questões 
tipicamente ambientais e não abrange as medidas eventualmente 
direcionadas ao tratamento dos impactos socioeconômicos. 

De forma mais precisa, as diretrizes do Banco Mundial relacionam 
diversos mecanismos de seguro financeiro, como garantias por terceiros, 
depósitos em dinheiro, cartas de créditos e apólices de seguro e elencam 
as vantagens e desvantagens de cada instrumento e suas adequações 
para cada caso específico233. Diferentemente do regime europeu, a 
referida agência orienta que a garantia deve abranger não somente 

232  No documento da Comissão Europeia intitulado A Herança das Minas 
Abandonadas: o enquadramento e a atuação em Portugal (2011) destaca-se que, em 
regra, nos Estados-Membros, a garantia tem sido calculada para o fecho de todo o 
empreendimento, incluindo as instalações subterrâneas e de superfície, não se limitando 
às instalações de resíduos e que a separação entre dois instrumentos distintos para o 
mesmo empreendimento se revela difícil e muitas vezes ineficiente (p. 50). 

233  World Bank. Guidelines for the Implementation of Financial Surety for Mine 
Closure. 2009, pp. 08-13. Disponível em: http://www-wds.worldbank.org/external/
default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/08/17/000333037_20090817003221/
Rendered/PDF/499690NWP0Extr10Box341980B01PUBLIC1.pdf (acesso em 18/07/2016).
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as implicações ambientais do fecho, mas também eventuais medidas 
relacionadas com a gestão dos impactos sociais e econômicos234.

No que se refere ao momento da liberação da garantia, a Diretiva 
2006/21/CE fixa a certificação da reabilitação da área, mas ressalva a 
possibilidade de fixação de um seguro residual para o pós-fechamento235. 
O problema que exsurge da referida disposição refere-se ao cálculo 
deste montante residual, já que a legislação não define e, em alguns 
casos, os trabalhos de manutenção constituirão uma exigência perpétua 
imposta pelas autoridades236. 

5.5. Fechamento planejado, fechamento temporário e fechamento súbito

O tratamento das hipóteses de encerramento temporário e 
prematuro tem um valor fundamental na regulação jurídica do pós-lavra, 
já que, de acordo com um estudo realizado entre 1981 e 2009, cerca 
de 75% dos fechamentos não decorrem de exaustão da mina237. Assim, 
considerando que o fechamento planejado não é o que geralmente 
ocorre, a desconsideração deste fator prejudica todo o planejamento 
para o fecho e as tarefas relativas à gestão de riscos.

O encerramento prematuro da mina e a paralisação temporária 
podem decorrer de vários fatores, como queda no preço da matéria-
prima, mudanças geológicas inesperadas, flutuação nos preços das 

234  World Bank. Sustainable Decommissioning of Oil Fields and Mines. 2009, pp. 
28-29. 

235  Cf. artigo 14(4) da Diretiva 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho.

236  YVONNE SCANNELL. The Regulation of Mining and Mining Waste in European 
Union. 3 Wash. & Lee J. Energy, Climate, & Env’t, nº. 177, 2012, p. 260. 

237  LUIS ENRIQUE SANCHEZ. Planejamento para o fechamento prematuro de 
minas. In Revista Escola de Minas, V. 64, Nº. 1, Ouro Preto, Brasil, 2011, p. 121.
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commodities, aperto nos mercados de crédito, fusões e aquisições, 
dentre outros238. Todos estes fatores têm se intensificado nas últimas 
décadas, de forma a agravar o problema.

Este cenário traz importantes implicações em dois dos principais 
instrumentos jurídicos do pós-mina, nomeadamente o plano de 
fechamento e a garantia financeira, que devem proporcionar uma 
avaliação e controle constante das eventuais hipóteses de fechamento 
temporário ou súbito. A legislação europeia não faz qualquer menção 
à paralisação temporária ou prematura no âmbito das disposições 
referentes ao planejamento. Entretanto, tanto as diretrizes do Banco 
Mundial como do ICMM orientam sobre a necessidade de se considerar 
as hipóteses de fechamento temporário e súbito no plano de fechamento. 

O estudo realizado pelo Banco Mundial atenta para a necessidade de 
tratamento do fechamento não planejado, mas alerta que as paralisações 
temporárias podem decorrer de várias situações que, muitas vezes, 
são difíceis de serem previstas e que, portanto, esta questão exige uma 
abordagem flexível pelas regulamentações jurídicas239.

Em análise crítica, Luís Enrique Sanchez240 destaca que o fechamento 
prematuro não é adequadamente abordado nem pelas melhores práticas 

238  ALLEN L. CLARK / JENNIFER COOK CLARK alertam que muitas empresas estão 
temporariamente fechamento as minas em razão de questões politicas, econômicas, 
de mercado, técnicas e ambientais, com a intenção de reabrir em data posterior e que 
muitos destes empreendimentos acabam resultando em minas abandonadas. Além 
disso, também é muito comum algumas formas de encerramento parcial, decorrentes 
de racionalização ou privatização. Cada tipo de fechamento envolve particulares 
características que requerem tratamento especial tanto pelo governo como pela indústria. 
An international overview of legal frameworks for mine closure. 2005, p. 68.

239  World Bank. Sustainable Decommissioning of Oil Fields and Mines. 2009. Pág. 
14.

240  LUIS ENRIQUE SANCHEZ. Planejamento para o fechamento prematuro de 
minas. In Revista Escola de Minas, V. 64, Nº. 1, Ouro Preto, Brasil, 2011, p. 123.
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internacionalmente recomendadas e que o principal guia internacional da 
atualidade, consistente nas diretrizes do ICMM já referidas, só brevemente 
menciona o fechamento súbito. O autor defende a necessidade de 
efetiva consideração do fechamento não planejado na elaboração do 
plano de fechamento e que esta hipótese deve conter também uma fase 
de cuidado e manutenção durante a paralisação, já que os impactos e 
riscos ambientais são tão ou mais graves nestas hipóteses do que no 
encerramento programado. 

Em sentido semelhante, José Cruz do Carmo Flores e Hernani Mota de 
Lima241 propõem a elaboração de um plano de fechamento acelerado para 
a hipótese de fechamento prematuro, que contemple ao menos um plano 
de descomissionamento e outro de reabilitação, além de outras ações 
emergenciais, que terão como base o plano de fechamento conceitual 
pré-existente, adaptado de acordo com as condições do sítio no momento 
em que ocorre a paralisação. 

No que toca à garantia financeira, a Decisão da Comissão 2009/335/
CE expressamente menciona que o cálculo da garantia deve levar em 
consideração a possibilidade de encerramento não programado242, sem 
determinar ou trazer qualquer direcionamento sobre a forma de cálculo 
deste componente. 

5.6. Gestão de impactos socioeconômicos

Embora a gestão dos impactos sociais e econômicos do fechamento 
exceda a questão ambiental propriamente dita, há um considerável 

241  JOSÉ CRUZ DO CARMO FLORES / HERNANI MOTA DE LIMA. Fechamento de 
Mina: aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais. Editora Ufop, Ouro Preto/MG, 2012, 
pp. 84-85.

242  Cf. artigo 1(2), in fine, da Decisão 2009/335.
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consenso na doutrina sobre a necessidade de tratamento em conjunto 
dos referidos impactos, dada a sua interligação, sendo que a forma de 
abordagem dos aspectos socioeconômicos afeta diretamente a gestão 
dos riscos ambientais e a minimização dos impactos no ambiente243. 
A definição do uso futuro da área, por exemplo, é um aspecto que se 
relaciona com o dano ecológico puro que implica na limitação do uso 
do solo e, ao mesmo tempo, tem uma importante conotação social e 
econômica. 

Além disso, os problemas sociais que decorrem do encerramento 
da operação têm potencial para agravar os riscos ambientais e dificultar 
a recuperação ambiental da área, através de atividades como a 
ocupação irregular de áreas de risco e a mineração residual irregular. 
Recorde-se ainda que a vulnerabilidade da população é um fator de 
extrema relevância na execução da tarefa pública de gestão de riscos 
e pode dificultar não somente a sua prevenção mas também a efetiva 
preparação para resposta na eventualidade de eclosão de evento 
danoso. Destarte, é indubitável que a falta de tratamento dos problemas 
sociais e econômicos que decorrem do encerramento da operação é um 
importante fator de contribuição para a geração de passivos ambientais.

As diretrizes do Banco Mundial não descuram da abordagem 
dos impactos sociais e econômicos e preveem alguns elementos de 
mitigação social de forma específica, como intervenções no mercado 

243  Mesmo antes do despertar da comunidade internacional para o problema 
do fechamento de minas, a agência ambiental das Nações Unidas (UNEP) já destacava 
a interligação entre os impactos ambientais e socioeconômicos da atividade mineira, 
em razão dos vínculos entre ecologia, condições sócio-culturais e de saúde e segurança 
humana, e recomendava a abordagem em conjunto dos referidos temas pelas 
regulamentações nacionais. UNEP. Environmental guidelines for mining operations. 1998, 
pp. 22-23.
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de trabalho, redes de segurança para os mais vulneráveis, fundos para 
financiamento das medidas, planejamento de segurança alimentar para 
as comunidades, especialmente nas áreas rurais ou remotas, dentre 
outros244. De forma oposta, o ordenamento europeu não faz qualquer 
referência sobre a temática e deixa para os Estados-Membros a opção 
pela abordagem da questão no seio da regulamentação ambiental 
direcionada ao fechamento de minas. 

A maior dificuldade enfrentada no tratamento desta questão 
decorre da inexistência de ferramenta de avaliação na ampla maioria 
das regulamentações nacionais. Em razão desta deficiência, Wanda 
M. A. Hoskin245 sugere a extensão da avaliação de impacto ambiental 
para abranger as questões socioeconômicas, no que consubstanciaria 
em uma avaliação de impacto sócio-ambiental. Por outro lado, Allen 
L. Clark e Jennifer Cook Clark246 propugnam pela implementação 
de um instrumento de estudo de impacto social, como ferramenta 
independente para a avaliação dos correspondentes impactos, seguido 
da incorporação de um plano social de mineração como parte do total 
desenvolvimento da operação. Considerando a destacada interligação 
entre as questões ecológicas, sociais, econômicas e de saúde e segurança 
públicas, a solução proposta por Wanda M. A. Hoskin parece ser a mais 
adequada.

244  World Bank and International Finance Corporation. It´s Not Over When It´s 
Over: MINE CLOSURE AROUND THE WORLD. The World Bank Group´s. Mining Department. 
Mining and Development. Washington, D.C, USA, 2002, p. 4.

245  WANDA M. A. HOSKIN. Mine Closure: The 21st Century Approach: Avoiding 
Future Abandoned Mines. In International and Comparative Mineral Law and Policy: 
trends and prospects. Edição: Elizabeth Bastida et al. 2003, p. 636.

246  ALLEN L. CLARK / JENNIFER COOK CLARK. An international overview of legal 
frameworks for mine closure. 2005, p. 68.
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Uma regulamentação que pode servir de base inicial é a Deliberação 
Normativa do COPAM nº 127/2008, órgão normativo ambiental do 
Estado brasileiro de Minas Gerais, que, embora ainda de forma genérica, 
dispõe sobre a avaliação dos aspectos sociais do fechamento de minas 
e a mitigação destes aspectos como um dos objetivos do fechamento e 
estabelece a consideração destes aspectos na definição do uso futuro 
da área e como um elemento indispensável do plano de fechamento 
da mina247. Outros ordenamentos nacionais são ainda mais específicos, 
como a legislação da Índia, que traz provisões sobre demissão de 
empregados, e da Austrália, que aborda aspectos relacionados com a 
afetação do comércio e da indústria local248. 

Mais importante que a previsão de medidas específicas, contudo, é a 
garantia de recursos financeiros para a sua execução, na linha orientada 
pelo estudo do Banco Mundial. A definição das medidas em concreto 
pode ficar sob negociação entre o operador e o Poder Público local, 
de acordo com as especificidades de cada caso. Importante atentar 
que, quanto maiores forem os problemas sociais e econômicos já 
enfrentados na localidade, maior será a necessidade de regulamentação 
precisa do tema, o que reforça a importância da abordagem nos países 
em desenvolvimento e economias em transição249.

247  Cf. artigos 3º, inciso I, 5º, inciso V e 8º da Deliberação Normativa COPAM nº 
127/2008.

248  Para uma abordagem mais acurada sobre o tratamento dos impactos 
socioeconômicos em diversos ordenamentos, vide JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO 
/ SAMUEL FILISBINO MENDES. A Participação no Fechamento de Mina no Direito 
Comparado. In Revista Veredas do Direito. V. 10. Nº 20. Julho/dezembro de 2013. Belo 
Horizonte, p. 49.

249  PHILIP PECK. Mining for Closure: policies, practices and guidelines for 
sustainable mining and closure of mines. UNEP. Romênia, 2005, p. 46.
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Recorde-se, por derradeiro, que um importante instrumento para a 
gestão destes impactos é a participação da comunidade na definição do 
uso futuro do solo. O objetivo de promoção da autossustentabilidade 
do ecossistema e da comunidade, que decorre da lesão irreparável ao 
solo e consequente limitação do uso futuro, bem como da finalização 
de uma atividade que era importante para o desenvolvimento regional, 
demanda a prévia avaliação destes efeitos e a implementação de 
medidas direcionadas à sua minimização e/ou compensação. 

6. CONCLUSÕES

O fechamento de minas permanece assunto desafiador e tema dos 

mais complexos no âmbito da regulamentação ambiental aplicada à 

atividade mineira e ainda carece de maior debate para efetivamente se 

adequar aos ditames dos princípios da prevenção e do desenvolvimento 

sustentável. 

A legislação da União Europeia exige a consecução de altos padrões 

ambientais e emprega um rígido direcionamento aos Estados-Membros 

vocacionado à garantia da qualidade e segurança do ambiente. 

Nada obstante, não contém uma forma de previsão adequada que 

proporcione a efetiva garantia de um pós-mina sustentável. O principal 

efeito do conjunto de diplomas ambientais europeus aplicado à 

mineração foi restringir a atividade em seu território, contribuindo 

para sua a expansão para outros eixos, especialmente para lugares com 

regulamentação ambiental menos estrita.

No âmbito internacional, a atuação do Banco Mundial e a 

regulamentação pela própria indústria extrativa têm constituído a 
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principal fonte para guiar os governos e empresas sobre a melhor forma 

de atuação, de acordo com os deveres e responsabilidades de cada 

setor. É importante, contudo, que as referidas diretrizes sirvam de base 

para a intensificação dos debates, a fim de constituir um instrumento de 

hard law que efetivamente vincule os Estados à adoção de uma política 

ambiental adequada e especialmente direcionada ao fechamento de 

minas.

Neste diapasão, do que até agora se apurou, uma política ambiental 

adequada para o fechamento de minas não prescinde da implementação 

de diploma legislativo específico e abrangente que contemple, como 

requisitos mínimos, o plano de fechamento, a garantia financeira e a 

participação da comunidade e traga provisões para as hipóteses de 

fechamento temporário ou subido e a gestão dos impactos sociais 

e econômicos. Em particular, a gestão dos riscos ambientais no pós-

operação requer especial atenção aos problemas relacionados com a 

estabilidade física e química do local e a manutenção de sistemas de 

avaliação e controle durante todo o tempo que for necessário, com 

a garantia de vinculação do operador até a completa recuperação 

ambiental da área e minimização dos riscos.

É necessário que se empregue a devida atenção à degradação 

irreversível do solo que decorre da atividade mineira. Assim como 

o minério, o solo constitui recurso natural não renovável e, por isso, 

demanda uma política diferenciada no campo ambiental. A forma de 

definição do uso futuro da área tem um importante papel para minimizar 

o dano, contudo, produz efeitos apenas in loco e não é suficiente para 

promover uma efetiva solidariedade intergeracional.
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1. INTRODUÇÃO

Eletrosmog é o nome atribuído à influência dos campos 

eletromagnéticos, umas das mais comuns influências ambientais1. 

Trata-se de um sinônimo para contaminação eletromagnética ou, ainda, 

“inquinamento” eletromagnético, termo utilizado pelos doutrinadores 

italianos2. Pode-se utilizar também a denominação ondas hertzianas, 

pois as ondas eletromagnéticas são individualizadas com base na sua 

frequência, medida em hertz.

Delimitou-se o objeto da investigação aos campos eletromagnéticos 

oriundos de fontes com até 300 Ghz, o que abrange a parte inferior 

do espectro eletromagnético3, como é o caso das ondas emitidas por 

telecomunicações (rádio, televisão e telefonia móvel), antenas fixas de 

telefonia, wi-fi, telefones celulares, controles remotos e telefones sem 

fio e redes de transmissão de energia elétrica, entre outros. 

1  Cf. Lisa Gherardini et al., Searching for the Perfect Wave: The Effect of 
Radiofrequency Electromagnetic Fields on Cells in International Journal of Molecular 
Sciences, 2014, 15, doi:10.3390/ijms15045366, disponível em http://www.mdpi.
com/1422-0067/15/4/5366, acesso em 5-4-2016, p. 5367. Expressão também 
usada por José Joaquim Gomes Canotilho, Eletrosmog e relações de vizinhança 
ambiental – primeiras considerações in Revista do Centro de Estudos de Direito do 
Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente – CEDOUA, n.º 10, Ano V, 2.2002, pp. 9-12. 

2  Cf. Paolo Dell´Anno, Manuale Di Diritto Ambientale, Quarta Edizione, 
Casa Editrice Dott. Antonio Milani – CEDAM, Padova, 2003, pp. 645-647 e Francesco 
Marchello et al., Diritto Dell´Ambiente, VI edizione, Edizione Giuridiche Simone, Napoli, 
2004, pp. 493-496. 

3  As ondas eletromagnéticas transmitem energia (fótons) e também informação, 
e são organizadas de acordo com sua frequência num espectro eletromagnético, 
constituído, desde a mais baixa até a mais alta frequência, por ondas de radio, micro-
ondas, a luz (parte visível do espectro), ultravioleta, raios X até os raios gama, entre outros. 
Sobre o espectro eletromagnético e as correspondentes frequências dessas fontes, v. Lisa 
Gherardini et al., Searching for the Perfect Wave…, p. 5369. 
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Tal opção decorre do tratamento regulatório homogêneo que essas 

fontes recebem no que se refere à limitação à exposição a campos 

eletromagnéticos, explicado pela circunstância de que elas possuem um 

ponto comum. Acrescente-se a isso o fato de que elas são classificadas 

como radiações não ionizantes, pois a energia que transmitem não possui 

força suficiente para romper ligações atômicas e alterar a estrutura dos 

átomos, possuindo frequências mais baixas. As radiações ionizantes, por 

outro lado, possuem altíssima frequência e podem causar a ionização de 

um sistema biológico, como é o caso do raio X e da radiação nuclear, que 

dependeriam de uma investigação específica4.

Assim, tratar-se-á dos riscos tecnológicos associados à primeira espécie, 

a radiação não ionizante, cujas fontes de emissão têm sofrido um processo 

de intensificação vertiginoso e se tornaram onipresentes na sociedade.  

Dois fenômenos notáveis são a internet sem fio (wi-fi) e os telefones 

celulares. Essas tecnologias combinadas foram objeto de uma revolução 

e se massificaram, atingindo cada vez mais pessoas, com a transformação 

dos telefones celulares, antes utilizados apenas como complemento à 

telefonia fixa para comunicação de voz, em instrumento multiuso com 

uma infinidade de aplicações, como as redes sociais. 

Com o crescente número de usuários, à medida que essas tecnologias 

atingem um maior número de pessoas e transmitem cada vez mais 

informações (exemplo da evolução para 3G e agora 4G dos telefones 

celulares), são necessárias mais antenas em áreas públicas com grande 

densidade populacional perto de lugares sensíveis, como creches e 

4  Cf. Lisa Gherardini et al., Searching for the Perfect Wave, p. 5368. 
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hospitais, além de pontos sem fio para recepção dos sinais pelos usuários 

em suas residências e estabelecimentos empresariais. 

Assim, as pessoas estão submetidas a uma infinidade (cada vez maior) 

de ondas de rádio, de televisão, de telefonia, e não apenas aquelas 

oriundas dos aparelhos de um determinado usuário, mas daqueles de 

todas as outras pessoas, antenas, comunicações por rádio e televisão, 

wi-fi, internet – toda essa energia e informação é transportada por meio 

de ondas eletromagnéticas.

Em que pese o maior risco de estar associado à proximidade dessas 

fontes de emissão, como se verá no presente trabalho, mesmo que 

alguém opte por não usá-las ainda assim será impactado com essa 

profusão de ondas, de modo que é um risco que não pode ser eliminado 

voluntariamente por uma decisão pessoal. 

Por outro lado, essas tecnologias são indispensáveis à segurança, 

à medicina, às comunicações, entre outros áreas, funcionando como 

suporte para inúmeras funções essenciais das quais a sociedade não 

poderia prescindir. Este é mais um elemento a ser ponderado na gestão 

do risco eletromagnético. 

Todos estão, portanto, expostos a campos eletromagnéticos gerados 

por tecnologias presentes na sociedade de risco. Como forma de tentar 

buscar um caminho em meio a esse nevoeiro eletromagnético, serão 

analisados a natureza desses riscos e quais os potenciais impactos às 

pessoas e aos animais no atual estágio de conhecimento científico, 

de modo a avaliar os instrumentos disponíveis para a sua gestão 

democrática no regime jurídico europeu. 
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Esse itinerário passará pela análise de algumas premissas necessárias, 

tais como os conceitos de risco e sociedade de risco. Será abordada, 

também, a relação que se estabelece entre a gestão do risco tecnológico 

e a justiça intergeracional. 

Em seguida, será feita um incursão pelos efeitos dos campos 

eletromagnéticos, apontando-se quais seriam seus potenciais impactos 

negativos e o atual estágio de investigação científica quanto ao tema, da 

comunidade científica em geral, e o papel de organizações internacionais 

especificamente dedicadas à matéria. 

Delimitado o que chamaremos de risco eletromagnético, será o 

momento de detalhar a sua gestão democrática, em geral, e aplicada a 

esse tipo peculiar de risco, no denominado tripé do gerenciamento do 

risco: a avaliação, a comunicação e a adaptação. 

Tais conhecimentos permitirão a análise do atual regime jurídico 

europeu para gestão do risco eletromagnético, suas características, 

méritos e deficiências, sinalizando-se, ao final, com possíveis cenários 

futuros.

2.  ALGUMAS PREMISSAS

2.1. Risco e sociedade de risco

A ideia de risco estava presente já em antigas civilizações, 

principalmente associada à preocupação sobre a incerteza quanto ao 

futuro. Sua primeira referência na Europa remonta ao final da Idade 

Média e início da Idade Moderna, frequentemente ligada às atividades 
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das navegações e ao comércio, notadamente com um propósito 

securitário5 6. 

Por uma ótica sociológica, poder-se-ia afirmar que os riscos são 
espécies de perigos que permitiriam o cálculo de probabilidades acerca 
de potenciais resultados adversos. Somente seria possível a preocupação 
em relação a essas consequências negativas que pudessem ser previstas 
ou, em outras palavras, tivessem suas probabilidades estimadas7. 

Sob outra perspectiva, tanto o risco quanto o perigo teriam em 
comum a incerteza em relação a uma perda futura – um dano cujo 
advento é incerto – com a diferença de que, enquanto os riscos seriam 
produto de uma decisão, os perigos seriam externos, como aqueles 
originados na natureza8. Haveria, ainda, uma crescente transformação 
de perigos em riscos, além da criação de novos riscos pela sociedade9. 

Para os efeitos do presente estudo, contudo, é suficiente a noção 
de que o risco envolve a potencial ocorrência de um dano10 e que uma 

5  Cf. Niklas Luhmann, Risk: a sociological theory, tradução de Rhodes Barret, 
Gruyter, Berlim/Nova Iorque, 1993, pp. 9 e ss. Sobre a origem do risco, v. Carla Amado 
Gomes, Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de avaliação e 
gestão do risco ambiental in Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do 
Direito – RECHTD, III-2, julho-dezembro de 2011, Unisinos, 2011, p. 141.

6  O risco teria uma gênese no direito privado, em que pese sua posterior 
relevância na esfera pública. Sobre o risco no direito privado, v. Carla Amado Gomes, 
Subsídios para um quadro principiológico, pp. 141-142. 

7  Cf. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, tradução de Carlos Alberto Medeiros, 
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2008, p. 18. 

8  Cf. Niklas Luhmann, Risk: a sociological theory, pp. 20-21 e 27. 

9  Cf. João Carlos Loureiro, Da sociedade técnica de massas à sociedade de 
risco: prevenção, precaução e tecnociência in Estudos em homenagem ao Prof. Rogerio 
Soares, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, STVDIA IVRIDICA ad 
honorem – I, n.º 61, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p. 808. 

10  Cf. Gabriel Doménech Pascual, Derechos fundamentales y riesgos 

Índice do e-book Sumário do texto



420

diferença em relação ao perigo seria eminentemente de intensidade11. 
Enquanto o perigo estaria posicionado num patamar de probabilidade, 
ainda que possa haver incerteza quanto ao seu grau em um determinado 
caso, o risco estaria relacionado a uma mera possibilidade da ocorrência 
de um dano12.

A compreensão do fenômeno do risco (eletromagnético) depende, 
ainda, de uma contextualização sobre onde ele se origina, ou seja, sobre 
as características da sociedade que o produz e que com ele necessita 
conviver.  

Se, como visto, a ideia dos riscos não é exatamente uma novidade, 
os atuais “riscos de modernização” 13, assim nomeados por Ulrich 
Beck, não se confundem com aqueles enfrentados na Idade Média ou 
no período pós-revolução industrial, uma vez que se transformaram 
juntamente com a sociedade.

A capacidade humana de inovar e produzir tecnologias se encontra 
num patamar sem precedentes. A todo momento, surge uma profusão 
de novos conhecimentos e tecnologias que rapidamente alteram 

tecnológicos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, p. 251. 

11  Para considerações sobre a distinção entre risco e perigo, concluindo, afinal, 
que a considera desnecessária, v. Gabriel Doménech Pascual, Derechos fundamentales, 
pp. 249-251. 

12  Cf. Carla Amado Gomes, Subsídios para um quadro principiológico, p. 143. 

13  Cf. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, traduzido por Mark 
Ritter, Sage Publications, Londres, 1992, p. 23. Também sobre o conceito de riscos de 
modernização de Ulrich Beck, v. Luís Heleno Terrinha, Direito e Contingência: com 
e para além de Ulrich Beck in In Memoriam Ulrich Beck, Carla Amado Gomes e Luis 
Heleno Terrinha (Coord.), Atas do colóquio promovido pelo Instituto de Ciências Jurídico-
Políticas e pelo Centro de Investigação de Direito Público em 22 de Outubro de 2015, 
Lisboa, 2016, livro digital disponível em http://www.icjp.pt/publicacoes/1/8611, acesso 
em 4-8-2016, pp. 20-21. 
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paradigmas, modificam o modo de vida das pessoas e, com ainda maior 
agilidade, tornam-se indispensáveis para a sociedade14. 

O conhecimento científico, antes visto como um remédio para as 
angústias e o medo, uma espécie de veículo por meio do qual seria 
atingida maior previsibilidade e segurança, paradoxalmente, mostrou-
se um catalisador para preocupações de um outro nível15. 

Cresceu exponencialmente a capacidade do ser humano de alterar o 
ambiente e foram produzidos novos riscos, irreversíveis, caracterizados 
por um aspecto global da ameaça a todos os seres vivos, profundamente 
agravados pelo constante desenvolvimento tecnológico. A humanidade 
alcançou a terrível capacidade de autodestruição16. 

Além disso, aumentou sua capacidade de fazer previsões – muitas 
vezes negativas – em relação ao futuro, conduzindo ao incremento 
da sensação de insegurança. A sociedade moderna, voltada para o 
risco, seria, assim, um produto desses dois fenômenos: a expansão 
da capacidade de investigação e do conhecimento, e o aumento 
de percepção acerca das potenciais consequências negativas do 
desenvolvimento tecnológico17.

14  Veja-se o caso do recente jogo Pokémon GO que, recém-lançado, já possui 
milhões de adeptos e causou tumultos em cidades como Nova Iorque, onde milhares de 
jogadores foram aos mesmos locais com telefones celulares procurar personagens do jogo 
de realidade virtual.  

15  Cf. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, pp. 8 e 170-171.  

16   Para uma perspectiva sociológica sobre a capacidade de 
autodestruição da humanidade, inclusive sob o prisma ambiental, reflexões sobre o que 
chamou de “o horror do inadministrável” e como a sociedade líquido-moderna poderia 
manejá-lo, v. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, pp. 96 e ss. 

17  Niklas Luhmann, Risk: a sociological theory, p. 28. 
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Para Zygmunt Bauman, essas circunstâncias aliadas ao fenômeno da 
globalização desaguaram no que chama de sociedade líquido-moderna, 
profundamente caracterizada pela garantia da incerteza, cujos 
integrantes necessitam aprender a conviver com o medo18 da morte, da 
perda, do mal, do terrorismo.

O medo, uma das forças dominantes da sociedade do risco19 e muito 
relacionado à percepção do risco, seria o nome atribuído à incerteza20, 
um sentimento universal, reflexo das angústias em relação a tudo 
o que é desconhecido. Em outras palavras, aquilo que não é possível 
administrar e, portanto, é assustador21. 

Um exemplo aplicado dessas características e que está inserido 
no contexto da atual sociedade de risco é o risco eletromagnético, 
resultante da utilização das tecnologias emissoras dessa radiação, com 
todos os desafios acrescidos que sua gestão impõe. 

2.2. Prevenção dos riscos: a decisão nos cenários de incerteza 

Os riscos, em especial os tecnológicos, se prendem fortemente a 
uma lógica de incerteza, pois, com frequência, não há garantias quanto à 
integral segurança de um determinado produto ou atividade, isto é, não 

18  Cf. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, p. 13.

19  Expressa na célebre frase de Ulrich Beck: «Eu tenho medo», enquanto a 
sociedade de classes caracterizada pela revolução industrial poderia ser sintetizada na 
frase: «Eu tenho fome!», cf. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, p. 49. 

20  Cf. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, p. 8.  

21  Cf. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, p. 125. Não se trata de uma exclusividade 
dos dias atuais. O ser humano, ao longo de sua história, padeceu com o medo do mar, 
dos eventos naturais catastróficos, do futuro, entre tantos outros. E tudo o que possuía 
uma origem ignorada era intimamente aliado à ideia de destino ou, ainda, do divino e do 
sobrenatural. Cf. Zygmunt Bauman, Tempo Líquido, tradução de Carlos Alberto Medeiros, 
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2007, p. 16.
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se sabe, sem qualquer dúvida, se poderiam causar danos ao ambiente e 
à saúde das pessoas, e a potencial extensão deles.

Em muitos casos, diante das divergências científicas, somente 
com o decurso do tempo será possível esclarecer, definitivamente, os 
potenciais efeitos (negativos) de uma determinada tecnologia. Veja-
se, além da própria contaminação eletromagnética22, o exemplo da 
nanotecnologia23, com a manipulação dos átomos para um potencial 
infinito de utilidades (na medicina e saúde, para citar alguns dos 
exemplos mais relevantes) e muitas dúvidas quanto aos seus potenciais 
impactos negativos. 

É certo, ainda, que se diante das características dos riscos 
tecnológicos não é possível desenhar cenários que envolvam um alto 
grau de previsibilidade e segurança, isso não seria uma justificativa para 
deixar de tutelar os interesses envolvidos considerados os danos que 
esses riscos podem ou poderiam, em tese, causar24.

Poder-se-ia indagar, preliminarmente, se a administração dos riscos 
tecnológicos seria um terreno para a aplicação de medidas em atenção 
ao princípio da prevenção ou se a incerteza deveria atrair a incidência de 
uma atuação vinculada à precaução. 

22  Cf. José Esteve Pardo, Derecho del medio ambiente, Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, S/A, Madrid, 2005, p. 272. 

23  Para uma síntese da questão nanotecnológica com foco nos riscos, v. Rute 
Saraiva, “Memórias de um Átomo”: nanotecnologia, percepção do risco e regulação in 
Direitos dos Riscos Tecnológicos, Carla Amado Gomes (Org.), AAFDL, Lisboa, 2014, pp. 495-
502.

24  Nas palavras de Carla Amado Gomes: «A incerteza gere-se, não se elimina; 
é um factor de instabilidade, mas não deve ser, em regra, uma justificação da paralisia.», 
cf. Carla Amado Gomes, Princípios Jurídicos Ambientais e Protecção da Floresta: 
considerações assumidamente vagas in Revista do Centro de Estudos de Direito do 
Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente – CEDOUA, n.º 17, Ano IX, 1.06, 2006, p. 57. 
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Nesses casos de incertezas científicas e especialmente associados 

a riscos tecnológicos, não é incomum a referência a um “princípio 

da precaução” com a finalidade de paralisar ou limitar determinada 

atividade (seja a utilização de um produto ou serviço), ainda que inexista 

comprovação de sua prejudicialidade25. 

Escaparia ao escopo da presente investigação a discussão acerca 

dos sentidos de precaução e sua autonomia como um princípio26. O 

que se pretende é salientar que a complexidade que a técnica trouxe à 

sociedade de risco afasta a pretensão de, aprioristicamente, apontar-se 

uma determinada solução, como, por exemplo, um princípio que fosse 

voltado para a completa eliminação de um risco, cuja danosidade não 

seja objeto de comprovação científica, em prol da segurança27.  

25  Para diversos exemplos aplicados de tentativas de recurso a um “princípio 
de precaução” com esse propósito, inclusive em relação à questão eletromagnética no 
tocante à instalação de antenas fixas de telecomunicações, v. Carla Amado Gomes, Das 
providências cautelares e o «princípio da precaução»: ecos da jurisprudência in Estudos 
em Homenagem ao Centenário do Nascimento do Prof. Dr. Paulo Cunha, António Menezes 
Cordeiro (Coord.), Almedina, Coimbra, 2012, pp. 246 e ss.

26  Sobre as dificuldades da ideia de precaução (e a questão da autonomia de 
um princípio correlato) e seus sentidos possíveis, com as respectivas críticas, v. Carla 
Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
protecção do ambiente, edição digital, Lisboa, 2012, disponível em http://www.fd.unl.pt/
docentes_docs/ma/cg_ma_17157.pdf, acesso em 8-8-2016, pp. 242 e ss., e Carla Amado 
Gomes, Dar o duvidoso pelo (in)certo? Reflexões sobre o «Princípio da Precaução» in 
Textos Dispersos de Direito do Ambiente, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito 
de Lisboa, Lisboa, 2005, pp. 152-159. No mesmo sentido, defendendo uma noção ampla 
de prevenção que abarque a tutela em relação aos riscos, v. Vasco Pereira da Silva, «Mais 
vale prevenir do que remediar»: Prevenção e Precaução no Direito do Ambiente in Direito 
Ambiental Contemporâneo, Prevenção e Precaução, João Hélio Ferreira Pes e Rafael 
Santos de Oliveira (Coord.), Juruá Editora, Curitiba, 2009, pp. 12-19. 

27  Nesse mesmo sentido, v. Rute Saraiva, “Memórias de um Átomo”: 
nanotecnologia, p. 527.
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Assim, para o que ora se pretende, mais relevante do que a 
questão sobre a articulação entre prevenção e precaução, e a recusa 
ao reconhecimento desta última como um princípio autônomo28, 
é investigar de que forma a Administração poderá tomar decisões, 
ocupando-se de um procedimento de gestão do risco ou de um itinerário 
por meio do qual sejam adequadamente analisadas as diversas opções 
possíveis29. 

Num determinado cenário, haverá um conjunto de alternativas de 
maior risco/maior utilidade versus maior segurança/menor utilidade, 
além daquelas existentes entre esses extremos, poderando-se os 
eventuais custos para impedir a concretização de um dano decorrente 
de um risco e os custos para a sua concretização30. 

Esse procedimento de gestão do risco, pautado pela aplicação do 
princípio da proporcionalidade, dependerá da adequada verificação 
de todos os pontos relevantes, ou seja, da consideração dos níveis 
de probabilidade de resultados negativos, dos danos eventualmente 
possíveis e sua gravidade, além da relevância dos bens jurídicos 
tutelados31; enfim de todas as circunstâncias que possam interferir na 
decisão a ser adotada. 

28  Na síntese de Carla Amado Gomes, a precaução deveria ser «resumida 
à sua expressão operativa de prevenção alargada a riscos e internamente limitada por 
parâmetros de proporcionalidade», cf. Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto 
autorizativo, p. 244. 

29  Priorizando-se os meios, cf. Carla Amado Gomes, A idade da incerteza: reflexões 
sobre os desafios de gerenciamento do risco ambiental in Textos dispersos de direito do 
ambiente, AAFDL, vol. 4, Lisboa, 2008, pp. 173-174. 

30  Cf. Carla Amado Gomes, A idade da incerteza, p. 175.

31  Pontos relacionados por Carla Amado Gomes em Subsídios para um quadro 
principiológico, p. 147. 
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Uma legitimidade maior da decisão, especialmente considerando as 
dúvidas envolvidas, é assegurada pelo incremento da participação dos 
potenciais interessados para que esses possam contribuir e constituir 
parte do processo de decisão. Para tanto, a informação e educação 
da população para o risco serão indispensáveis a fim de permitir uma 
participação efetiva e eficaz, daí a importância da comunicação do risco, 
que será abordada no tópico 4.2 infra. 

A participação popular, por sua vez, propiciaria, ainda, como 
consequências positivas, a potencial redução de eventuais erros e 
também de abusos na ponderação dos interesses envolvidos32.

Nesse exercício de projeção futura de cenários de risco, seja quanto 
à ocorrência de um dano seja quanto à sua gravidade, a depender do 
caso, provavelmente sequer seria possível apontar a existência de uma 
única solução (correta) do gestor do risco num dado momento, já que 
eventuais certezas, quando atingíveis, dependeriam do decurso do 
tempo e de uma avaliação retrospectiva.

Desse modo, o que resta é a busca da legitimação de uma opção 
adotada por um procedimento participado e válido, que considere todas 
as variáveis envolvidas numa aferição adequada dos potenciais custos e 
benefícios na gestão do risco. 

2.3.  Justiça intergeracional e riscos tecnológicos

O risco é um conceito centrado no futuro33, pois move a sociedade 
a tomar medidas hoje considerando algo que poderá ou não acontecer 

32   Cf. Gabriel Doménech Pascual, Derechos fundamentales, p. 296.

33   Cf. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, pp. 33-34.
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algum tempo depois. Trata-se de uma ficção que condiciona o presente 
em benefício do futuro. 

Em outras palavras, o risco se refere a um dano que pode ou 
não acontecer num momento posterior, isto é, um dano futuro cuja 
ocorrência é incerta34. Na prática, um observador, no presente, projeta 
cenários negativos possíveis que podem ou não se desencadear. 

A questão que se coloca é que esse observador pertence a uma 
determinada geração, enquanto as potenciais consequências negativas 
relacionadas a um risco podem repercutir também em gerações 
subsequentes. 

Uma relação ainda mais estreita com os riscos tecnológicos é 
estabelecida, pois enquanto nos riscos naturais um dano futuro seria 
vinculado primordialmente a uma origem natural – ainda que possa ser 
agravado por causas provocadas pelo homem –, nos riscos tecnológicos 
é marcante a intervenção humana, que os produz. 

Determinada geração pode desenvolver uma tecnologia que lhe traz 
alguma utilidade ou comodidade, mas gerar um risco tecnológico que 
produz ônus a serem suportados também por futuras gerações, que 
serão herdeiras do respectivo passivo (sem terem sido consideradas no 
processo de decisão).  

É certo que pode ser argumentado que esses riscos tecnológicos 
são gerados por atividades que criam benefícios, acumulam-se e geram 
um determinado nível de conforto, uma espécie de patrimônio o qual, 
potencialmente, seria repassado às futuras gerações em maior ou 
menor grau. 

34  Cf. Gabriel Doménech Pascual, Derechos fundamentales, p. 249. 
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No entanto, ao lado dessa herança, é possível vislumbrar riscos 
tecnológicos que tenham consequências muito negativas em 
potencial, como a perda de biodiversidade; os resíduos atômicos; 
a associação até então desconhecida a uma doença grave causada 
por determinada atividade (como pode ser o caso em relação às 
radiações eletromagnéticas); ou, ainda, uma modificação irreversível 
do ecossistema como conhecemos (do qual é exemplo o aquecimento 
global). 

O objetivo não é debater acerca de eventuais limites relacionados 
a essa indiscutível capacidade ou, ainda, ponderar prós e contras. O 
que se pretende é demonstrar a existência de um dever de cuidado, 
uma responsabilidade – no mínimo ética35 – das presentes gerações em 
relação àquelas que se sucederão, que tem extrema relevância na seara 
dos riscos tecnológicos e com repercussão na gestão desses riscos. 

Essa ética36 da responsabilidade em relação ao futuro, cujo precursor 
foi o filósofo Hans Jonas, pode ser sintetizada na seguinte fórmula: 
“Aja de tal modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis com a 
permanência de uma autêntica vida humana na terra”37. Isso porque 

35  Defendendo uma responsabilidade jurídica em relação ao futuro preventiva e 
universal, v. Catherine Thibierge, Avenir de la responsabilité, responsabilité de l´avenir in 
Recueil Dalloz, Chroniques, n.º 2004/9, pp. 580 e ss.

36  Para reflexões sobre esses aspectos éticos na seara ambiental, v. Maria 
da Glória F.P.D. Garcia, Aspectos éticos da responsabilidade ambiental in Actas do 
Colóquio: A responsabilidade civil por dano ambiental, Carla Amado Gomes e Tiago 
Antunes (Org.), Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Associação Portuguesa para o 
Direito do Ambiente, Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente, Lisboa, 2010, livro 
digital disponível em http://www.icjp.pt/publicacoes/1/737, acesso em 15-8-2016, pp. 9 
e ss. 

37  Cf. Hans Jonas, El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la 
civilización tecnológica, Editorial Herder, Barcelona, 1995, p. 40. 
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os seres humanos atingiram um estágio de desenvolvimento no qual 
possuem a capacidade para impactos extremos no ambiente e, de outro 
lado, evoluiu também seu potencial para prever possíveis cenários 
negativos38, circunstâncias que impõem esse dever de cuidado em 
relação às suas ações e os impactos no futuro.

Posteriormente, assentando-se na ideia de que nenhuma geração 
é proprietária do planeta, mas somente utiliza na qualidade de 
usufrutuária, devendo transmiti-lo em condições similares às que o 
recebeu, foi formulada, pioneiramente, por Edith Brown Weiss, por 
meio de uma teoria de justiça intergeracional aplicada ao ambiente.

A teoria se fundamenta em três princípios: o de de conservação de 
opções, no qual uma determinada geração teria o ônus de preservar 
a diversidade de opções ambientais e culturais para as subsequentes; 
o da preservação da qualidade, em razão do qual seria assegurado 
às gerações posteriores uma qualidade do ambiente similar a que 
receberam; e o da conservação do acesso, proporcionando acesso 
equitativo ao legado deixado pelas gerações antecedentes, conservando 
esse acesso às futuras39.

38  Cf. Hans Jonas, El principio de responsabilidad, pp. 15-16 e 71. Para uma 
análise sobre Hans Jonas centrada nos pressupostos que o levaram a identificar o que 
chama de o (até então) «vazio ético do pensamento ecológico», v. Maria da Gloria F. P. 
D. Garcia, O lugar do direito na proteção do ambiente, reimpressão, Almedina, Coimbra, 
2015, p. 75. Para uma síntese do seu pensamento, v. Jorge Pereira da Silva, Ensaio sobre 
a protecção constitucional das gerações futuras in Homenagem ao Professor Doutor 
Diogo Freitas do Amaral, Augusto de Athayde, João Caupers e Maria da Gloria F.P.D. Garcia 
(Com. Org.), Coimbra, 2010, pp. 465 e ss. E, por fim, para uma crítica ao pensamento 
de Hans Jonas, notadamente à necessidade de assegurar a sobrevivência indefinida da 
humanidade e que um “imperativo de sobrevivência” não constituiria uma condição 
essencial a uma teoria da justiça intergeracional, v. Axel Grosseries, Pensar a justiça entre 
as gerações, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 14-17.

39  Cf. Edith Brown Weiss, In Fairness To Future Generations and Sustainable 
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Aplicada ao risco, a justiça intergeracional demandaria que as 
presentes gerações adotassem as medidas necessárias à sua gestão 
e – aqui reside o ponto – considerando não apenas a si próprias mas 
também as gerações que ainda virão. A gestão do risco, por esse ângulo, 
constituiria um dos instrumentos para a concretização da teoria.

Essa responsabilidade, intergeracional, seria semelhante àquela 
relativa à discussão sobre limites aos ônus ambientais que poderiam 
ser impostos por uma geração em detrimento das subsequentes, como 
o estabelecimento de eventuais limites parciais aos direitos de uso de 
recursos naturais40. 

Em resumo, no que tange aos riscos tecnológicos, poder-se-ia 
concluir que haveria um dever ético de gestão consubstanciado em 
decisões que também considerem os interesses das futuras gerações, 
uma espécie de “dimensão de justiça temporal41”. 

Development in American University International Law Review, Volume n.º 8, Issue 1, 
Article 2, 1992, p. 20.  

40  Sobre as dificuldades de uma eventual limitação dos direitos de uso de 
recursos naturais com fundamento na teoria da justiça intergeracional, afastando a 
solução extrema do não uso, mas com uma proposta de inclusão no processo de decisão 
de uma ponderação quanto ao componente ambiental e a consulta a uma Comissão de 
Proteção do Ambiente em caso de empreendimentos de grande impacto à biodiversidade 
ou altamente poluentes, v. Carla Amado Gomes, Responsabilidade intergeracional e 
direito ao (ou dever de?) não uso dos recursos naturais in Revista do Ministério Público n.º 
145, Janeiro-Março 2016, p. 94. 

41  Cf. expressão de Alexandra Aragão, que alia a dimensão da justiça ambiental 
temporal (e a responsabilidade em relação às futuras gerações) à justiça territorial (e ao 
impacto sentido pelos mais pobres, que possuem menor resiliência) e à justiça ecológica 
(em relação às demais espécies que não a humana) em A Prevenção de Riscos em Estados 
de Direito Ambiental na União Europeia disponível em https://estudogeral.sib.uc.pt/
bitstream/10316/20155/1/Alexandra%20Aragão%20Prevenção%20de%20Riscos%20
em%20Estados%20de%20Direito%20Ambiental%20%28versão%20Temas%20de%20
Integração%2010%20de%20Junho%20de%202012%29.pdf, acesso em 13-12-2016, p. 35.
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Sob a ótica da administração pública, uma gestão de riscos 
tecnológicos que também inclua um componente intergeracional seria 
um modo de concretizar uma espécie de “administração sustentável”, 
ou seja, que denote preocupação crescente com as futuras gerações, 
impedindo que o presente consuma o futuro42. 

Há, contudo, dificuldades operacionais da teoria, similares àquelas 
observadas em outras searas43, como é o caso de definir quais seriam os 
interesses das futuras gerações quanto à gestão dos riscos tecnológicos 
para que fosse possível estabelecer quais as providências necessárias à 
gestão do risco tecnológico também em seu favor.

Sem desconsiderar a complexidade da questão, presumir-se-á, 
para efeitos argumentativos, que esse interesse se relacionaria, com 
frequência, a uma segurança maior ao ambiente, o que permitiria obter 
um maior grau de conservação de opções, preservação da qualidade e 
conservação do acesso em prol das futuras gerações nos moldes dos 
princípios basilares da teoria de justiça intergeracional supracitados. 

Seria o caso, por exemplo, de restrições adicionais ao uso de 
determinada tecnologia, mesmo que um eventual impacto negativo 

42  Que se oporia à que denomina de “administração predadora”, aquela que 
é indiferente aos interesses das futuras gerações, cf. Paulo Otero, Manual de Direito 
Administrativo, Volume I, reimpressão da edição de 2013, Almedina, Coimbra, 2014, p. 
139.  

43  Desbordaria do objeto do presente estudo uma incursão pormenorizada 
sobre outros aspectos da teoria da justiça intergeracional, demasiado relevante, como as 
questões sobre o conceito de futuras gerações, quem as representaria, o horizonte estreito 
do sistema democrático para endereçar questões de longo prazo e se existiriam deveres 
em relação àqueles ainda não nascidos (ou mesmo direito desses), entre outros aspectos. 
Para mais detalhamentos, v. Carla Amado Gomes, Responsabilidade intergeracional, pp. 
78-82, e Jorge Pereira da Silva, Ensaio sobre a protecção constitucional, pp. 459-501. E 
sobre o que denomina de “resistências práticas perante tentativas de operacionalização” 
dessa teoria, v. Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo, p. 107.
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futuro não fosse objeto de certeza científica – mas também não tenha 
sido descartado – e que pudesse afetar intensamente gerações futuras. 

Por outro lado, a adoção acrítica de medidas dessa natureza, 
aproximando-se de uma progressiva segurança maior, poderia terminar 
por impedir novos avanços tecnológicos que poderiam, por sua vez, 
trazer benefícios ainda maiores no futuro. 

Um exemplo relativo à própria radiação eletromagnética não 
ionizante é o uso da ressonância magnética para fins medicinais. Trata-
se de um importante instrumento para exames diagnósticos de imagem 
que operou verdadeira revolução na medicina, inclusive no diagnóstico 
de vários tipos de câncer – que veremos que é a doença mais grave 
potencialmente associada aos campos eletromagnéticos. 

Percebe-se, assim, a importância de incluir o componente do futuro 
no processo de decisão relacionado à gestão dos riscos tecnológicos 
como uma forma de concretizar essa responsabilidade em relação às 
futuras gerações44. Em outras palavras, é preciso incluir, nas escolhas 
da humanidade no presente, como objeto também de sua vontade, a 
integridade do homem no futuro45. 

Assim, na decisão relativa aos riscos tecnológicos não se pode 
desconsiderar os potenciais interesses das futuras gerações, constituindo 
a gestão dos riscos tecnológicos uma ferramenta indispensável para 
o cumprimento do dever ético em prol das futuras gerações e para a 
concretização de uma teoria de justiça intergeracional. 

44  Nesse mesmo sentido da necessidade de inclusão no processo de tomada 
de decisão, concluiu Carla Amado Gomes acerca de uma eventual limitação parcial 
ao uso dos recursos naturais com fundamento na responsabilidade intergeracional, cf. 
Responsabilidade intergeracional, p. 94. 

45  Na síntese de Hans Jonas, El principio de responsabilidad, p. 40.
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Nesse caso, “considerar” não significará necessariamente acolher 
um determinado interesse, não se defendendo a prevalência parcial ou 
total, apriorística, dos interesses das futuras gerações sobre as atuais 
ou o contrário. A decisão aqui será o produto de uma ponderação entre 
esses interesses. 

O que se pretende é demonstrar o caráter transtemporal contido 
nessa decisão,  o que certamente agregará ainda maior complexidade 
a um processo que já não é simples. Trata-se, contudo, como visto, de 
um dever decorrente da responsabilidade das presentes gerações em 
relação ao futuro.  

3. RISCOS TECNOLÓGICOS ASSOCIADOS AOS CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS

3.1. Uma primeira aproximação aos riscos eletromagnéticos: 
características gerais

Os campos eletromagnéticos têm diversas fontes naturais, como é 
o caso do Sol46, o que poderia conduzir a uma primeira noção de que 
os riscos associados às ondas eletromagnéticas, a que chamaremos de 
riscos eletromagnéticos, seriam uma espécie de risco com uma causa 
estritamente natural. 

A humanidade, no entanto, sempre conviveu com os campos 
eletromagnéticos naturais  e deles depende para sua própria 
sobrevivência, como a radiação do Sol. O objeto de preocupação, 
portanto, são os riscos acrescidos pelas fontes artificiais, ou seja, 
pelas ondas eletromagnéticas emitidas por equipamentos elétricos e 
eletrônicos.

46   Cf. Lisa Gherardini et al., Searching for the Perfect Wave, p. 5368.
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Esta, por assim dizer, “origem humana” dos riscos eletromagnéticos 
os caracteriza como riscos tecnológicos, sem afastar a interação 
tecnológico-natural dos riscos que é inerente ao fenômeno 
eletromagnético e, mais ainda, a diversos riscos tecnológicos. 

De fato, o estado atual de desenvolvimento tecnológico tem 
dificuldado a existência de fenômenos sem a intervenção humana, com 
causas unicamente naturais, sendo um caso paradigmático o tsunami 
ocorrido no Japão em 2013, que ocasionou o desastre na central nuclear 
de Fukushima47. O importante é que, em cada situação, sejam avaliadas 
as características predominantes do fenômeno, de modo a enquadrá-
lo adequadamente, advindo daí as consequências do regime jurídico 
correlato aplicável a cada espécie de risco48. 

No que se refere aos riscos eletromagnéticos, o foco são os riscos 
relativos ao uso dos equipamentos que emitem radiação, tendo em vista 
a exposição por animais e pessoas a essas fontes artificiais ao longo de 
um período extenso. Pretende-se refletir sobre esses riscos relacionados 
ao acúmulo de radiação e os potenciais impactos negativos ocasionados 
às pessoas e aos animais.

Não estará, por conseguinte, envolvida uma possibilidade de 
catástrofe, ou seja, um evento súbito de grande magnitude seja qual 

47  Cf. Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo, p. 163 
e Carla Amado Gomes, A gestão do risco da catástrofe natural: uma introdução na 
perspectiva do Direito Internacional in Direito(s) das Catástrofes Naturais, capítulo 1, 
Almedina, Coimbra, 2012, versão digital disponível em http://www.icjp.pt/content/
gestao-do-risco-de-catastrofe-natural-uma-introducao-na-perspectiva-do-direito-
internacional, acesso em 9-8-2016, p. 4. Sobre essa interferência humana em fenômenos 
naturais e a influência na distinção entre riscos tecnológicos e naturais, v. Alexandra 
Aragão, A Prevenção de Riscos em Estados de Direito Ambiental na União Europeia, p. 30.

48  Que pode ter diferenças consideráveis, como na questão da responsabilização, 
cf. Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo, p. 163
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for a origem49. Esse risco também não seria, na maior parte das vezes, 
instantâneo. Pode haver episódios acidentais de exposição muito 
intensa, com efeitos térmicos graves, como queimaduras, mas esses 
são objeto de preocupação principalmente na produção e na indústria, 
afastando-se da exposição ordinária.

Além disso, os riscos eletromagnéticos também não configuram 
uma espécie de risco de acidente industrial para efeitos de aplicação do 
regime Seveso50, que abrange processos relacionados a determinadas 
substâncias perigosas e a possibilidade de eventos graves. 

Pode haver riscos industriais relacionados com a produção/
fabricação de equipamentos emissores de ondas eletromagnéticas, 
alguns dos quais podem conter metais pesados, envolver substâncias 
perigosas, mas o objetivo é avaliar o risco associado à exposição e 
utilização dessas tecnologias, e não na sua produção. 

49  As catástrofes, em geral, podem ser “tecnológicas” decorrentes, por exempo, 
de um acidente industrial ou naturais. Sobre ambas, v. Carla Amado Gomes, A gestão 
do risco da catástrofe natural, pp. 2-4. Sobre as dificuldades relativas à conceituação de 
catástrofe natural, v. Carla Amado Gomes, Catástrofes naturais e acidentes industriais 
graves na União Europeia: a prevenção à prova nas directivas Seveso in Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier, vol. 3, Eduardo Paz Ferreira et al. (Org.), 
Almedina, Coimbra, 2013, pp. 92-95. Ainda sobre o conceito de catástrofe natural, mas 
sob o ângulo da engenharia, v. Jorge Gil Saraiva, Catástrofes Naturais: o que são? in Actas 
do Colóquio Catástrofes Naturais: uma realidade muldimensional de 24-10-2012, Carla 
Amado Gomes e Rute Saraiva (Coord.), Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 
2013, disponível em http://www.icjp.pt/sites/default/files/publicacoes/files/ebook_
catastrofes_final1_isbn.pdf, acesso em 9-8-2-016, pp. 21 e ss.   

50  Atualmente disciplinado na União Europeia pela Diretiva n.º 2012/18/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controle dos 
perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, disponível em 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018, acesso em 
13-12-2016. Para um estudo detalhado sobre o regime Seveso, v. Rui Tavares Lanceiro, 
Acidentes industriais: o regime Seveso e outros regimes internacionais de prevenção, 
preparação e resposta in Direitos dos Riscos Tecnológicos, Carla Amado (Org.), AAFDL, 
Lisboa, 2014, pp. 375-493.
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Sobre essa exposição, há o risco, mais intenso, da proximimidade 
com as fontes emissoras – sejam elas fixas, como antenas, também 
chamadas estações de rádio base, ou equipamentos menores, como 
telefones celulares, telefones sem fio. 

Há, ainda, um outro risco, que não pode ser desconsiderado, com 
caráter sinérgico, que é a constante exposição ao conjunto de ondas 
eletromagnéticas que se propagam e afetam pessoas e animais. 

As ondas se propagam livremente e não encontram barreiras 
regionais ou nacionais, de modo que o risco eletromagnético é também, 
em grande medida, transfonteiriço51, não limitado ao local das fontes 
emissoras52. 

A circulação, além de limites nacionais, de poluentes – e mutatis 
mutandis também das ondas eletromagnéticas – conduz a uma poluição 
de caráter universal, que desconsidera fronteiras, caracterizando uma 
sociedade global de risco, tal como denomina Ulrich Beck53. 

Esse caráter difuso da contaminação eletromagnética traz problemas 
acrescidos à gestão do risco. Ao lado de um tratamento local da questão, 
notadamente relacionado à localização e instalação de antenas fixas, 
um regime regulatório deve considerar outros níveis e envolver uma 

51  Os riscos podem ser “quanto à extensão: um fenómeno de extensão territorial 
alargada, ou mesmo global (com incidência regional, nacional ou mundial)», cf. Carla 
Amado Gomes, Subsídios para um quadro principiológico, p. 145.

52  Essa caraterística dos riscos associados aos campos eletromagnéticos remete 
à fluidez do medo líquido a que se refere Zygmunt Bauman. Para o autor, “No mundo 
líquido-moderno, os perigos e os medos são também de tipo líquido – ou seriam gasosos? 
Eles flutuam, exsudam, vazam, evaporam... Ainda não se inventaram paredes capazes de 
detê-los, embora muitos tentem construí-las”. Cf. Zygmunt Bauman, Medo Líquido, p. 128. 

53  Cf. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, p. 23. 
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solução transnacional, comunitária, existindo, ainda, aspectos correlatos 
como a produção e comercialização de equipamentos e o fenômeno da 
globalização.

É, por fim, um risco que se intensifica em países e regiões mais ricos, 
onde há maior poder de compra e acesso da população a equipamentos 
tecnológicos que são fontes de emissão de radiação (e frequentemente 
têm um custo bastante elevado). 

Trata-se de um exemplo do “efeito bumerangue” dos riscos de 
modernização, referido por Ulrich Beck, para quem esses riscos, cedo 
ou tarde, serão suportados também pelos mais ricos, isto é, por aqueles 
que o produzem e dele se beneficiam54, e não somente pelas classes e 
países menos favorecidos. 

Tudo isso permite uma aproximação aos riscos eletromagnéticos 
com a definição macro dos seus contornos e um vislumbre dos desafios 
que precisarão ser enfrentados na gestão desse risco tecnológico. 
Apresentado esse cenário, torna-se importante avaliar como uma 
determinada sociedade opta por se expor a um risco, no caso, 
eletromagnético, diante das comodidades que lhe são proporcionadas.  

3.2. Riscos tecnológicos e escolhas civilizacionais

A intensidade dos riscos tecnológicos tem relação com uma 
classificação doutrinária que permite reflexões acerca das escolhas 
civilizacionais que são feitas em uma sociedade, principalmente por 
uma ponderação de custos e benefícios. 

54  Cf. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, pp. 23 e 37-38.
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Sua origem foi o caso Kalkar, julgado pelo Tribunal Constitucional 

Alemão na década de 1970, relativo à expansão da central nuclear de 

mesmo nome. Entre outras questões, debateu-se acerca da legitimidade 

do Parlamento para opções de grande impacto na sociedade, como 

certamente é o uso de energia nuclear, mas, por outro lado, sobre sua 

dificuldade de acompanhar com dinamismo alterações para incremento 

de segurança em razão da evolução tecnológica, o que demonstraria a 

importância da Administração na gestão do risco55.

A discussão deu então origem à repartição, com base na doutrina 

alemã, dos riscos em riscos residuais, riscos em sentido estrito e riscos 

intoleráveis56. A classificação se organiza em torno do conceito de 

tolerabilidade ou não de um determinado risco por uma sociedade 

em um tempo específico, estabelecendo-se uma espécie de gradação 

em função de sua intensidade que tem um piso, passa por uma zona 

intermediária, até atingir um extremo. 

O primeiro degrau, por assim dizer, dessa gradação são os riscos 

residuais, aqueles associados a comodidades que uma determinada 

sociedade decide desfrutar e deve, consequentemente, suportar. São 

55  Sobre esses pontos e o caso Kalkar, v. Carla Amado Gomes, Risco e modificação 
do acto autorizativo, pp. 264-271. Acerca da competência do parlamento para a definição 
dos riscos insuportáveis, envolvendo a limitação da liberdade dos destinatários, e a 
prevenção dos riscos, v. Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo, 
pp. 242-243. 

56  Sobre os conceitos e exemplos que serão apresentados acerca dessa 
classificação, v. Gabriel Doménech Pascual, Derechos fundamentales, p. 250, e 
Carla Amado Gomes, Riscos de civilização, responsabilidades comunicacionais e 
irresponsabilidades residuais in Revista Julgar, n.º 20, maio/agosto de 2013, José Igreja 
Matos (Dir.), Coimbra Editora, Coimbra, 2013, disponível em http://julgar.pt/wp-content/
uploads/2013/05/225-245-Riscos-de-civilização.pdf, acesso em 18-8-2016, pp. 227-228. 
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riscos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e às utilidades 

que o progresso científico proporciona, optando-se por não prescindir 

delas57. 

É nesse estágio que estariam inseridos os riscos tecnológicos 

associados aos campos eletromagnéticos. Uma dúvida que se instala 

é se esses riscos eletromagnéticos já não se encontrariam numa fase 

de transição para um grau superior, de maior intensidade, a demandar 

medidas de segurança mais intensas. 

A segunda espécie seria o risco em sentido estrito (ou simples) que 

se referiria àqueles casos em que é provável a ocorrência de um dano, 

sem que esse risco seja permitido ou caracterize um risco intolerável, 

dependendo de providências para sua adequada gestão. 

Já o risco intolerável é aquele que não é admitido por uma sociedade 

em um dado momento em razão de circunstâncias éticas e morais, 

como o uso de armas biológicas em guerras ou a clonagem humana58, e 

ocupariam o degrau mais extremo da classificação. 

Essa tripartição não é inalterável, podendo ocorrer modificações em 

razão da alteração de circunstâncias, em decorrência da dinâmica social 

57  Tratar-se-ia “de uma grandeza com uma dimensã o negativa, mas cujo benefí cio 
imediato e certo suplanta o malefí cio remoto e eventual” nas palavras de Carla Amado 
Gomes, Riscos de civilização, responsabilidades comunicacionais e irresponsabilidades 
residuais, pp. 227-228. Sobre essas características relacionados aos “riscos de 
modernização”, conforme o conceito de Ulrich Beck, v. Luís Heleno Terrinha, Direito e 
Contingência: com e para além de Ulrich Beck, p. 21.

58 Exemplos cf. Carla Amado Gomes, Riscos de civilização, responsabilidades 
comunicacionais e irresponsabilidades residuais, p. 228.
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ou mesmo da evolução tecnológica59. Um risco residual pode ser alçado 

a risco em sentido estrito ou um risco inadmissível poderia passar a ser 

tolerado, por exemplo. 

São referidos, ainda, os riscos do desenvolvimento60, que seriam 
desconhecidos no momento de sua produção, tendo em vista o estágio 
dos conhecimentos técnicos existentes em dado momento, mas que 
posteriormente, sob a luz de novas descobertas, é revelado quando, 
então, deve passar a ser controlado.

Por oportuno, quando se trata de riscos tecnológicos, o atual estágio 
do conhecimento da ciência e da técnica é um aspecto que deve ser 
considerado, pois interfere diretamente nas decisões adotadas para a 
gestão do risco. A inovação tecnológica pode, ainda, dar ensejo a uma 
potencialidade de alterações significativas no tratamento dispensado 
a um produto ou atividade, demonstrando a revisibilidade que está 
relacionada à gestão dos riscos. 

Feitas essas considerações gerais sobre essa tipologia dos riscos 
tecnológicos, a seguir serão abordados os potenciais impactos negativos 
dos campos eletromagnéticos. 

3.3. Impactos dos campos eletromagnéticos 

Considerando o destinatário, os impactos da radiação eletromagnética 
podem ser divididos em impactos em relação ao ambiente e à saúde 

59  Cf. Carla Amado Gomes, Riscos de civilização, responsabilidades comunicacionais 
e irresponsabilidades residuais, p. 228.

60  Cf. Carla Amado Gomes, Riscos de civilização, responsabilidades 
comunicacionais e irresponsabilidades residuais, pp. 228-229.
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humana. No que tange à sua natureza, os impactos podem, ainda, ser 
térmicos e não térmicos. 

Os efeitos térmicos podem ocorrer em razão da grande proximidade 
com algumas fontes intensas de emissões de ondas eletromagnéticas, 
o que causa o aquecimento de tecidos humanos ou de animais (e 
queimaduras), alteração de reações químicas e indução de correntes 
elétricas em tecidos e células61. 

Apesar de se tratarem de efeitos biofísicos consolidados, há incerteza 
em relação à extensão das consequências desses fenômenos. Para além 
disso, as maiores divergências científicas são relacionadas aos efeitos 
não térmicos de longo prazo. 

 A Agência Europeia do Ambiente possui uma série de publicações 
relativas a riscos associados a inovações tecnológicas a que denominou 
Late Lessons from Early Warnings, entre os quais estão abrangidos os 
riscos relacionados às ondas eletromagnéticas62.

No que tange aos impactos sobre o ambiente, o relatório, com 
fundamento em diversos estudos, indica que as ondas eletromagnéticas 
poderiam impactar abelhas e aves que teriam possivelmente o seu 

61  Essa é principal preocupação exposta na Diretiva n.º 2013/35/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 2013 relativa às prescrições 
mínimas de segurança e saúde em matéria de

 
exposição dos trabalhadores aos riscos 

devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos), cf.  item 6. Essa diretiva será 
analisada como parte do regime jurídico europeu estabelecido para a gestão do risco 
eletromagnético no tópico 5.3, disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:PT:PDF, acesso em 13-12-2016.

62  V. Mobile phone use and brain tumour risks: early warnings, early actions?, 
510, Late Lessons, vol. II, chapter 21, Agência Ambiental Europeia – EEA, Report n.º 
1/2013, disponível em http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2, acesso 
em 4-4-2016. 
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sistema de navegação afetado por essas radiações, além de serem 
relatados efeitos na procriação de aves selvagens63. 

Especificamente sobre as abelhas, existem evidências de que sua 
população mundial diminuiu consideravelmente nas últimas décadas 
– com grande implicação no processo de polinização – e uma das 
explicações apresentadas é a exposição aos campos eletromagnéticos 
gerados pelo homem, havendo estudos que demonstram que as abelhas 
reagem significativamente a telefones celulares e antenas posicionados 
perto de colmeias64.

Em relação aos animais para produção, a Agência Nacional Francesa 
de Segurança Sanitária, Alimentação, Ambiente e Trabalho produziu 
um relatório centrado no impacto das redes de baixa frequência de 
transmissão de energia. 

O documento aponta a necessidade de mais investigações e as 
dificuldades para avaliação desses impactos decorrentes da ausência 
de padronização dos estudos avaliados65, mas conclui que haveria em 
bovinos uma possível diminuição da produção de leite e das taxas de 
gordura, um possível aumento em aves da mortalidade e, em porcos, 
a diminuição da fertilidade dos espermatozoides expostos in vitro aos 
campos eletromagnéticos.

63   Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 524. 

64   Cf. Daniel Favre, Mobile phone-induced honeybee worker piping in 
Apidologie (2011) 42, p. 277. 

65   Cf. Conséquences des champs électromagnétiques d´extrêmement 
basses fréquences sur la santé animale et les performances zootechniques, Avis de 
l´Agence Nationale de Securité Sanitaire, Alimentation, Environnement y Travail, Rapport 
d´expertise collective, agosto de 2015, disponível em https://www.anses.fr/fr/system/
files/SANT2013sa0037Ra.pdf, acesso em 8-4-2016, p. 90.
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Quanto aos impactos em relação às pessoas, seriam exemplos de 
efeitos não térmicos da radiação eletromagnética náuseas, dores de 
cabeça e impactos no sistema nervoso quando a exposição aos campos 
eletromagnéticos ultrapassa determinado nível66. 

Haveria, ainda, potencialmente, outros efeitos de longo prazo que 
poderiam ser causados mesmo dentro dos limites estabelecidos de 
exposição, tais como câncer, leucemia infantil, autismo, infertilidade 
masculina e hipersensibilidade eletromagnética com sintomas como 
dores de cabeça, náuseas, distúrbios de sono e déficit de atenção67-68. 

Foi, também, demonstrado maior índice de incidência de leucemia 
infantil em relação às instalações de redes de transmissão de energia de 
alta tensão baseado na distância quanto às redes, o que contribuiu para 
o estabelecimento de distâncias mínimas a serem mantidas das pessoas 
e animais em relação a essas instalações 69.

66   Impactos reconhecidos na própria regulamentação europeia, cf. 
alíneas a) e b) do artigo 5.º, 9 da Diretiva n.º 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de junho de 2013 relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde 
em matéria de

 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (campos 

eletromagnéticos). 

67   Cf. Om P. Gandhi et al., Exposure Limits: The underestimation 
of absorbed cell phone radiation, especially in children in Electromagnetic Biology and 
Medicine, vol. 31(1), 2012, p. 40. 

68   Para uma listagem desses e de diversos efeitos da radiação 
eletromagnética com referência aos respectivos estudos científicos, v. Reported 
Biological Effects from Radiofrequency Radiation at Low-Intensity Exposure (Cell 
Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop and ‘Smart’ Meter RF Intensities), parte do projeto 
Bioinitiative 2012: A rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity 
electromagnetic radiation, disponível em http://www.bioinitiative.org/report/wp-
content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf, acesso em 22-8-2016.

69   Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 510. 
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Com a finalidade de investigar uma eventual ligação entre as ondas 
eletromagnéticas emitidas por telefones celulares e o câncer cerebral, 
foram realizados dois grandes grupos de estudos que embasaram as 
decisões regulatórias hoje vigentes sobre campos eletromagnéticos. O 
primeiro deles foi o grupo de estudos Hardell, na Suécia, e o segundo, 
o Interphone, conduzido pela Agência Internacional para Pesquisa 
do Câncer – IARC, que é uma agência independente da Organização 
Mundial de Saúde – OMS70. 

A realização de investigações dessa amplitude é complexa – o que 
explica o reduzido número de grupos de estudos –, pois, para que haja 
valor estatístico, é preciso avaliar um grande número de casos, muitas 
vezes em diversos países.

Além disso, é necessário que os estudos se estendam por diversos 
anos, pois o câncer cerebral (foco do estudo) é um tipo de câncer que 
tem um período de latência, ou seja, o tempo decorrido entre a primeira 
exposição e a doença é muito longo, podendo variar de 15 a 45 anos 
dependendo do paciente. E os estudos devem abranger, no mínimo, a 
média dessa latência71. 

A metodologia adotada foi a análise de casos de câncer cerebral, dos 
tipos glioma e neuroma acústico, e de controles (pacientes com outros 
tipos de câncer ou outras doenças), fazendo-se as mesmas perguntas 
aos pacientes ou seus parentes em caso de óbito. 

Foram consideradas questões como anos de uso dos telefones 
celulares e sem fio, tempo diário de utilização, lado da cabeça em que 

70  Para uma explicação detalhada sobre os estudos, v. Agência Ambiental 
Europeia – EEA, Mobile phone use, pp. 509 e ss. 

71  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 512. 
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os telefones são mais utilizados, de modo a apurar se haveria um risco 
superior de incidência das doenças no grupo mais exposto a essas 
fontes72.

O grupo Hardell realizou investigações específicas sobre telefones 
celulares e fixos, sem fio, que apontaram uma tendência de aumento da 
incidência de tumor cerebral dos tipos glioma e neuroma acústico nos 
casos de usuários com longos períodos de uso73.  Suas análises 
também indicaram que o primeiro uso de telefones antes de vinte anos 
de idade é associado ao maior risco de desenvolver esses mesmos tipos 
de câncer glioma e neuroma acústico74, o que aponta para um risco 
acrescido para crianças e jovens, como se destacará mais adiante. 

O estudo Interphone, por sua vez, foi um estudo internacional 
relativo ao risco de câncer cerebral e ao uso de telefone celular, que 
teve início em 2000 e teve resultados reputados bastante controversos, 
apresentados em 2010. 

Os próprios realizadores do Interphone (cada país participante 
possuía um especialista responsável) tiveram opiniões às vezes 
diametralmente opostas sobre os resultados; alguns afirmando que 
teria sido comprovado que não há um risco agravado para o câncer 
cerebral (interpretando-se os maiores índices de incidência da doença 
encontrados como falhas estatísticas) enquanto outros apontaram a 
comprovação de uma incidência maior de câncer cerebral75.

72  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, pp. 512 e ss. 

73  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 524. 

74  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 514.

75  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 517. 
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Foram feitas críticas quanto à não avaliação do risco acrescido pelo 
uso de telefones sem fio, em razão do baixo percentual de adesões dos 
pacientes ao estudo em alguns países, e a respeito da metodologia 
adotada, que realizou entrevistas em beira de leito com os pacientes, 
o que permitia aos entrevistadores saber se o caso era de câncer ou de 
controle. 

Os estudos Hardell, mais conclusivos no sentido de um risco 
acrescido relacionado ao uso dos telefones e o câncer cerebral, por sua 
vez, não se restringiram aos telefones celulares e também analisaram o 
uso do telefone sem fio e foram realizados enviando-se questionários à 
residência dos pacientes quando já tinham recebido alta – em oposição 
às criticadas entrevistas de beira de leito76. 

Percebe-se, com essas conclusões conflitantes e respectivas 
críticas, que parecem fundadas as reservas à suposta objetividade 
da racionalidade científica em relação à caracterização dos riscos 
tecnológicos e a uma pretensão de monopólio dos cientistas sobre essa 
racionalidade77. 

Parâmetros metodológicos inadequados podem conduzir a 
conclusões díspares, pode haver erros em estudos, além de subjetividade 
na avaliação de resultados78. Pode, ainda, haver o financiamento de 

76  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, pp. 518 e ss.

77  Cf. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, pp. 29 e 57.

78  Sobre a subjetividade na avaliação científica especificamente em relação aos 
riscos eletromagnéticos, apontando que os principais fatores que influenciam a opinião 
de um especialista são o tipo de questão envolvida (e o nível de incerteza/complexidade), 
a área de conhecimento do avaliador, seus valores, a organização em que trabalha e a 
habilidade dos especialistas para aprender e mudar de ponto de vista. v. Pita Spruijt et 
al., Different roles of electromagnetic field experts when giving policy advice: an expert 
consultation in Environmental Health, 2015, 14:7, disponível em http://www.ehjournal.
net/content/14/1/7 , acesso em 5-4-2016, p. 2.
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pesquisas por algum dos atores diretamente interessados – o que 
demonstra a importância da transparência de organizações envolvidas 
em investigações científicas em relação a quais são os seus financiadores, 
de modo que se permita avaliar um determinado estudo científico 
também à luz dessas circunstâncias. 

No que se refere aos impactos da radiação eletromagnética, 
existem, no entanto, alguns pontos objeto de maior consenso entre 
os especialistas. Entre eles, os principais são a necessidade de mais 
investigações em geral e, especialmente, em relação às crianças e a 
jovens até 20 anos – o cérebro está em desenvolvimento em média 
até essa idade –, pois os estudos Hardell e Interphone foram realizados 
somente com adultos. 

Houve, recentemente, um considerável aumento da utilização 
dessas tecnologias entre crianças e jovens, que, se não bastasse, estão 
sujeitos a um risco maior do que os adultos. 

É importante destacar que o osso do crânio nessa fase é mais fino, 
o cérebro mais exposto a toxinas e os tecidos têm maior condutividade, 
de modo que absorvem, proporcionalmente, mais radiação 
eletromagnética em relação ao tamanho da cabeça79. Em acréscimo, há 
o fato de que as crianças e jovens de hoje ficarão expostas à radiação 
eletromagnética por mais tempo que os adultos, que iniciaram o uso 
dos telefones celulares já com mais idade80. 

Também se aponta que essas pesquisas foram realizadas há algum 
tempo, nas décadas de 1990 e começo de 2000, com tecnologias mais 

79  Cf. Om P. Gandhi et al., Exposure Limits: The underestimation of absorbed cell 
phone radiation, especially in children, pp. 43-45. 

80  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 514.

Índice do e-book Sumário do texto



448

antigas e que transportavam uma quantidade menor de informação, 
pois os telefones não tinham funções multiuso como assumiram mais 
recentemente – eram usados principalmente para comunicação de voz. 

A questão é de extrema importância, pois a exposição à radiação 
eletromagnética tende a aumentar com o desenvolvimento 
tecnológico81. É um fato curioso já que, considerado esse aspecto, os 
equipamentos com tecnologias mais antigas seriam, potencialmente, 
mais seguros do que aqueles mais “avançados”, o que, em geral, não é 
o que ocorre (ou deveria ocorrer) com o desenvolvimento da segurança 
dos equipamentos.  

Também se destaca que os pacientes avaliados pelos estudos não 
estavam expostos há muitas décadas a essas tecnologias e não eram 
considerados heavy users, pessoas que usam o telefone por uma 
excessiva quantidade de tempo diária, que é um fenômeno mais 
recente, atingindo, inclusive, jovens e crianças. 

A intensificação da utilização é relevante, notadamente porque o 
tempo médio de uso avaliado nesses estudos foi de 30 minutos diários, 
o que, sem dúvida, está superado, haja vista a utilização dos telefones 
celulares para várias outras funções que não apenas a comunicação por 
voz.  

Como se viu no quadro do atual estágio científico que se tentou 
apresentar, há, ainda, muita incerteza relacionada à radiação 
eletromagnética, mas já há evidências que apontam para a necessidade 
de um incremento das medidas de segurança em relação à exposição 
tanto de pessoas quanto de animais. 

81  Cf. Lisa Gherardini et al., Searching for the Perfect Wave, p. 5367.  
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De todo modo, é inequívoca a necessidade de aprofundamento 
das pesquisas, mantendo-se uma constante investigação científica de 
modo a buscar elucidar os pontos controversos, circunstância que é 
essencial na questão eletromagnética, assim como em geral nos riscos 
tecnológicos82. 

3.4. Organizações internacionais relacionadas aos riscos eletromagnéticos 

A preocupação com os riscos eletromagnéticos e os seus 
impactos deu origem a iniciativas no âmbito de algumas organizações 
internacionais, que têm grande influência, retirando legitimação de sua 
expertise técnica, e que têm tido papel fundamental na regulamentação 
da matéria. 

Uma delas é a Agência Internacional para Pesquisa do Câncer – 
IARC, agência especializada no âmbito da OMS. Esta é a organização 
responsável pela classificação sobre o potencial carcinogênico dos mais 
diversos agentes. 

Com base nos estudos Hardell e, principalmente, no estudo 
Interphone, que tivera parte dos resultados divulgado em 2010, o 
IARC realizou, em 2011, a classificação da radiação dos telefones e das 
antenas fixas de telefonia e das redes de transmissão de energia como 
emissoras possivelmente carcinogênicas (2B)83. 

82  Sobre a constante atualização do estágio de evolução científica ser essencial na 
questão eletromagnética e as medidas de segurança, caso necessário, serem futuramente 
revisadas em função dos novos resultados, v. Gabriel Doménech Pascual, Derechos 
fundamentales, pp. 278-279. 

83  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 522. 
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O IARC elabora essa classificação considerando o perigo e potencial 
cancerígeno de diversos agentes, subdivididos em 5 estágios organizados 
de acordo com o grau de consistência das evidências científicas relativas 
ao potencial carcinogênico em pessoas e animais, usando três critérios: 
de evidências suficientes, limitadas e inadequadas. 

Partindo do degrau superior de gravidade, o Grupo 1 abrange aqueles 
agentes com evidências científicas suficientes quanto à sua danosidade, 
como é o caso dos asbestos, o tabaco e o raio X. Já o Grupo 2A é o conjunto 
dos agentes provavelmente cancerígenos, que abrange um conhecimento 
científico limitado quanto ao potencial cancerígeno para humanos, mas 
suficiente evidência de câncer em animais. 

O Grupo 2B é o dos possivelmente cancerígenos, como o DDT e a 
radiação de campos eletromagnéticos, ora tratados, no qual se considera 
que há limitada evidência de potencial carcinogênico para as pessoas e 
menos que suficiente evidência em relação a animais. 

Imediatamente abaixo está o Grupo 3B, que é aquele que abrange 
agentes não classificáveis porque as evidências científicas são inadequadas 
e não permitem outra classificação, e, por fim, o Grupo 4, que engloba os 
agentes que provavelmente não são cancerígenos, baseados em fortes 
evidências científicas que afastam esse efeito em pessoas e animais.

A classificação 2B da radiação eletromagnética foi objeto de bastante 
divergência, oriunda tanto da indústria da telefonia, que não concordou 
com a classificação como “possivelmente carcinogênica”, quanto de alguns 
cientistas, que pretendiam um grau mais elevado, além da observação de 
que a classificação não contribuiu para elucidar os riscos associados, mas 
para disseminar mais dúvidas84. 

84  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, pp. 521-522.

Índice do e-book Sumário do texto



ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

451

Para que se possa verificar o grau em que foi inserida a radiação 
eletromagnética dessas fontes pelo IARC, a mesma classificação 2B 
(possivelmente carcinogênica) fora também atribuída ao café85. 

Há, ainda, projeto em andamento no âmbito da OMS desde 1996, 
que é o EMF Project, estabelecido para avaliar os impactos ambientais 
e à saúde relacionados à exposição aos campos eletromagnéticos 
de frequência até 300 Ghz, que revisa estudos científicos, divulga 
informações e publica periodicamente um relatório sobre a matéria86.

Outras organizações que desempenham papel de destaque nesse 
cenário são o IEEE – Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, 
uma associação privada com sede nos EUA, e a Comissão Internacional 
para Proteção contra Radiações Não Ionizantes – ICNIRP, que integra 
a estrutura da OMS e cujos estudos sobre valores-limite de exposição 
embasaram a regulamentação da Europa e dos EUA, respectivamente. 

A criação dessas instituições, apesar de potenciais benefícios, deve 
ser vista com cautela se o objetivo for centralizar, praticamente de forma 
exclusiva, a apreciação de questões controversas como um recurso 
para escapar à divergência científica, evitando-se um debate irrestrito 
de especialistas sobre essas questões e a evolução do conhecimento 
pelo contraditório. Esse fenômeno, denominado de “institucionalização 

85  Recentemente, o IARC excluiu o café do grupo 2B, afirmando, contudo, que 
bebidas, entre elas o próprio café, quando consumidas muito quentes (acima de 65º C), 
provavelmente causam câncer de esôfago em humanos, razão pela qual foram incluídas 
no grupo 2A, cf. Informação à imprensa n.º 244 de 15-6-2016, disponível em https://www.
iarc.fr/en/media-centre/pr/2016/pdfs/pr244_E.pdf, acesso 2-9-2016. 

86  O último documento divulgado é o The International EMF Project – Progress 
Report June 2013-2014, disponível em http://www.who.int/peh-emf/project/IAC_2014_
Progress_Report.pdf?ua=1, acesso em 8-4-2016. 
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da apreciação e valoração científica” 87 é característico na questão 
eletromagnética notadamente em relação à ICNIRP, que, por sua 
importância em relação à Europa, voltará a ser abordado no tópico 5. 

4. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO RISCO: O TRIPÉ DO GERENCIAMENTO 
DO RISCO

Apresentado o atual cenário científico relacionado aos riscos 
eletromagnéticos, percebe-se que, apesar das divergências, é preciso 
cautela principalmente diante do potencial dos danos em relação ao 
ambiente e às pessoas. 

E se há tamanha dúvida em relação à técnica, a tomada de decisão88 
num cenário de incerteza se torna ainda mais complexa. É nesse 
contexto que está inserida a gestão democrática do risco ou “governança 
social do risco” 89, estabelecida sob uma espécie de tripé: a avaliação do 
risco, a comunicação à população e a adaptação, que seriam os “eixos 
fundamentais”90 da gestão do risco91. 

87  Expressão de José Esteve Pardo, cf. Ciencia y Derecho ante los riesgos para 
la salud. Evaluación, decisión y gestión in Documentación Administrativa, n.º 265-266 
(enero-agosto 2003), p. 144.

88  Sobre a tomada de decisão envolvendo o risco (“decisão arriscada”) e a ideia 
de contingência, ou seja, num cenário com várias possibilidades, o decisor opta por uma 
alternativa “que é” em detrimento de outras “que poderiam ser”, v. Luís Heleno Terrinha, 
Direito e Contingência: com e para além de Ulrich Beck, p. 29.

89  Cf. expressão de Carla Amado Gomes, Risco tecnológico, comunicação do 
risco e direito a saber in Direitos dos Riscos Tecnológicos, Carla Amado (Org.), AAFDL, 
Lisboa, 2014, p. 27.

90  Cf. expressão de Carla Amado Gomes, Risco tecnológico, comunicação do 
risco, pp. 19-21.

91  Para um exemplo aplicado desses eixos da gestão do risco com relação ao 
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Essas não são fases que terminam e não se renovam, mas, ao 
contrário, diante de uma constante evolução técnica e científica e com 
eventuais novos conhecimentos, elas potencialmente se sucedem de 
forma contínua em relação a cada risco. 

4.1. Avaliação 

A avaliação é o conjunto de ações adotadas com a finalidade 
de averiguar os riscos de um determinado produto ou serviço, 
anteriormente ao seu ingresso no mercado, como pode ocorrer numa 
etapa preliminar do processo de licenciamento ambiental. 

Para tanto, empreende-se uma ponderação acerca dos fatores de 
incerteza relativamente ao risco sob análise, buscando-se antever os 
possíveis cenários e a sua evolução de modo a permitir a definição de 
pressupostos para a gestão92.

Num primeiro momento, essa avaliação é feita pelo legislador, que irá 
identificá-los e fazer uma gradação deles, por exemplo, estabelecendo 
os referidos riscos residuais ou, eventualmente, riscos reputados 
intoleráveis por uma determinada sociedade. 

Certas escolhas são tão relevantes, como, por exemplo, o uso ou 
não de uma tecnologia nuclear, mesmo que para fins pacíficos93, que 

sistema REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances), 
estabelecido pelo Regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
18 de setembro, v. Carla Amado Gomes, Quatro estratégias para uma incógnita: o risco 
global no seu labirinto in Textos Dispersos de Direito Administrativo, AAFDL, Lisboa, 2013, 
pp. 308 e ss. 

92  Cf. Carla Amado Gomes, Subsídios para um quadro principiológico, p. 146.

93  Como foi a discussão do citado caso Kalkar na Alemanha.

ESTUDOS SOBRE RISCOS TECNOLÓGICOS 

Índice do e-book Sumário do texto



454

se afirma que é uma seara reservada à atuação do legislador, ao menos 
para a definição do mínimo que considera como um risco tolerado. E se 
o legislador atua, por consequência, haverá uma diminuição da margem 
de escolha do administrador. 

Nessa avaliação do risco, há uma certa tensão entre a liberdade dos 
envolvidos, seja dos operadores econômicos, dos usuários e do público 
em geral, numa espécie de contraposição de uma intervenção menor 
versus uma segurança maior, ou, em outras palavras, mais liberdade ou 
graus mais altos de minimização do risco, respectivamente. 

E, por certo, não existe somente uma escolha entre aceitar ou não 
aceitar, entre proibir ou permitir uma atividade de risco. Há uma extensa 
gama de opções que residem entre essas duas alternativas e que 
dependerá da margem de segurança que se pretende obter. Essa margem 
pode variar e ser maximizada por meio de uma adequada gestão dos 
riscos.

Posteriormente a esse tratamento legislativo, caberá ao administrador, 
quem usualmente faz parte considerável da valoração do risco, a utilização 
de instrumentos como o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto 
ambiental e a avaliação ambiental estratégica, que serão ferramentas 
para a avaliação dos riscos de determinada atividade. 

O dinamismo da evolução tecnológica (e o tempo que as mudanças 
legislativas costumam levar) acaba por trazer para a administração essa 
valoração, que, em geral, poderá responder com maior celeridade aos 
novos desafios da gestão do risco. E a administração que tradicionalmente 
geria perigos com base na experiência passa a ser também uma 
“administração gestora de incertezas” 94.

94  Expressão de Carla Amado Gomes, A idade da incerteza, p. 173.
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O recurso à ciência – com as suas limitações – será indispensável em 
dois momentos. Nessa primeira fase, no processo de avaliação do risco 
no ambiente de dúvidas, no qual os peritos terão um papel primordial 
no assessment do risco, e num segundo momento, na  minimização do 
risco, auxiliando na sua gestão e na proposição de soluções técnicas95. 

Veja-se a importância do papel dos experts no caso do risco 
eletromagnético, como se buscou demonstrar supra, a respeito dos 
impactos da radiação eletromagnética. Além disso, como se observará 
adiante por ocasião da análise do regime jurídico europeu, são as 
entidades técnicas internacionais que têm sido em grande parte 
responsáveis tanto pela avaliação do risco eletromagnético quanto 
pela sua posterior revisão à luz de novas informações – como é o caso 
principalmente da ICNIRP. 

No que concerne aos peritos, contudo, é preciso destacar que 
apesar de, em geral, contarem com o respaldo social que decorre de sua 
expertise e uma aparente “neutralidade” científica, deve-se apontar o 
seu déficit de legitimidade democrática, o que implica uma necessária 
cautela no que tange à sua atuação 96-97.   

95  Sobre o papel da investigação científica na avaliação e minimização do risco em 
relação ao mar, v. Carla Amado Gomes, Por mares nunca de antes navegados: gestão do 
risco e investigação científica no meio marinho in Textos dispersos de direito do ambiente, 
AAFDL, Lisboa, 2008, vol. 4, pp. 272-273. 

96  Cf. Carla Amado Gomes, Risco tecnológico, comunicação do risco, p. 23. 

97  Miguel Nogueira de Brito aponta, referindo-se à acepção de Ulrich Beck, 
que a atividade dos peritos seria subpolítica por ser “fragmentada e incapaz de exprimir 
opções políticas de fundo para o conjunto da sociedade”, cf. Miguel Nogueira de Brito, 
O admirável novo constitucionalismo da sociedade do risco in In Memoriam Ulrich Beck, 
Carla Amado Gomes e Luis Heleno Terrinha (Coord.), Atas do colóquio promovido pelo 
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e pelo Centro de Investigação de Direito Público 
em 22 de Outubro de 2015, Lisboa, 2016, livro digital disponível em http://www.icjp.pt/
publicacoes/1/8611, acesso em 4-8-2016, p. 74. 
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4.2. Comunicação (e percepção do risco)

Outra base do tripé da gestão democrática do risco é a comunicação98, 
que constitui o contínuo processo de informação dos interessados e tem 
início desde a avaliação de um risco, por exemplo no curso do processo 
de licenciamento. Ela abrange, ainda, os informes acerca da autorização 
de um produto ou serviço ao fim do licenciamento e, posteriormente, 
a comunicação acerca do status da atividade e eventuais alterações ou 
informações decorrentes de algum novo conhecimento científico. 

A comunicação do risco tem como destinatários não apenas 
a população em geral ou o público, mas também pode ter como 
interessados pessoas específicas, envolvidas no processo de avaliação 
de um risco, como o empreendedor em um licenciamento ambiental. 

Não se trata de mera faculdade das autoridades competentes e 
mesmo de empreendedores (com sua parcela de atribuições como um 
dos atores envolvidos na gestão do risco); há um verdadeiro direito da 
população de conhecer os riscos a que está sujeita99.  

Além disso, em vez de uma comunicação unilateral, o que deve ser 
perseguido é um diálogo com o público, buscando-se um verdadeiro 
“contraditório” por meio da participação dos interessados100, denotando-
se o aspecto democrático na comunicação.

98  Sobre a comunicação dos riscos tecnológicos, v. Carla Amado Gomes, Risco 
tecnológico, comunicação do risco, pp. 17-38.

99  Um “direito a saber” por força do que chama de “imperativo democrático 
da comunicação de riscos vivenciais”, cf. Carla Amado Gomes, Risco tecnológico, 
comunicação do risco, p. 29.

100  Cf. Carla Amado Gomes, Risco tecnológico, comunicação do risco, p. 35. 
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Destaca-se que o risco eletromagnético, como muitos outros riscos 
tecnológicos, não é de comunicação simples, pois envolve conhecimentos 
técnicos especializados em múltiplas áreas, como a física, biologia, 
medicina, entre outras. Por certo, isso deve ser considerado pelos 
gestores para que seja possível apresentar esse conhecimento da forma 
mais eficaz possível à população. 

O governo da França, por exemplo, mantém portais informativos 
com diversos esclarecimentos para leigos acerca dos efeitos dos campos 
eletromagnéticos101, envolvendo conhecimentos como distanciamentos 
mínimos para a localização de antenas fixas, os valores-limite dos níveis 
de exposição às radiações e os riscos associados. 

Na comunicação para o público, é indispensável considerar a 
percepção do risco102. As pessoas, em geral, têm mais medo do 
desconhecido, do que é incomum, do risco tecnológico em oposição ao 
risco natural, sem embargo do fato de que cada sociedade pode ter uma 
percepção diversa sobre um mesmo risco ou, ainda, essa percepção 
pode se alterar ao longo do tempo103. Conhecer essas características e 
investigar a percepção de cada risco é essencial para permitir ao gestor 
fazer a adequada comunicação do risco à população, o que proporciona 
uma sensação maior de segurança.  

O risco “objetivo”, avaliado com base em critérios científicos, e sua 
efetiva percepção pela população podem ser muito díspares – com as 

101  V. http://www.radiofrequences.gouv.fr e http://www.anfr.fr/accueil/. 

102  Para mais detalhamentos acerca da percepção do risco, v. Carla Amado 
Gomes, Risco tecnológico, comunicação do risco, pp. 21 e ss.

103  Para um quadro geral sobre os riscos que as pessoas mais temem e aqueles que 
aceitam com maior facilidade, v. Carla Amado Gomes, Risco tecnológico, comunicação do 
risco, pp. 26-27.
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devidas ponderações à objetividade atribuída à ciência, como visto em 
relação aos resultados dos estudos científicos quanto aos impactos dos 
campos eletromagnéticos. 

Pesquisa realizada pela Agência de Proteção Ambiental Americana – 
EPA, com a finalidade de verificar a percepção das pessoas em relação à 
gravidade de determinados problemas ambientais e compará-la com a 
percepção dos especialistas da própria agência, objetivando ajustar sua 
política regulatória, obteve resultados que corroboram essa diferença 
de perspectiva104. 

Inadagados o público e os técnicos, as respostas foram bastante 
diversas. A população considerou entre os dez mais graves problemas 
ambientais determinados riscos que sequer foram apontados pelos 
tecnocratas da agência ambiental, tais como como rejeitos radiotivos e 
de acidentes nucleares. 

Se, na percepção do risco, é possível que sejam opostas as opiniões 
populares e as dos cientistas105, devem ser vistas com cautela uma ideia 
de preponderância da racionalidade científica e a noção de que o público 
teria uma deficiência de informações e de conhecimentos especializados, 
o que seria a explicação para essas potenciais divergências106.

Além disso, residiria aqui um potencial conflito sobre se deveriam 
ser acolhidas as percepções do risco da população, considerando um 

104  Sobre a citada pesquisa, v. Cass R. Sustein, Laws of Fear, resenha do livro de 
Paul Slovic, The perception of Risk, in Harvard Law Review, Vol. 115, No. 4 (Feb., 2002), 
Harvard Law Review Association, p. 1120. 

105  O que Ulrich Beck chamou de «fissuras e desencontros entre a racionalidade 
científica e a racionalidade social em lidar com os riscos da civilização, cf. Ulrich Beck, Risk 
Society: Towards a new modernity, p. 30. 

106  Para essa crítica, v. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a new modernity, p. 58. 
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viés democrático, ou dos técnicos e sua tecnociência107, que estariam 
fundamentados no conhecimento científico108. 

A divergência entre esses ângulos da percepção do risco é destacada 
por sua relevância para a compreensão do fenômeno, mas, seja como 
for, fundados ou não fundados, devem ser administrados os temores da 
população. 

É curioso que o chamado “mal do século” não é o câncer (potencial 
impacto mais grave relacionado aos campos eletromagnéticos em 
relação às pessoas), mas a ansiedade109. Assim, de certo modo, o 
medo pode gerar mais efeitos negativos do que os possíveis impactos 
que um risco poderia causar, o que demonstra a importância de uma 
comunicação adequada à população. 

Sobre o tema, é de extrema importância a iniciativa da Comissão 
Europeia, chamada de Eurobarômetro, com a finalidade de avaliar a 
percepção pela população nos países da União Europeia em relação 
a diversos riscos. Em 2006 e 2010, foram realizados extensos estudos 
especificamente em relação aos campos eletromagnéticos sobre o grau 
de informação e percepção do risco, com inquéritos apresentados a 

107 Sobre a potencial tensão quanto à competência para a tomada de decisão em 
matérias que envolvem incerteza e complexidade científica e técnica entre a “tecnocracia 
e expertocracia organizadas” e as autoridades públicas competentes, destacando as “vias 
de entrada da ciência e técnica no espaço público de decisão”, v, José Esteve Pardo, El 
desconcerto del Leviatán: Política y derecho ante las incertitumbres de la ciencia, Marcial 
Pons, Madrid, 2009, pp. 99 e ss.  

108 Cf. Cass R. Sustein, Laws of Fear, pp. 1120-1121.

109 Para considerações sobre o que denomina “síndrome do pensamento 
acelerado”, bem como uma de suas características, que é o sofrimento por antecipação – 
o qual, aplicado ao presente caso se relaciona com o medo decorrente da percepção do 
risco eletromagnético, v. Augusto Cury, Ansiedade, como enfrentar o mal do século: a 
síndrome do pensamento acelerado, 1ª Edição, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 131. 
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residentes em todos os países da União110. Entre os fatores apontados 
como potencialmente arriscados para a saúde, fontes de campos 
eletromagnéticos apareceram nas respostas ocupando apenas as 
últimas cinco posições entre os riscos questionados, atrás de itens como 
a qualidade da comida e água potável111. 

As fontes que acarretam maior grau de preocupação são as linhas 
de transmissão de energia e as antenas fixas, citadas por 35% e 32% das 
pessoas, respectivamente. Os telefones celulares, que são a fonte de 
radiação eletromagnética mais comum, foram apontados por somente 
26% das pessoas com o potencial de afetar em grande extensão a 
saúde, num decréscimo de 2% desde a pesquisa anterior, ou seja, houve 
diminuição da percepção de risco em relação aos telefones celulares 
nos anos anteriores à pesquisa112. 

Enquanto mais de 2/3 dos entrevistados acreditam que sua saúde 
é afetada de alguma forma por redes de transmissão de alta voltagem, 
antenas fixas e telefones celulares, apenas 46% das pessoas afirmam 
estar muito preocupadas sobre o seu risco potencial e 51% não estão 
muito preocupadas ou têm qualquer preocupação113. 

Esses dados, contrapostos às opiniões científicas relatadas por 
ocasião da análise dos impactos dos campos eletromagnéticos, 
demonstram como a percepção do risco, de fato, pode ser diversa entre 
a população e a comunidade científica. 

110  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, European 
Comission, junho de 2010, disponível em http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_347_en.pdf, acesso em 6-4-2016.

111  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, pp. 7 e 95.

112  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, pp. 7 e 95.

113  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, p. 7.
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Enquanto se caminha para uma percepção maior dos cientistas quanto 
aos riscos eletromagnéticos – ainda que com divergências –, a população, 
cada vez mais habituada ao uso generalizado dessas fontes, parece mais 
confortável em relação à convivência com esses riscos. 

A comunicação tem como finalidade assegurar a informação dos 
destinatários, constituindo esta última um princípio essencial na 
gestão democrática dos riscos tecnológicos. Em relação aos riscos 
eletromagnéticos, uma notícia preocupante é a de que houve uma 
diminuição sobre o conhecimento das fontes de radiação desde a última 
pesquisa do Eurobarômetro. 

Enquanto na pesquisa de 2006 23% das pessoas apontaram 
espontaneamente as fontes produtoras de radiação eletromagnética, na 
pesquisa em 2010 somente 9% dos questionados indicaram as fontes, o 
que demonstra uma redução de mais da metade114. 

Além disso, somente 20% dos entrevistados afirmaram que haviam 
recebido alguma informação sobre os riscos potenciais à saúde dos campos 
eletromagnéticos e, entre eles, somente 40% estavam satisfeitos com a 
informação recebida115. Essa deficiência de informação ao público poderia 
ser uma explicação para a redução da percepção do risco eletromagnético 
pela população apurada pelo Eurobarômetro, como supramencionado. 

Quanto à política regulatória, a pesquisa contabilizou que 58% dos 
entrevistados não acreditavam que as autoridades públicas adotavam as 
providências necessárias para protegê-los dos potenciais riscos à saúde 
associados aos riscos eletromagnéticos116. 

114  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, pp. 7 e 95.

115  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, pp. 8 e 95.

116  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, pp. 8 e 95.
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Do que se expôs, a iniciativa do Eurobarômetro é importante e 

extremamente útil para avaliar a percepção do público quanto aos 

riscos eletromagnéticos. Além disso, esses resultados são relevantes 

para orientar as autoridades públicas na formulação de suas políticas 

para a gestão do risco, notadamente no que se refere à comunicação. 

A análise dos resultados apresentados pelo Eurobarômetro 

permite concluir acerca do grau de deficiência em relação ao acesso 

à informação pela população sobre os riscos eletromagnéticos, o que 

deve ser aperfeiçoado pelas autoridades competentes, em especial para 

afastar eventual distorção no nível de percepção desse risco pelo público 

europeu, o que pode ter efeitos negativos em relação à participação 

popular e à atividade regulatória.   

4.3. Adaptação 

A terceira base do tripé da gestão do risco é a adaptação, que 

consiste no conjunto de medidas adotadas tendo por fim o incremento 

da segurança, à medida que for possível, em relação a um risco. 

As atividades legislativas e administrativas visando à adaptação, 

inseridas nas suas respectivas esferas de competência, devem 

considerar o atual estágio de conhecimento científico e as informações 

de maior qualidade à sua disposição, adotando decisões com medidas 

em atenção à proporcionalidade. 

Essas medidas podem se destinar a reduzir o impacto ou eliminar 

consequências já conhecidas ou, ainda, a riscos cujo potencial 

danoso ou sua intensidade ainda são incertos, envolvendo, ainda, o 
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estabelecimento de condicionamentos, em maior ou menor grau, em 

relação às atividades ou produtos envolvidos117.  

No que se refere ao risco eletromagnético, as medidas de adaptação 
são um campo que também tem sido objeto de grande influência de 
organizações colaboradoras como a ICNIRP, que estabeleceu os valores-
limite de exposição posteriormente adotados na União Europeia (e em 
muitos outros países), entidade também designada pela regulamentação 
europeia para a reavaliação do risco.

Sobre a reavaliação, deve-se destacar que os riscos tecnológicos são 
um terreno caracterizado pela incerteza e a contínua necessidade de 
atualização do conhecimento, o que frequentemente pode acarretar a 
alteração de circunstâncias, atraindo desafios acrescidos para sua gestão 
pelas autoridades competentes. 

De fato, novas descobertas podem descortinar a exigência de 
medidas mais intensas de segurança ou mesmo sua diminuição, de modo 
que há certa precariedade nessas decisões oriundas de instrumentos 
administrativos de avaliação do risco118, podendo ser o caso, inclusive, de 
alguma modificação numa licença já concedida para incorporar uma nova 
medida. 

Essas são as bases que constituem a gestão democrática do risco e 
que permitirão avaliar o regime jurídico europeu para a administração do 
risco eletromagnético.  

117  Cf. Carla Amado Gomes, Quatro estratégias para uma incógnita, p. 310.

118  Cf. Carla Amado Gomes, Quatro estratégias para uma incógnita, p. 310, e 
Carla Amado Gomes, A idade da incerteza, pp. 185-186.
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5.  REGIME JURÍDICO EUROPEU

A regulamentação relativa à gestão do risco eletromagnético é 
composta por um grupo de três atos centrais, que serão analisados 
neste tópico. Há, contudo, outros atos, de certo modo fronteiriços, que 
merecem uma nota explicativa.  

Existem algumas atividades que possuem uma estreita relação entre a 
gestão dos riscos eletromagnéticos, mas que com ela não se confundem. 
São relacionadas à produção e ao comércio, à eficiência e melhoria de 
serviços de telecomunicações e distribuição de energia, mas sem relação 
direta necessária com a questão dos impactos para a saúde das pessoas e o 
ambiente pelos campos eletromagnéticos. 

É o caso da avaliação quanto à conformidade de produtos para a 
comercialização (novos telefones celulares, telefones sem fio, aparelhos 
de wi-fi), a distribuição e localização de equipamentos fixos (antenas) 
com a finalidade de maior eficiência do serviço de telecomunicações e a 
organização adequada de fontes de radiação eletromagnética para uma 
melhor utilização do espectro eletromagnético (a chamada compatibilidade 
eletromagnética).

Esses temas foram regulamentados, essencialmente, pelas Diretivas n.º 
2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro 
de 2014 relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros 
respeitante à compatibilidade eletromagnética119, e a Diretiva n.º 2014/53/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 relativa 
à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à 
disponibilização de equipamentos de rádio no mercado120. 

1 1 9   D i s p o n í v e l  e m  h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t /
P T/ T X T/ ? u r i = C E L E X % 3 A 3 2 0 1 4 L 0 0 3 0 ,  a c e s s o  e m  1 3 - 1 2 - 2 0 1 6 .

120  Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
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Assim, por não possuírem relação direta com a questão da gestão do 
risco eletromagnético, essas Diretivas não serão analisadas, passando-se, 
então, aos atos que compõem o regime jurídico europeu quanto à matéria. 

5.1. Recomendação n.º 1999/519/CE do Conselho da União Europeia, de 
12 de julho de 1999

O marco regulatório central em relação à radiação eletromagnética é 
a Recomendação n.º 1999/519/CE121 do Conselho da União Europeia de 
12 de julho de 1999 relativa à limitação da exposição da população aos 
campos electromagnéticos (0 Hz – 300 GHz).  

Trata-se de um ato não vinculante para os Estados da União, que não 
possuem a obrigação de sua transposição ou a adoção da regulamentação 
nela estabelecida122. Apesar disso, diversos Estados, entre eles Portugal, 

adotaram seus parâmetros.123 124

TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053, acesso em 13-12-2016.

1 2 1   D i s p o n í v e l  e m  h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t /
P T/ T X T/ ? u r i = C E L E X % 3 A 3 1 9 9 9 H 0 5 1 9 ,  a c e s s o  e m  1 3 - 1 2 - 1 6 .

122  É um ato que contém diretrizes bem específicas, mas que é expressamente 
não vinculativo e que poderia ser relacionado, portanto, com uma espécie de soft law. É 
curiosa a circunstância de que pode haver, de outro lado, normas de enunciado genérico 
constantes de um tratado internacional, que constituirão, por seu turno, hard law, cf. 
Maria Luísa Duarte, Direito Internacional Público e Ordem Jurídica Global do Século XXI, 
1ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2014, pp. 157-158.

123  Outros países fora da União Europeia também adotaram os limites da ICNIRP, 
como é o caso do Brasil, por meio do artigo 4º da Lei Federal n.º 11.934, de 5 de maio 
de 2009, que dispõe sobre limites à exposição humana a campos eletromagnéticos. 
Recentemente, inclusive, houve um leading case sobre a matéria no Supremo Tribunal 
Federal que, reconhecendo a repercussão geral do caso, julgou em junho de 2016 
recurso extraordinário interposto pela Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São 
Paulo S/A, concessionária de serviços públicos de eletricidade, em face da Sociedade 
Amigos do Bairro City Boaçava e outros. A Eletropaulo, que obedecia em sua linha 
de transmissão de energia elétrica questionada aos limites de emissão definidos pela 
ICNIRP – OMS, adotados no Brasil por força da referida Lei, fora condenada pelo Tribunal 
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124. Na Recomendação, são estabelecidos valores-limite para exposição 
da população aos campos eletromagnéticos (0 Hz – 300 GHz), referindo-
se apenas à radiação não ionizante, já que a radiação ionizante, como é 
o caso do raio X e a da energia nuclear, tem regulamentação própria125. 

Os níveis definidos foram aqueles sugeridos, em 1998, pela ICNIRP, 
a citada organização que integra a estrutura da OMS e que se ocupa da 
proteção em relação às radiações não ionizantes (cf. artigo 10)126.

de Justiça de São Paulo a obedecer a um limite superior com fundamento no princípio 
da precaução e os alegados riscos à saúde humana. No STF, a matéria foi discutida em 
audiências públicas, além de ter sido autorizado pela Corte o ingresso no processo de 
diversas entidades técnicas especializadas como colaboradoras (amicus curiae). No 
julgamento, o Tribunal, por maioria, acolheu o voto do Relator Ministro Dias Toffoli, 
afastando a aplicação do princípio da precaução, entendendo que não haveria, no 
estágio atual de conhecimento científico, razões para que fossem questionados os 
limites legais estabelecidos. O processo (RE 627.189 SP), em grande parte digitalizado, 
pode ser consultado em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?numero=627189&classe=RE-RG&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJu
lgamento=M, acesso em 4-7-2016. A Lei Federal n.º 11.934, de 5 de maio de 2009 está 
disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11934.
htm, acesso em 13-12-2016.

124  Em Portugal, sua adoção foi decidida pelo então Instituto de Comunicações 
de Portugal, por deliberação de 6 de abril de 2001. Atualmente, a Agência Nacional 
de Comunicações – ANACOM é a entidade responsável pela fiscalização com base no 
Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro, que regula a autorização municipal inerente 
à instalação das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações e 
respectivos acessórios definidos no Decreto-Lei n.º 151-A/2000 e adopta mecanismos 
para fixação dos níveis de referência relativos à exposição da população a campos 
electromagnéticos (0 Hz – 300 GHz), legislação disponível em http://www.anacom.pt/
render.jsp?contentId=940339#.WFH57CSppSU, acesso em 13-12-2016. 

125  Em relação à energia nuclear, por exemplo, a regulamentação tem como 
estrutura central o Tratado Euratom, que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atômica. 

126  Cf. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and 
electromagnetic fields (up to 300Ghz), International Comission on Non-Ionizing Radiation 
Protection – ICNIRP, disponível em http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/
ICNIRPemfgdl.pdf, acesso em 23-7-2016. 
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O objetivo apontado pela Recomendação é a proteção à saúde em 
relação aos efeitos que reputa cientificamente comprovados (cf. artigo 10), 
ou seja, aqueles em relação aos quais há consenso científico, os efeitos 
térmicos, como aquecimento do corpo, queimaduras, e alguns efeitos não 
térmicos, afastando expressamente potenciais efeitos de longo prazo. É 
ressalvada, contudo, a necessidade de revisão e reavaliação periódicas à luz 
de novos conhecimentos e da evolução tecnológica.  

É nomeada sua finalidade de proteger a saúde pública (cf. artigo 9), 
não existindo, contudo, qualquer referência à proteção do ambiente e 
em especial dos animais. Seu caráter exclusivamente antropocêntrico e a 
ausência de preocupação em relação ao ambiente é, provavelmente, umas 
das mais graves críticas a serem dirigidas ao regime recomendado em nível 
europeu, notadamente considerando os potenciais impactos dos campos 
eletromagnéticos aos animais, aqui abordados no tópico 3.3.

É feita uma referência ao princípio da proporcionalidade com a previsão 
do equilíbrio necessário entre as ações adotadas com a finalidade de limitar 
a exposição das pessoas à radiação eletromagnética e os benefícios obtidos 
por meio dessas aplicações tecnológicas, como na segurança, educação, 
medicina, telecomunicações, entre tantas outras áreas (cf. artigo 7). 

E, de fato, os riscos eletromagnéticos constituem, como visto, uma 
espécie de risco tecnológico do qual a sociedade provavelmente sequer 
poderia prescindir127, tal como foi mencionado por ocasião da referência 
aos riscos residuais (tópico 3.2 supra).  

127  Está aqui um exemplo no qual a aplicação de um sentido de precaução numa 
interpretação paralisante de máxima proteção (ou o “risco zero”) seria absolutamente 
inviável. Sobre o ponto desenvolvidamente, v. Carla Amado Gomes, Risco e modificação 
do acto autorizativo, pp. 244 e ss. 
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Sobre a gestão do risco, há previsões quanto à necessidade de 
os Estados disponibilizarem informações especialmente quanto à 
concepção, instalação e utilização dos equipamentos com o propósito 
de que os limites de exposição não sejam ultrapassados. É sugerido, 
ainda, que realizem a comunicação do risco de modo a alcançar uma 
compreensão adequada desse e a sua percepção pela população (cf. 
artigos 17 e 18). 

Embora sejam importantes as referências, esses eixos fundamentais 
da gestão do risco eletromagnético mereceriam um tratamento mais 
detalhado, de modo que as informações a serem continuamente 
fornecidas abranjam todos os aspectos essenciais e não apenas aqueles 
relacionados aos equipamentos, além de orientações, ainda que gerais, 
quanto à comunicação do risco.  

O ato recomenda a contínua observância aos novos conhecimentos 
científicos e medidas de proteção à saúde contra essas radiações e o 
desenvolvimento tecnológico, além do acompanhamento constante 
das orientações das organizações internacionais, sendo citada 
nominalmente a ICNIRP (cf. artigo 19). Essa previsão corrobora o 
que fora afirmado no tópico 3.4 acerca do alto grau de influência das 
organizações internacionais especializadas, notadamente a ICNIRP, em 
relação à gestão dos riscos eletromagnéticos. 

A Recomendação também é deficiente em relação à participação do 
público128, ponto que deveria ser aperfeiçoado não apenas em relação 

128  A participação popular no ambiente da União Europeia e a produção de 
atos regulatórios em gabinetes já é por si um grande desafio. Sobre suas dificuldades, v. 
Ludwig Krämer, The Aarhus Convention and EU law in A trilogia de AARHUS: Os direitos 
à informação, à participação e à justiça ambiental, Conferência promovida pelo Instituto 
de Ciências Jurídico-Políticas – Faculdade de Direito de Lisboa em 23 de outubro de 2014, 
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à sua importância para a gestão democrática do risco em geral, mas, 
em especial, no que toca à questão eletromangética diante do papel 
de destaque das organizações internacionais e o risco de um déficit de 
transparência dessas e de falta de oxigenação de ideias, impedindo, 
ainda, o contraditório científico. 

Seria preciso, assim, refletir acerca da natureza da representatividade 
dessas organizações, quem as patrocina, quais são os especialistas que 
participam de suas avaliações, quais suas origens e influências, em que 
grau é permitido o diálogo e a discussão acerca de novas questões e sua 
abertura para elas.  

No que se refere especificamente aos valores-limite estabelecidos, 
eles são apostos no Anexo II, sendo o Anexo I destinado à explicação 
de grandezas físicas correlatas. A análise das disposições permite a 
percepção de seu grau de especificidade e, possivelmente, as dificuldades 
que o público não especializado pode ter na sua compreensão, o que 
contribui para as aludidas dificuldades envolvidas na comunicação 
dessa espécie de risco tecnológico à população, conforme exposto no 
tópico 4.2 supra.   

É definida uma taxa de referência denominada taxa de absorção 
específica de energia – SAR, que seria o ritmo de energia absorvido pelos 
tecidos biológicos, prevendo-se limites para a exposição inclusive de 
múltiplas fontes de radiação, além de limites de densidade de corrente 
para prevenir efeitos agudos no sistema nervoso (cf. Anexo II, nota 2). 

Ao final, a Comissão Europeia é convidada a se manter atualizada 
quanto à matéria (cf. item 4). Em atenção a essa previsão de 

Carla Amado Gomes e Tiago Antunes (Coord.), Lisboa, 2015, livro digital disponível em 
http://www.icjp.pt/publicacoes/1/6090, acesso em 22-8-2016, pp. 19-22. 
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acompanhamento, periodicamente o Comitê Científico responsável 
pelos riscos à saúde recém-conhecidos e emergentes, que integra 
a Comissão Europeia, emite opiniões sobre os efeitos dos campos 
eletromagnéticos. 

A última opinião foi adotada na reunião plenária de 27 de janeiro de 
2015, persistindo a conclusão acerca da suficiência da regulamentação 
e da não comprovação sobre os riscos acrescidos de câncer e outras 
doenças relacionadas à radiação eletromagnética129. 

Posteriormente à Recomendação n.º 1999/519/CE do Conselho da 
União Europeia, além do advento de diversas novas tecnologias, foram 
publicados outros estudos científicos acerca da potencial relação entre 
a radiação eletromagnética e o câncer cerebral, como foi o caso dos 
últimos resultados do estudo Interphone, referido no tópico 3.3. 

Sobre tais resultados, a ICNIRP, organização que baseou o Conselho 
no estabelecimento dos valores-limite de exposição, divulgou, em 2011, 
um relatório concluindo que havia deficiências metodológicas nessas 
pesquisas, que o período de tempo abrangido pelos estudos seria curto 
para obter conclusões a respeito do incremento do risco de câncer 
cerebral em adultos, salientando que não seria possível conclusões 
em relação a crianças em decorrência da ausência de informações 
disponíveis. 

Acresce, por fim, que, “apesar de não se poder afirmar”, a análise 
dos estudos, até aquele momento, apontaria para uma tendência contra 

129  Cf. Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF), 
Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENIHR, 
disponível em http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/
scenihr_o_041.pdf, acesso em 20-6-2016, pp. 225-227. 
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a hipótese de que telefones celulares possam causar câncer cerebral, 
sugerindo-se a manutenção dos limites estabelecidos em 1998 pela 
organização130. 

Não houve, portanto, qualquer alteração ou atualização dos valores-
limite definidos pelo Conselho desde o seu estabelecimento em 1999.

5.2. Resolução n.º 2008/2211(INI) do Parlamento Europeu de 2 de 
abril de 2009

A suficiência e segurança dos valores-limites estabelecidos pela 
Recomendação n.º 1999/519/CE do Conselho da União Europeia não 
são consensuais e foram objeto de crítica, por exemplo, por meio da 
Resolução n.º 2008/2211(INI) do Parlamento Europeu de 2 de abril 
de 2009 sobre preocupações com a saú de associadas aos campos 
electromagné ticos131. Este é o segundo ato europeu relevante sobre o 
tema.  

Sem caráter vinculante, a Resolução sugere a revisão da 
regulamentação estabelecida pelo Conselho da União Europeia, 
indicando pontos que deveriam ser considerados em uma nova 
regulamentação como os maiores riscos em relação às crianças e jovens 
até 20 anos (cf. itens C e H), cuja vulnerabilidade é objeto de consenso 
científico.   

130  Cf. Swerdlow, Anthony J. et al., Mobile Phones, Brain Tumours and the 
Interphone Study: Where Are We Now?, International Commission for Non-Ionizing 
Radiation Protection Standing Committee on Epidemiology, disponível em http://www.
icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPSCIreview2011.pdf, acesso em 23-7-2016, pp. 
18-19. 

131  Disponível em http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//PT acesso em13-12-2016.
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É recomendado, também, o estabelecimento de um regime único de 

licenciamento para a instalação de antenas fixas, bem como a inclusão 

nos planos de urbanização de um plano de âmbito regional para sua 

localização (cf. item 5). 

O planejamento urbanístico tem uma relação direta com a localização 

desses equipamentos fixos, citando-se, a respeito dos campos 

eletromagnéticos, a preocupação em relação aos “vizinhos sensíveis” 

de antenas, como hospitais, escolas e creches situados próximo a essas 

instalações132. O estabelecimento de uma distância superior em relação 

a esses edifícios permite garantir  segurança maior de crianças, pacientes 

e idosos, que constituem um público potencialmente mais exposto à 

radiação. 

Foi o que fez a França em sua pioneira regulamentação133, que impede 

a instalação de antenas fixas de telefonia celular numa distância de 

100 metros de creches, escolas e estabelecimentos de saúde (cf. artigo 

5.º do Decreto n° 2002-775 de 3 de maio de 2002134). Entretanto, não 

foram estabelecidos limites mínimos de distância em relação às demais 

edificações.

132 É próxima a relação entre o Eletrosmog e o direito urbanístico, notadamente 
o planejamento e a localização de antenas fixas. Sobre o tema, v. José Joaquim Gomes 
Canotilho, Eletrosmog e relações de vizinhança ambiental, pp. 9-12. 

133 Para mais detalhamentos sobre o regime jurídico francês, v. Dominique 
Roumaneix, Antennes relais de téléphonie mobile: en attente de la publication d’une 
loi, disponível em http://www.village-justice.com/articles/Antennes-relais-telephonie-
mobile,11890.html, acesso em 5-4-2016. 

134 Disponível em https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000000226401, acesso em 13-12-2016.
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A Lei Francesa n° 2015-136 de 9 de fevereiro de 2015135, no artigo 

7.º, também proibiu a instalação de equipamentos para acesso sem fio à 

internet em espaços para acolhimento e repouso, e creches para menores 

de 3 anos. Nas escolas primárias, somente são permitidos equipamentos 

que sejam essenciais para a realização nas atividades pedagógicas. 

Essas medidas protegem especialmente as crianças – em relação 

às quais há um grau elevado de conhecimento em relação à sua 

vulnerabilidade eletromagnética – e poderiam ser replicadas para a União 

Europeia como, inclusive, recomenda a Resolução n.º 2008/2211(INI) 

do Parlamento Europeu de 2 de abril de 2009 (cf. item 8). 

Na França, foi criado também um sistema que permite a medição 

dos campos eletromagnéticos em qualquer local, por exemplo, numa 

residência, para verificar se os limites de exposição obedecem àqueles 

estabelecidos. É feito um requerimento pelo interessado e há entidades 

acreditadas para fazer a medição. 

O resultado é fornecido ao requerente, além de ser incluído numa 

base de dados que permite a avaliação dos gestores na Agência Nacional 

de Frequências, que detém diversas competências relacionadas ao 

controle da exposição eletromagnética136. A publicidade e a informação 

são asseguradas por meio da organização das informações coletadas 

135 Disponível em https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000030212642&categorieLien=id, acesso em 13-12-2016.

136  O sistema francês, gerido pela Agência Nacional de Frequências, é mantido 
por um fundo público alimentado por uma taxa paga pelos operadores de telefonia, cf. 
http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/Anfr_BrochureGenerale_
pap_0411.pdf, acesso em 8-8-2016. A medida é interessante e contribui para a 
imparcialidade na obtenção das informações. 
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num website e num aplicativo para telefones celulares e tablets, onde 

o público pode acessar as informações coletadas e obter as medições 

correspondentes a um determinado endereço137.

Se o mapeamento das emissões eletromagnéticas em geral nos 

países da União Europeia talvez ainda seja um objetivo mais distante, ao 

menos o mapeamento da localização de antenas fixas de comunicações138 

poderia trazer algumas vantagens. 

E, para tanto, nem seria preciso sair do regime europeu, pois já há um 

sistema de informações geográficas na União Europeia, que foi aquele 

estabelecido pela Diretiva de n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 14 de março de 2007, que estabelece uma infra-estrutura 

de informação geográfica na Comunidade Europeia (Inspire)139.

A chamada Diretiva Inspire140 criou uma infraestrutura de informações 

específica para dados relevantes para o ambiente, como recursos 

energéticos, informações sobre biodiversidade, que se inserem entre as 

categorias temáticas listadas em seus anexos. O sistema disciplina um 

137  O endereço para acesso é http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/ e o 
aplicativo se chama Cartoradio Mobile. 

138  Não se tratou acerca das redes de transmissão de energia elétrica, que 
também são instalações fixas, pois possivelmente não haveria tanta utilidade para um 
mapeamento autônomo em decorrência de um monopólio em relação ao transporte, o 
que afasta o problema de superposição de instalações. 

1 3 9   D i s p o n í v e l  e m   h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t /
P T/ T X T/ ? u r i = c e l e x % 3 A 3 2 0 0 7 L 0 0 0 2   a c e s s o  e m  1 3 - 1 2 - 2 0 1 6 . 

140  Sobre esse Sistema Inspire, v. Alexandra Aragão, Uma Europa inspiradora: 
Sustentabilidade e justiça territorial através dos sistemas de informação geográfica in 
Boletim de Ciências Econômicas, Homenagem ao Professor Doutor António José Avelãs 
Nunes, Volume LVII, Tomo I, 2014, Luís Pedro Cunha et al. (Org.), Coimbra, pp. 493 e ss.
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Geoportal141 para informação ao público, de modo a assegurar o acesso 

à informação ambiental e à participação popular. 

Bastaria, portanto, incluir as antenas fixas entre essas categorias 
de instalações abrangidas pelo Sistema Inspire, de modo a possibilitar 
a utilização do sistema, já estabelecido, o que permitiria um avanço 
com esforço e custos reduzidos, sem mencionar a potencial vantagem 
ambiental em gerir esses sistemas em conjunto.  

O mapeamento poderia ser útil em relação à localização de antenas 
fixas de comunicações, não somente para o acesso de informações pelo 
público, mas também para as próprias autoridades competentes como 
um instrumento de auxílio na formulação de políticas142. 

Essas informações permitiriam a racionalização do licenciamento 
e localização dessas instalações fixas, com ganhos de eficiência e 
potencial redução do número de antenas (evitando a sobreposição 
desnecessária de equipamentos) e, por conseguinte, de emissão de 
radiação eletromagnética. 

Aliás, é nesse mesmo sentido a recomendação da Resolução n.º 
2008/2211(INI) do Parlamento Europeu de 2 de abril de 2009, segundo 
a qual os Estados deveriam trabalhar em conjunto com os atores do 
setor para a partilha de infraestruturas de modo a reduzir o número de 
instalações fixas (cf. item 6).  

Outras sugestões da Resolução incluem boas práticas como usar o 
kit mãos livres, realizar chamadas curtas, desligar o telefone quando não 

141  Cf. http://inspire-geoportal.ec.europa.eu.

142  No mesmo sentido sobre a Diretiva Inspire, v. Alexandra Aragão, Uma Europa 
inspiradora, pp. 495 e ss.
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utilizado e usar em áreas com boa recepção (cf. item 17), que poderiam 
ser acrescidas a outras da Agência Ambiental Europeia, como evitar 
posicionar o telefone próximo à cabeça sempre que possível, priorizar o 
uso de mensagens e fones de ouvido143.

A Resolução também faz referência à importância do fomento ao 
desenvolvimento de mais estudos científicos e algumas alternativas 
para financiamento usando recursos de fundos já existentes, além da 
necessidade da melhoria na qualidade da informação a ser fornecida 
ao público – muito deficiente tal como visto nos resultados obtidos 
pelo Eurobarômetro de 2010 em que somente 20% dos entrevistados 
afirmara que havia recebido informações a respeito dos riscos associados 
às fontes eletromagnéticas144.

Exorta, ainda, a ICNIRP a comprovar maior transparência e permitir 
um diálogo aberto a todas as partes interessadas em matéria de 
definição de normas (cf. item 22) e condena campanhas de marketing 
dirigidas a crianças e telefones celulares desenvolvidos exclusivamente 
como forma de atrair o público infantil (cf. item 23). 

Sugere a aposição de uma etiqueta em produtos com a potência 
de emissão da radiação eletromagnética pelos aparelhos como 
forma de possibilitar o acesso a essa informação aos consumidores. 
Além disso, sugere ao Estados que acompanhem o exemplo da 
Suécia que reconheceu como deficientes as pessoas que sofrem 
de hipersensibilidade eletromagnética, de modo a assegurar-lhes a 
proteção adequada (cf. item 28).

143  Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 515.

144  Cf. Special Eurobarometer, Electromagnetic Fields Report, pp. 8 e 95.
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Recomenda, também, que os especialistas dos Estados-Membros, 
em coordenação com os agentes industriais relevantes, elaborem um 
guia com opções tecnológicas que permitam a redução da exposição da 
população à radiação eletromagnética (cf. item 3). 

Em síntese, sugere que a Comissão Europeia reveja a base científica 
e a adequação dos limites estabelecidos pela Recomendação de 1999 
n.º 1999/519/CE do Conselho de 12 de julho de 1999 (cf. item 1).  

Percebe-se, por essas previsões, uma postura do Parlamento – ao 
lado da Agência Ambiental Europeia – consideravelmente mais alinhada 
a um incremento de medidas para a prevenção dos riscos, ocupando-se 
de medidas direcionadas inclusive a efeitos adversos não comprovados, 
do que a posição do Conselho da União Europeia, cristalizada na 
Recomendação n.º 1999/519/CE de 12 de julho de 1999, que se ocupa 
somente dos efeitos comprovados e mantida inalterada até o momento. 

5.3. Diretiva n.º 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 
26 de junho de 2013

O último ato sobre a gestão do risco eletromagnético é a Diretiva n.º 
2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 
2013, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria 
de

 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos 

(campos eletromagnéticos). 

Essa foi a segunda diretiva sobre o tema, revogando a anterior 
Diretiva n.º 2004/40/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 
de abril de 2004, que foi superada principalmente porque havia uma 
discussão sobre a segurança dos trabalhadores na imagiologia médica 
– relativos aos exames de imagem, como ressonância magnética –, 
pretedendo-se alterar parcialmente a regulamentação da atividade. 
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Apesar de se tratar, este sim, de um ato vinculante, com obrigação 
de transposição pelos Estados, ela não se destina à população em geral, 
mas tem por objetivo estabelecer prescrições mínimas de segurança e 
saúde somente em relação à exposição de trabalhadores aos riscos dos 
campos eletromagnéticos. 

Como optou-se por não tratar sobre o risco eletromagnético 
na produção de equipamentos, mas do risco ao qual é exposta a 
população em geral, por meio do uso de equipamentos ou em razão 
da proximidade de instalações fixas, o que se pretende é selecionar os 
pontos considerados mais pertinentes, em especial porque a Diretiva, 
indireta e excepcionalmente, tem por destinatários também a população 
em geral, como ocorre quando menciona atividades que são instaladas 
em locais abertos ao público (cf. artigo 4.º, 6).  

Por previsão expressa, nos mesmos moldes da Recomendação n.º 
1999/519/CE do Conselho de 12 de julho de 1999, a Diretiva somente 
se direciona aos efeitos biofísicos diretos e a todos os efeitos indiretos 
conhecidos, causados por campos eletromagnéticos, que são os 
comprovados, não sendo considerados eventuais efeitos a longo prazo  
(cf. itens 2, 3 e 4).  

São estabelecidas prescrições mínimas, ou seja, valores-limite a 
serem aplicados pelos Estados com base nas mesmas recomendações 
da ICNIRP (cf. item 15) que também fundamentam a Recomendação n.º 
1999/519/CE de 12 de julho do Conselho. 

A Diretiva, entretanto, não se limita a definir essas prescrições 
mínimas, possuindo uma série de previsões sobre avaliação e gestão do 
risco pelos empregadores, sobre o dever de informação aos trabalhadores 
e a participação destes na gestão do risco (cf. artigos 4.º a 7.º).
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Nesse sentido, competirá aos empregadores avaliar e medir a 
exposição à radiação eletromagnética no local de trabalho (cf. artigo 4.º, 
1) e fazer avaliações periódicas dos riscos sempre que houver razões para 
considerar que houve alguma alteração significativa (cf. artigo 4.º, 7). 

Deverá, ainda, ser adotada pelos empregadores uma série de medidas 
de prevenção desses riscos (cf. artigo 5.º), prevendo-se obrigações 
com a finalidade de assegurar que a exposição dos trabalhadores seja 
limitada aos valores máximos previstos, além de providências em caso 
de exposição que ultrapasse os limites.

Os trabalhadores têm direito ao acesso a todas as informações 
sobre os resultados das avaliações de risco, os sintomas e efeitos 
possíveis da exposição eletromagnética, além do conhecimento sobre 
as medidas adotadas (cf. artigo 6.º). Possuem, ainda, o direito à consulta 
e participação na gestão do risco (cf. artigo 7.º).  

Vê-se, ainda, a importância do papel dos empregadores, responsáveis 
pela atividade, na gestão do risco, sendo, nesse caso, eles que serão 
responsáveis pelo cumprimento da maior parte das obrigações 
relacionadas na Diretiva. 

Em que pese os méritos desse conjunto de normas para a proteção 
dos trabalhadores quanto à radiação eletromagnética, aplicam-se 
aqui as críticas anteriormente feitas à adoção dos mesmos limites 
estabelecidos pela ICNIRP e a potencial insuficiência deles e o objetivo de 
tutela dos trabalhadores somente em relação aos efeitos considerados 
comprovados. 

Por fim, ainda sobre a exposição à radiação eletromagnética, a 
Diretiva prevê diversas exceções e hipóteses em que é permitida a 
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exposição dos trabalhadores mesmo acima dos limites estabelecidos 
pela ICNIRP, indicando o que denomina de “circunstâncias devidamente 
justificadas” (cf. artigo 10.º, 1, c), o que é criticável diante do potencial 
risco aos trabalhadores.

Feitas essas considerações sobre o estágio atual da regulamentação 
europeia acerca dos riscos eletromagnéticos, é oportuna uma reflexão 
quanto ao futuro. 

5.4. Futuro do risco eletromagnético 

A União Europeia necessita conciliar interesses que podem ser 
bastante díspares no que se refere à radiação eletromagnética, como 
ocorre também com frequência em outras searas da tutela do ambiente.  

A proteção ambiental e da saúde em maior grau, que recomendaria 
a busca pela redução dos níveis de exposição, pode colidir com 
os objetivos de desenvolvimento econômico no que se refere à 
produção e comercialização dos equipamentos que emitem radiação 
eletromagnética (vide a poderosa indústria da telefonia...) e mesmo a 
política energética em relação às redes de transmissão de energia145. 

Além da necessidade de se ponderar a importância que essas 
atividades de risco possuem para a sociedade em razão dos inúmeros 
benefícios e utilidades que proporcionam. 

No entanto, conforme exposto supra, são várias as recomendações 
de cientistas e instituições no sentido da necessidade do incremento 
da segurança, entre outros fatores, para um distanciamento em relação 
a redes de tranmissão de energia e seu risco acrescido de leucemia 

145  Sobre essa contraposição na política comunitária, v. Luca Mezzetti, Manuale 
di diritto ambientale, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 2001, p. 789, nota 67. 
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infantil,  para reduzir a exposição à cabeça no uso de equipamentos 
como telefones celulares e telefones sem fio, diante do risco de câncer 
que é agravado em crianças e jovens, além do impacto às abelhas e aves 
cujos sistemas de navegação são afetados146. 

Destaca-se a enfática posição da Agência Ambiental Europeia nesse 
mesmo sentido por meio do seu projeto Late Lessons147, no qual assinala 
uma tentativa de descrédito de resultados que apontariam maior risco 
eletromagnético com histórico similar ao ocorrido em relação aos 
asbestos, o tabaco e o chumbo, salientando que seus benefícios não 
precisam ser suplantados, sendo possível conciliá-los com medidas para 
reduzir a seriedade dos danos que possam vir a ocorrer.  

Esta também é a posição do Parlamento Europeu defendida por 
meio da sua Resolução n.º 2008/2211(INI) de 2 de abril de 2009 (cf. 
itens A ao H) detalhada no tópico 5.2. 

Desenhando-se, assim, um progressivo consenso para o incremento 
da segurança eletromangética, vislumbram-se dois caminhos possíveis. 

Um primeiro é a revisão dos limites de exposição já estabelecidos, 
para sua fixação em patamares mais exigentes, mantendo sua 
materialização por meio de um ato não vinculante148. Esta seria uma 
alternativa potencialmente aceita com menor resistência e que poderia 

146  Por todos, v. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 524.

147   Cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, Mobile phone use, p. 524.

148   Para considerações acerca da regulação para gestão do risco 
e os méritos, apesar das limitações, da soft law, para regular a nanotecnologia, muito 
pertinentes ao risco ora discutido, v. Rute Saraiva, “Memórias de um Átomo”, pp. 520-
525. 
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ser objeto de um maior consenso do que a elaboração de um ato 
vinculante. Teria como outra vantagem o fato de ter um processo de 
elaboração bem menos complexo.   

Além disso, é uma opção que potencialmente permitiria uma 
considerável adesão voluntária dos Estados, como já ocorreu com 
a regulamentação vigente, atingindo progressivamente a finalidade 
pretendida de incremento do nível de proteção. 

E, visto por esse ângulo, a circunstância de a norma não ser vinculante, 
por si, não parece ter sido um problema até o momento. A adesão 
voluntária talvez se explique pelo elevado grau de expertise técnica que 
envolve a matéria, além da legitimidade com que contam as organizações 
internacionais envolvidas, como é o caso da ICNIRP, instalada sob o abrigo 
da OMS.

Há, contudo, alguns pontos negativos. Uma alteração envolvendo limites 
provavelmente manteria, na sua essência, o espírito da Recomendação n.º 
1999/519/CE de 12 de julho do Conselho, que foi integralmente concebida 
para a proteção da saúde humana, desconsiderando a questão ecológica. 

Além disso, mesmo em relação à saúde humana, não há a preocupação 
quanto aos impactos que ainda não foram objeto de comprovação 
científica, em que pese já haver sido sinalizada por vários especialistas a 
conveniência do estabelecimento de medidas de maior segurança nesses 
casos, sobretudo em relação a crianças e jovens. 

Se o aumento dos limites de exposição provavelmente já encontra 
intensa resistência da indústria de comunicações e de telefonia, pelas 
potenciais dificuldades que trariam, essas duas alterações no espírito da 
regulamentação, centrais, ainda demandariam um esforço adicional para 
aceitação pelos atores envolvidos. 
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Um segundo caminho possível seria a elaboração de uma diretiva 
sobre o tema. Haveria um inequívoco proveito na uniformização do 
tratamento da matéria até mesmo para, no âmbito da União Europeia, 
estabelecer-se um piso, elevado e vinculante, de proteção. E, claro, 
aqueles Estados com uma população com maior percepção ao risco 
– como parece ser o caso da França – poderiam continuar com suas 
legislações ainda mais exigentes149.  

No que toca à competência, diante dos potenciais impactos aos 
animais da radiação eletromagnética, a matéria é relativa ao ambiente 
também de atribuição da União Europeia (cf. artigo 191.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia)150. A questão que se pode colocar 
é a repartição da competência com os Estados-Membros e a discussão 
acerca do princípio da subsidiariedade151, cabendo-se indagar se os 
objetivos dessa política seriam mais bem atingidos por meio da União 
(cf. artigo 5.º do Tratado da União Europeia).  

De todo modo, já há uma diretiva sobre o tema, ainda que restrita 
à saúde dos trabalhadores, que é a supramencionada Diretiva n.º 
2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de junho de 
2013. 

Não existe, essencialmente, diferença entre regular a radiação 
eletromagnética em relação aos trabalhadores, o que já foi feito, e 

149  Cf. artigo 193.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia.

150  Para um histórico sobre a evolução da política comunitária do ambiente, v. 
Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo, pp. 33-39. 

151  O cumprimento do princípio da subsidiariedade é referido por Carla Amado 
Gomes como “o maior problema que atualmente envolve a tomada de decisões com 
incidência ambiental”, cf. Carla Amado Gomes, Risco e modificação do acto autorizativo, 
p. 36, nota 115. 
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regular a radiação eletromagnética para o público em geral, tal como 
considera o Parlamento Europeu na Resolução n.º 2008/2211(INI) do 
Parlamento Europeu de 2 de abril de 2009 (cf. item I).  Em ambos os 
casos, o objetivo é a tutela da segurança e a saúde das pessoas. 

Ademais, a União Europeia já exerceu sua competência em relação 
a outra matéria, muito similar à contaminação eletromagnética, que foi 
a regulamentação relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente por 
meio da Diretiva n.º 2002/49/EC do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 25 de junho de 2002. 

Além da semelhança em relação à forma de contaminação por meio 
de ondas152, o interesse tutelado no controle de ruído é a saúde humana, 
principal preocupação relacionada à contaminação eletromagnética – 
ao menos pela ótica da administração europeia, que, como se apontou, 
deveria englobar também a questão ecológica. Tal como se observa, 
há precedentes do exercício de competência pela União Europeia em 
matérias muito próximas à contaminação eletromagnética. 

Esta, contudo, não tem sido a posição da Comissão Europeia, que, 
quando indagada quanto ao ponto, tem respondido que a proteção à 
saúde dos cidadãos da União em relação à radiação eletromagnética é 
de responsabilidade dos respectivos Estados153. 

O entendimento, ao que parece, tem mais conformação política do 
que óbices jurídicos. Apesar de já haver elementos que recomendassem 

152  Enquanto o ruído é produto de ondas mecânicas, ou seja, que dependem de um 
meio material para sua propagação, no caso principalmente o ar, a onda eletromagnética 
não depende de um meio material, atingindo e se propagando até mesmo no vácuo do 
espaço. 

153  Cf. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-
2014-008817&language=EN e http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.
do?reference=E-2016-004509&language=EN
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sua modificação, talvez somente um aceno mais concreto da 
comunidade científica, com uma tendência inequívoca quanto aos 
impactos mais graves da radiação eletromagnética, parece ser possível 
para construir condições favoráveis para um processo que resulte em 
uma diretiva, a qual possivelmente constituiria um grande avanço para 
o aperfeiçoamento da gestão do risco eletromagnético na política e no 
direito comunitários. 

De toda sorte, ainda que não se concretizem avanços no sentido 
de uma alteração profunda do regime jurídico da gestão dos riscos no 
caso, deve-se ressaltar a importância de iniciativas no sentido de avaliar 
a necessidade de incremento de medidas para o aumento da segurança 
da população – já foram citadas algumas –, avaliando-as em atenção ao 
princípio da proporcionalidade. 

Por fim, é preciso ponderar tais questões e o aperfeiçoamento da 
gestão do risco eletromagnético levando em consideração não somente 
as presentes gerações, mas também a proteção do ambiente e da saúde 
em prol das gerações vindouras. 

6. Conclusões 

Os riscos eletromagnéticos são uma constante na sociedade de 
risco atual, que depende da utilização de uma série de equipamentos 
e de constantes inovações tecnológicas – fontes de radiação 
eletromagnética –, não apenas como uma comodidade mas como 
instrumentos em serviços essenciais, a exemplo de segurança, medicina 
e telecomunicações.  

Tais riscos envolvem diversos impactos comprovados e não 
comprovados e, em relação a esses últimos, é consenso que a ligação 
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entre os campos eletromagnéticas e o câncer cerebral, além de 
outros impactos em relação a pessoas e animais, demandam maior 
investigação científica. Além disso, os efeitos em crianças e jovens até 
vinte anos se estimam mais intensos, pois absorvem proporcionalmente 
mais radiação eletromagnética do que os adultos.

Nesse ambiente de incertezas, as autoridades competentes não 
podem se omitir, adotando decisões para a gestão do risco que serão 
legitimadas por meio de um procedimento com a participação dos 
potenciais interessados e que considere todas as circunstâncias para 
uma ponderação de custos e benefícios entre as alternativas para evitar 
um eventual dano futuro ou permitir sua concretização.  

Na gestão democrática do risco, compreende-se a avaliação do risco, 
realizada com o apoio dos peritos; a comunicação do risco à população 
e demais interessados, como os empreendedores no licenciamento 
ambiental; e a adaptação com a adoção de medidas adequadas para a 
prevenção de riscos.  

Quanto à gestão do risco eletromagnético, o regime jurídico europeu 
tem os valores-limite de exposição da população em geral aos campos 
eletromagnéticos (0 Hz – 300 GHz) estabelecidos pela Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho da União Europeia, ato não vinculante 
que adotou os parâmetros estabelecidos pela ICNIRP, organização 
internacional para proteção em relação a radiações não ionizanes ligada 
à OMS.  

Posteriormente, foi editada a Resolução n.º 2008/2211(INI) do 
Parlamento Europeu de 2 de abril de 2009 sobre preocupações com a 
saú de associadas aos campos eletromagné ticos com guidelines para os 
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Estados adotarem novas medidas de segurança, além de recomendações 
para que fossem revistos os valores-limites previstos na Recomendação 
n.º 1999/519/CE do Conselho da União Europeia. 

Há, ainda, a Diretiva n.º 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de junho de 2013, relativa às prescrições mínimas de 
segurança e saúde em matéria de

 
exposição dos trabalhadores aos riscos 

devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos), que, apesar do 
seu caráter vinculante, é restrita aos trabalhadores, não sendo em regra 
aplicável ao público.  

Entre outros, o Parlamento Europeu, conforme posição exposta na 
referida Resolução, e a Agência Ambiental Europeia154 consideram que 
são necessárias medidas para um incremento de segurança para a tutela 
da saúde e das pessoas e também do ambiente no que diz respeito à 
radiação eletromagnética, especialmente em relação a crianças e jovens. 

Diante desse cenário e concretizada uma convergência científica 
maior no sentido dos potenciais impactos de longo prazo da radiação 
eletromagnética, vislumbram-se como alternativas em relação ao regime 
jurídico europeu a majoração dos valores-limite da recomendação atual 
ou a criação de uma diretiva sobre a matéria, regulamentando a gestão 
do risco eletromagnético.  

De todo modo, seja qual for o futuro do regime, é preciso aperfeiçoar 
a gestão do risco eletromagnético, em todas as suas fases, ou seja, 
pensar a sua avaliação e a participação do IARC nesse assessment e no 
estabelecimento de valores-limite de exposição, assegurando maior 

154  Em relação às telecomunicações, cf. Agência Ambiental Europeia – EEA, 
Mobile phone use, pp. 524.
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transparência à organização e abertura ao debate científico; melhorar 
a comunicação e a informação, ainda insuficientes, como apontaram 
os inquéritos do Eurobarômetro; e, por fim, pensar a adaptação e o 
estabelecimento de medidas preventivas que passem pelo crivo da 
proporcionalidade, garantindo maior segurança sem inviabilizar serviços 
que são indispensáveis à população. 

Finalmente, a gestão adequada do risco eletromagnético configura 
não somente o cumprimento de um dever em relação às presentes 
gerações, mas também a materialização de uma responsabilidade 
quanto ao futuro, de proteção do ambiente para as futuras gerações 
como concretização de uma teoria de justiça intergeracional, 
constituindo mais um degrau na construção de uma sociedade intra e 
intergeracional justa. 
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