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RESUMO 

O presente estudo tem como proposta questionar e refletir acerca da influência do 
poder econômico e seus impactos na qualidade de vida dos seres vivos em sentido 
amplo. Indaga-se neste trabalho, até que ponto é salutar um crescimento econômico 
que gera riqueza para uma minoria de pessoas e ao mesmo tempo, proporciona um 
dano social e ambiental coletivo em que, parcela dos seres vivos, não envolvidos 
neste acordo, são obrigados a suportar tais danos socioambientais em conjunto. 
Neste sentido, o trabalho aponta o modelo acelerado de produção, fomentado por um 
sistema empresarial que impinge a sociedade e ao meio ambiente um ritmo de 
consumo cada vez maior, culminando em danos incomensuráveis. A luz destes 
argumentos, o trabalho com o intuito de delimitar sua abrangência, escolheu-se a 
cidade de Balneário Camboriú/SC como modelo de cidade que sofre influências dos 
agentes econômicos, particularmente, das empresas de construção civil, que nos 
últimos anos vem determinando os contornos e o desenho da cidade, baseado 
essencialmente em um viés mercadológico. Neste prisma, a dissertação, realiza 02 
estudos de caso, que discute o comportamento de algumas construtoras que na busca 
desenfreada pelo lucro, acaba criando um modelo de sociedade insustentável. Diante 
do exposto, a dissertação de forma interdisciplinar valeu-se de diversas áreas do 
conhecimento como Ciências Jurídicas, Políticas Públicas, Sociologia, 
Sustentabilidade, Estado e Sociedade. 

Palavras-chave: Crescimento urbano. Sustentabilidade. Globalização. Direito 
ambiental. 

 



ABSTRACT 

The present study aims to question and reflect on the influence of economic power and 
its impacts on the quality of life of living beings in a broad sense. It is questioned in this 
work, to what extent is it an economic growth that generates wealth for a minority of 
people and, at the same time, provides a collective social and environmental harm in 
which, part of living beings, not involved in this agreement, are obliged to 
environmental damage together. In this sense, the work points to the accelerated 
model of production, fostered by a business system that impinges society and the 
environment on a growing consumption pace, culminating in immeasurable damages. 
In the light of these arguments, the work with the intention of delimiting its scope, the 
city of Balneário Camboriú / SC was chosen as a model of a city that is influenced by 
economic agents, particularly by civil construction companies, which in recent years 
has been determining the contours and the design of the city, based essentially on a 
market bias. In this prism, the dissertation performs 02 case studies, which discusses 
the behavior of some constructors who, in the unbridled search for profit, end up 
creating an unsustainable society model. In view of the above, the dissertation in an 
interdisciplinary way was based on several areas of knowledge such as Legal 
Sciences, Public Policy, Sociology, Sustainability, State and Society. 

Keywords: Urban growth. Sustainability. Globalization. Environmental law. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se dedica em linhas gerais à análise da sustentabilidade 

urbana e seus reflexos no contexto da globalização, dentro de uma perspectiva 

crítica do modelo capitalista. 

Insta salientar que o trabalho se divide em três capítulos que serão 

brevemente apresentados a seguir. 

No primeiro capítulo parte-se da asserção de que, com o avanço da 

globalização e seu modelo de produção acelerado, surgiram efeitos a uma crise 

multifacetária, que cada vez mais vem sendo percebida e sentida pela sociedade em 

vários aspectos. 

São os aspectos sobretudo sociais e ambientais, que tomam formas mais 

preocupantes, e clamam com urgência para soluções com resultados imediatos. 

Desta forma, questiona-se no primeiro capítulo acerca das práticas 

capitalistas que adotam um modelo predatório de produção, guiadas apenas pelo 

lucro rápido e que não medem esforços para conseguir seus objetivos, mesmo que 

com isso implique o rebaixamento da qualidade de vida de seus habitantes. 

A luz destes argumentos, e como forma de dar à pesquisa contornos mais 

concretos, buscou-se neste estudo apurar a influência do capital e os impactos 

socioambientais de sua produção no desenvolvimento urbano de uma cidade, 

analisando especificamente a atuação das empresas de construção civil na cidade 

de Balneário Camboriú/SC. 

Assim, procurou aferir a postura de algumas construtoras que são guiadas 

precipuamente pela alta especulação imobiliária, que visam adquirir novos terrenos 

para ampliar seus mercados, desrespeitando não apenas as normas jurídicas 

vigentes, mas sobretudo, princípios morais e éticos que respingam difusamente a 

toda comunidade. 

Nesta toada, o trabalho trata acerca de uma problemática bastante atual, 

qual seja: o crescimento urbano desenfreado, sem planejamento, fomentado por 

grandes empresas do ramo da construção civil, a ponto de transformar as cidades 

em espaços insustentáveis ambientalmente e socialmente. 
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Em ato contínuo, no fim do primeiro capítulo, demonstrou ainda através de 

argumentos, dados e fotos a relação do aumento populacional da cidade 

(densificação) de Balneário Camboriú/SC fomentado pelo mercado imobiliário e seus 

principais impactos sociais e ambientais. 

Desta forma, o trabalho apresenta elementos históricos, fáticos, empíricos e 

documentais acerca da cidade de Balneário Camboriú/SC, que servem para 

corroborar a ideia apresentada alhures, no sentido de apontar a verossimilidade da 

insustentabilidade da cidade de Balneário Camboriú/SC e a forte presença do capital 

nesta região, fomentado pelas construtoras. 

Neste prisma, o estudo utilizou-se de tabelas e dados obtidos do SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) como forma de analisar a questão do 

crescimento populacional e a densidade demográfica da cidade de Balneário 

Camboriú/SC nos últimos anos. 

Lastreado em argumentos o estudo trouxe à baila ainda, documentos oficiais 

fornecidos pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis), FATMA (Fundação Meio Ambiente), DETRAN (Departamento 

de Trânsito) e Prefeitura de Balneário Camboriú (Setor de Planejamento Urbano). 

Já no segundo capítulo, o objetivo foi preliminarmente esclarecer e situar o 

leitor do que se entende por sustentabilidade, seus avanços, características, 

dimensões, origens e conflitos, utilizando-se de diversas fontes e dos principais 

autores sobre o assunto. Além disso, falou-se da diferenciação conceitual e 

ideológica entre desenvolvimento e sustentabilidade.  

A seguir, ainda no segundo capítulo, o trabalho fez uma reflexão acerca do 

conflito entre a economia e ecologia, adentrando inclusive, em uma temática ainda 

incipiente no mundo dos negócios que é a chamada Responsabilidade Empresarial 

Socioambiental.  

Por derradeiro, no terceiro e último capítulo, com o fim de coadunar os 

argumentos já amealhados, foram realizados 02 (dois) estudos de casos, que 

exemplificam os fatos apresentados nos capítulos anteriores. Neste particular, os 

estudos de caso foram acerca de 02 (dois) empreendimentos construídos na cidade 

de Balneário Camboriú/SC, um chamado Marina Beach Tower e o outro chamado 

Sky Tower. 
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Os estudos de caso servem como forma de demonstrar a influência e todo o 

poder que o capitalismo exerce na comunidade, apontando os reflexos desta 

atuação quando não controlada eficazmente pelo Estado e pela comunidade.  

Feitas todas essas considerações, nota-se que o estudo partiu-se de um 

enfoque interdisciplinar, demonstrando a força das grandes construtoras e seu 

impacto no desenvolvimento social, ambiental e urbano, que atinge (in)diretamente 

a cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. 

A importância do tema visa fortalecer a consciência crítica sobre a 

problemática socioambiental atual, fortalecendo a cidadania, e a solidariedade 

ambiental, como fundamentos para o futuro da humanidade, desenvolvendo uma 

visão integrada e interdisciplinar envolvendo múltiplas e complexas relações, que 

tratam de aspectos econômicos, ambientais, sociais, culturais, filosóficos, jurídicos 

e éticos.  

A presente pesquisa encontra sua justificativa em diferentes aspectos. A 

atualidade e importância do tema são dadas pela cada vez maior evidência dos 

graves problemas socioambientais que o planeta e as cidades vêm enfrentando, de 

modo que como forma de delimitar o estudo adotou-se a cidade de Balneário 

Camboriú/SC como referência. 

Diante do exposto, a pesquisa tem como objetivo observar a concepção do 

meio ambiente, com vistas ao crescimento e desenvolvimento do espaço urbano de 

forma sustentável, notadamente, na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, 

tendo em vista as peculiaridades desta cidade. 

O método a ser utilizado na fase de investigação será o indutivo, pois 

segundo Lakatos a “indução é processo mental por intermédio do qual, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 

universal, não contida nas partes examinadas’’ cuja aproximação dos fenômenos 

caminha para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais 

particulares às leis e teorias (LAKATOS, 1992).  

No tocante à natureza da pesquisa cumpre registrar que ela será do tipo 

aplicada, pois utilizar-se-á dos conhecimentos obtidos pela pesquisa básica para 

solucionar ações concretas e apontar os problemas existentes, objetivando-se gerar 

conhecimentos para aplicação prática de problemas específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais (DEL BUONO, 2015). 
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Em relação à abordagem do problema, esta será qualitativa, pois trará 

pontos não mensuráveis, conceitos de cunho subjetivo e elementos com traços 

peculiares e casuísticos.  

De outro giro, a realização dos objetivos será de cunho exploratório, tendo 

em vista que se trata de uma situação fática nova e de elementos temáticos e 

conceituais abrangentes.   

 



1 O CAPITAL E O DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 

O Meio Ambiente não pode ser entendido como um modelo de gestão de 

negócios que visa o retorno (lucro) para os acionistas, empresários, parceiros sem 

se preocupar com as questões sociais e ambientais.  

É neste contexto na tentativa de conciliar estas forças, sobretudo a 

econômica, que este capítulo propõe uma maior conscientização social e ambiental, 

analisando suas acepções e limites tendo o direito como parte na defesa da luta 

socioambiental      

1.1 O DIREITO AMBIENTAL E O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

A sustentabilidade foi definida a partir de um longo processo histórico, bem 

como, a tomada de consciência sobre os problemas ambientais, crises econômicas 

e desigualdades sociais. Por ser um conceito complexo e contínuo, surgem 

diferentes abordagens que tentam entender e explicar a sustentabilidade (SARTORI, 

2014).  

Com a noção de sustentabilidade, tem-se um conceito aberto, permeável, 

ideologizado, subjetivo e relacional, assim, aquilo que é considerado sustentável 

num período de profunda crise econômica pode não ser num período de fartura 

(CARNEIRO, 2011) 

Desta forma, sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições 

energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, 

especialmente a Terra viva, a comunidade e a vida humana, visando a sua 

continuidade e ainda atender as necessidades da geração presente e das futuras de 

tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de 

regeneração, reprodução e coevolução (BOFF, 2012).  

Assim sendo, a sustentabilidade pode ser vista como um conceito normativo 

sobre a maneira como os seres humanos devem agir em relação à natureza, e como 

eles são responsáveis para com o outro e as futuras gerações (LOZANO, 2012).  

A luz destes argumentos, sustentabilidade pode ser definida em outros 

termos como um princípio aplicável à sistemas. Sistemas abertos, para interagir com 
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a sociedade-natureza, envolvendo sistemas industriais (produção, energia, etc.), 

sistemas sociais (urbanização, mobilidade) e sistemas naturais (solo, atmosfera, 

sistemas aquáticos e bióticos, etc.) (SARTORI, 2014).  

Como se vê, sustentabilidade envolve uma interação de sistemas dinâmicos 

que estão em constantes mudanças e necessitam de medidas pró-ativas (SARTORI, 

2014). 

Diante do exposto, percebe-se que o termo sustentabilidade transborda a 

questão ambiental essencialmente, traduzindo-se em um conceito subjetivo, que 

pode ser analisado em regra, através de três dimensões (triple bottonline1) que são: 

A primeira dimensão do desenvolvimento sustentável normalmente citada é 
a ambiental. Ela supõe que o modelo de produção e consumo seja compatível 
com a base material em que se assenta a economia, como subsistema do 
meio natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de forma a garantir 
que os ecossistemas possam manter sua autorreparação ou capacidade de 
resiliência.  
A segunda dimensão, a econômica, supõe o aumento da eficiência da 
produção e do consumo com economia crescente de recursos naturais, com 
destaque para recursos permissivos como as fontes fósseis de energia e os 
recursos delicados e mal distribuídos, como a água e os minerais.  
A terceira e última dimensão é a social. Uma sociedade sustentável supõe 
que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna e 
que ninguém absorva bens, recursos naturais e energéticos que sejam 
prejudiciais a outros. Isso significa erradicar a pobreza e definir o padrão de 
desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e máximos de acesso a 
bens materiais. Em resumo, implantar a velha e desejável justiça social 
(NASCIMENTO, 2012, p. 05).  

Nesta toada, a sustentabilidade nesta perspectiva pode ser traduzida como 

um princípio multidimensional de caráter social, ético, ambiental, econômico e 

jurídico-político, ganhando destaque esta análise de dimensões que se entrelaçam 

e se constituem mutuamente em uma dialética do modelo de sustentabilidade 

moderna que resguardam e tutelam o direito ao futuro (FREITAS, 2012). 

Nesta senda, vale dizer que a pesquisa em tela, busca analisar essas três 

dimensões da sustentabilidade, qual seja, a influência econômica das empresas de 

construção civil no desenho das cidades e seus reflexos sociais e ambientais.  

                                                           
1 Chamado também de Tripé da sustentabilidade ou 3Ps da Sustentabilidade (People, Planet, Profit) 
que afirma que para ser sustentável, o desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente 
justo e ambientalmente correto (BOFF, 2012).  
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1.2 A SUSTENTABILIDADE, O DESENVOLVIMENTO E O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Não é demais dizer que a palavra sustentabilidade e a palavra 

desenvolvimento configuram uma contradição nos seus próprios termos (BOFF, 

2017). Elas têm lógicas que se autonegam: uma privilegia o indivíduo, a outra o 

coletivo; uma enfatiza a competição, a outra a cooperação; uma a evolução do mais 

apto, a outra a coevolução de todos juntos e inter-relacionados. A expressão 

desenvolvimento sustentável representa uma armadilha do sistema inoperante: 

assume os termos da ecologia (sustentabilidade) para esvaziá-lo e assume o ideal 

da economia (crescimento/desenvolvimento), mascarando, porém, a pobreza que 

ele mesmo produz (BOFF, 2017). 

Diante disso, o conceito de “desenvolvimento” é sem dúvida algo polêmico, 

até porque a noção de desenvolvimento que tem predominado na atualidade é o 

conceito ocidental de “desenvolvimento”, existindo uma visão ideológica e 

hegemônica capitalista sobre o termo, em que o urbano, o industrial e o moderno 

são sinônimos (BODART, 2009). 

Nesta seara, importante salientar que com o surgimento da ideia de 

desenvolvimento, criou-se também a noção de subdesenvolvimento, obrigando a 

todos a seguir os passos do “desenvolvimento”, nos moldes capitalistas (BODART, 

2009).  

Com base nos argumentos acima, fica claro a contradição existente entre a 

lógica do desenvolvimento de tipo capitalista, que sempre procura maximizar os 

lucros às expensas da natureza, criando injustiças sociais (BOFF, 2017).  

O desenvolvimento cria riqueza somente para alguns poucos e, por outro, o 

mesmo desenvolvimento é o maior destruidor de recursos naturais já que em nome 

do crescimento são efetivados empreendimentos com impactos sobre a natureza 

(BRUGGER, 2007). 

O modelo de desenvolvimento preconizado pelo sistema capitalista revela 

uma sociedade de consumo que não se preocupa em criar meio sustentáveis, não 

se preocupa com o amanhã, e, muitos destes obstáculos ao modelo de 

desenvolvimento sustentável poderiam ser superados, se a inteligência humana 

fosse utilizada para situar as informações em um contexto conjunto. Com métodos 
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que permitam aprender a construir relações mútuas e com influências recíprocas 

entre as partes de todo o mundo complexo (MORIN, 2016).  

Além disso,  

As constantes agressões ao meio ambiente, comprovadas pela ciência e 
condenadas pela ética e moral, surge a necessidade de se repensar 
conceitos desenvolvimentistas clássicos. Neste sentido, se faz imperiosa a 
agregação de diversas áreas do conhecimento científico, técnico, jurídico e 
mesmo de saberes de comunidades tradicionais e locais em torno de uma 
nova teoria de desenvolvimento sustentável. Uma forma de progresso que 
garanta tanto a presente quanto as futuras geração o direito de usufruírem 
dos recursos naturais existentes (SAMPAIO, 2010, p. 03). 

Desta forma, necessita-se, atualmente, a consolidação de uma nova cultura 

de sustentabilidade global, baseada num paradigma de aproximação entre os povos 

e culturas, na participação do cidadão de forma consciente e reflexiva em uma 

gestão econômica, política e social.  

De mais a mais, o conceito clássico de desenvolvimento sustentável 

determina que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 

das gerações presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987).  

A tese do desenvolvimento sustentável surge com a possibilidade de se criar 

mecanismos ou projetos novos para que as nações gerem um desenvolvimento 

suficiente para manter a espécie humana viva (MATHEUS, 2018). 

Por outro lado, Boff (2012) analisa que, embora correto, esse conceito é 

incompleto, pois possui duas limitações: é antropocêntrico (só considera o ser 

humano) e nada diz sobre a comunidade de vida (outros seres vivos que também 

precisam da biosfera e de sustentabilidade). Desta forma, ele então procura integrar 

o conceito Brundtland2  e formula uma conceituação de sustentabilidade mais 

abrangente (BOFF, 2012) 

                                                           

2 Em 1987, a divulgação do Relatório Brundtland, intitulado Nosso futuro comum, pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (1988), popularizou a expressão 
"desenvolvimento sustentável" e sua definição, considerada a mais próxima do consenso oficial. 
Mesmo esse relatório não apresentando um construto facilmente operacionalizável, suas linhas 
mestras revelam uma ideia-força que estabelece um contrato entre gerações, já que esse documento 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 46) encerra o 
seguinte: "desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades". 
Assume uma visão crítica ao modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e 
reproduzido pelas nações em desenvolvimento, ressaltando que o progresso econômico e social não 
pode se fundamentar na exploração indiscriminada e devastadora da natureza. 
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Diante disso, o desenvolvimento sustentável deve preservar a fauna e a 

flora, criando uma espécie de inter-relacionamento entre os humanos e seu meio 

ambiente visando principalmente salvaguardar as gerações futuras, sendo este o 

grande desafio da espécie humana (MATHEUS, 2018).  

Assim, o homem não pode ditar as regras da natureza, devendo ele respeitá-

las, sob pena de o meio ambiente ser compelido a promover a extinção da raça 

humana como instrumento de legítima defesa natural, pois é inegável que o homem 

é parte do todo natural, mas o egoísmo humano (visão antropocêntrica) cria 

propositadamente uma miopia transindividual, em que poucos possuem lentes para 

superá-la (AMADO, 2011). 

Neste sentido, a Constituição Federal brasileira de 1988 em seu artigo 225 

preocupou-se em harmonizar e integrar a biota e os seres humanos (art. 225, § 1º, 

I, II, III e VII, e §§ 4º e 5º), equilibrando o biocentrismo com o antropocentrismo 

(MACHADO, 2009). 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

A Declaração ECO/92 conceitua Desenvolvimento Sustentável da seguinte 

forma: 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 
constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser 
considerada isoladamente deste (SOUZA, 2018).  

Como se vê, o direito do ambiente se traduz na maior expressão de 

solidariedade que corresponde à era da cooperação, a qual deve manifestar-se ao 

nível de tudo o que constitui o patrimônio comum da humanidade (CRUZ; BODNAR, 

2012).  

Assim, somente com a consolidação de novas estratégias de governança 

nacional, internacional e transnacional, baseadas na cooperação e solidariedade, é 

que será possível assegurar um futuro com mais justiça e sustentabilidade, evitando 

uma crise ambiental capaz de assolar os recursos ecológicos e humanos (CRUZ; 

BODNAR, 2012).  



19 

 

1.3 A CRISE AMBIENTAL E A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS NORMAS 

AMBIENTAIS  

As transformações do modo de produção, desencadeadas desde a 

Revolução Industrial, aliadas ao aumento populacional que já se fazia sentir, 

ampliaram consideravelmente as agressões à natureza e, foi neste contexto, que a 

consciência ecológica encontrou solo propício para florescer. 

A Revolução Industrial ocorrida no Século XVIII, desencadeia e introduz uma 
nova forma de produção e consumo que altera significativamente práticas 
comerciais desde então consolidadas. Como decorrência, o direito passa por 
uma necessária adaptação e evolução para regular e controlar os impactos 
nas relações sociais (SAMPAIO, 2011, p. 05). 

Com a Revolução Industrial, a crise do meio-ambiente se acentua com o 

produtivismo do pós-guerra e do fordismo que transformou regiões inteiras e 

impactou o equilíbrio ecológico em uma escala mundial (CORRÊA, 2010). 

No pós-guerra, houve um forte crescimento econômico, fato que acelerou os 

mecanismos cumulativos destruidores dos equilíbrios ecológicos sob o modelo de 

produção fordista. 

A crise ecológica planetária tem, portanto, sua origem nos fundamentos e 

nos princípios de funcionamento do capitalismo, desdobrados das consequências da 

organização política e econômica dos Estados burocráticos. Assim, as crises 

ecológicas são efeitos e produtos do capitalismo, mas não quer dizer que seja crise 

para o capitalismo.  

Desta forma, observa-se que a crise do meio-ambiente é um fenômeno 

recente, ganhando visibilidade a partir da década de 1950. Até porque, antes disso 

as civilizações humanas sempre modificaram ou destruíram o seu meio ambiente, 

mesmo que moderadamente, e assim, o equilíbrio ecológico da Terra estava, 

aparentemente, controlado (COGGIOLA, 2005).  

Por outro lado, o ataque ao meio ambiente nas últimas décadas é de 

amplitude planetária, de tal intensidade que comprometem todo o equilíbrio 

ecológico, ameaçando uma ruptura e uma destruição irreversível. 

Valendo destes argumentos, vale dizer ainda, que foi na década de 1970 

que efetivamente o mundo começou a se preocupar com o meio ambiente, 

repensando a lógica de que ecologia e desenvolvimento econômico eram 

incompatíveis.  
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Acreditando na inesgotabilidade das fontes de matéria-prima e ao presenciar 

a esgotabilidade e a escassez do petróleo que é a principal fonte energética das 

forças produtivas contemporâneas, o sistema capitalista sofreu um abalo (CORRÊA, 

2010). 

Com a crise do petróleo, a divulgação do relatório produzido pelo Clube de 

Roma3 conhecido como “Os limites do crescimento” (The limits to growth – 1972 

propôs a desaceleração do desenvolvimento industrial nos países desenvolvidos, e 

do crescimento populacional, nos países subdesenvolvidos), e logo depois foi 

realizada a Conferência de Estocolmo. 

A Conferência de Cúpula realizada em Estocolmo, no ano de 1972, sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi um marco para o Direito Ambiental, 
pois os Chefes de Estado reunidos discutiram e aprovaram diretrizes comuns 
para enfrentar os problemas relacionados ao uso dos recursos naturais, 
concernentes aos impactos causados sobre o meio ambiente originados de 
processos industriais e relacionados à exploração predatória da natureza. 
Nesse contexto, novos horizontes sobre o tema do crescimento econômico e 
do desenvolvimento foram trazidos para o cenário global (JAPIASSU, 2017, 
p. 04). 

A Conferência das Nações Unidas em Estocolmo na Suécia em 19724 fez 

com que o Direito Ambiental fosse reconhecido internacionalmente, contudo, poucas 

medidas concretas de proteção e preservação foram adotadas pelos países 

emergentes como o Brasil, já que estes países adotavam a tese de que não 

poderiam frear seu processo de industrialização em troca da causa ambiental 

(MATHEUS, 2018). 

Neste sentido: 

É preciso mencionar que o Brasil, apesar de ter participado da reunião de 
Cúpula em Estocolmo e de ter assinado a Declaração sobre Meio Ambiente 
Humano, não a implementou de maneira adequada naquele momento. A 
política brasileira, ao tempo dos governos militares, era marcadamente 
desenvolvimentista, caracterizada por grandes obras públicas de 
infraestrutura questionáveis e ambientalmente preocupantes, como a 
construção da Rodovia Transamazônica e a instalação da usina nuclear em 
Angra dos Reis (JAPIASSU, 2017, p.05). 

                                                           
3 O relatório produzido pelo Clube de Roma afirmava que o mundo não suportaria um crescimento 

desenfreado, motivo pelo qual se pregava um conjunto de ações para conter o crescimento 
populacional e a redução das atividades industriais e, consequentemente, uma redução no consumo 
de recursos naturais (OLIVEIRA, 2012).  
4 As chuvas ácidas sobre os países nórdicos levaram a Suécia, em 1968, a propor ao Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) a realização de uma conferência mundial que 
possibilitasse um acordo internacional para reduzir a emissão de gases responsáveis pelas chuvas 
ácidas (NASCIMENTO, 2012). 
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Quase dez anos depois, em 1983, a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), decidiu pela criação de uma Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e tal comissão foi incumbida de preparar um relatório oficial, “uma agenda 

global para a mudança” (BUCCI, 2001).  

Nesse particular, destaca-se que este relatório, intitulado Nosso Futuro 

Comum (Our Common Future) publicado em 1987, ficou conhecido como “Relatório 

de Brundtland” sendo ele classificado em 03 (três) grandes grupos temáticos e que 

01 (um) desses grandes grupos temáticos tratava-se de questões sociais ligadas à 

espécie humana, como por exemplo o uso da terra e da água, saneamentos, 

crescimento urbano acelerado, dentre outros (MATHEUS, 2018).  

Ênfase especial é dada, neste Relatório, à pobreza no Terceiro Mundo como 

causa principal da degradação ambiental. O argumento do Relatório é de que, uma 

vez que a pobreza é causa da degradação ambiental pela pressão que as pessoas 

pobres exercem sobre a natureza, sendo preciso aumentar o crescimento 

econômico destes países (SACHS, 1993).  

O crescimento econômico diminui a pobreza e, portanto, salva o meio 

ambiente. Estes argumentos se inserem perfeitamente no discurso 

desenvolvimentista, que predomina nos principais mecanismos internacionais, como 

o General Agreement on Tariffs and Trade5 (GATT), o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, que tinham a eliminação da pobreza como bandeira 

principal já há algum tempo (SACHS, 1993). 

Desta forma, tal relatório imputa a degradação ambiental à pobreza que nada 

mais é que injustamente culpar as vítimas de um fato não praticado por elas 

(BRUGGER, 2007). 

Até porque, quando as populações do Terceiro Mundo são obrigadas a 

deixar seu espaço devido as obras realizadas em nome do desenvolvimento e do 

crescimento econômico, como, por exemplo, grandes hidroelétricas ou de outras 

infraestruturas, elas são obrigadas a exercer pressão excessiva sobre o novo 

ambiente para a sua sustentação. Colocar o modelo das sociedades ricas como mais 

sustentável constitui, no mínimo um paradoxo (BRUGGER, 2007).  

As infraestruturas e a superprodução leva à indução de necessidades 

artificialmente criadas e o superconsumo tem como consequência a ainda maior 

                                                           
5 Acordo Geral de Tarifas e Comércio  
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exploração e destruição da natureza. Some-se a isto que milhares de pessoas 

desprovidas de meios ficam excluídas (BRUGGER, 2007).  

A promessa do desenvolvimento, não conseguiu cumprir sua proposta para 

muitas pessoas. De fato, ele pode ser visualizado como processo pelo qual pessoas 

são tiradas dos seus povos tradicionais culturais, onde os laços culturais, familiares 

e comunitários são profundamente afetados.  

Dentro das novas estruturas artificiais, as pessoas são obrigadas a ter um 

nível mínimo de consumo de bens e serviços, onde os pobres não têm chance 

(BRUGGER, 2007). Quando eles antes tinham um mínimo de segurança dentro da 

comunidade, agora, uma vez que caem abaixo da linha de pobreza, praticamente 

não têm possibilidade de voltar, eles viram vítimas das carências que lhes são 

atribuídas e que passaram a perceber como tais. 

Exemplos dos efeitos desta lógica são os novos Tigres no sudeste asiático. 

geralmente apresentados como exemplos de sucesso das estratégias de 

crescimento neoliberais, eles lidam com graves problemas ambientais, fator que não 

consta nos índices de riqueza utilizados pelos mecanismos internacionais 

(BRUGGER, 2007).  

Sobre isso é possível dizer ainda que os países da região Ásia-Pacífico 

devem procurar alternativas de equilibrar o crescimento econômico com as 

preocupações ambientais e mudanças climáticas. Até porque o futuro mundial será 

fortemente afetado pelas escolhas que serão feitas na Ásia e no Pacífico, pois as 

políticas e as ações na região terão um impacto global, sobretudo por serem o lar de 

mais da metade da população mundial (CHHIBBER, 2012). 

Dito isso, mais adiante já no ano de 1992, a Declaração do Rio de Janeiro 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentou um rol de princípios que 

instituem orientações fundamentais, tais como: a concepção de uso equitativo dos 

recursos naturais, já que as gerações presentes não podem privar as gerações 

futuras do acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; o estabelecimento 

da proteção ambiental integrada ao processo de desenvolvimento para que este seja 

sustentável (JAPIASSU, 2017). 

Diante do exposto, segue a seguir uma síntese das principais convenções 

internacionais relacionadas ao meio ambiente, evidenciando que desde o ano de 

1947, encontros, conferências e fóruns são realizados, bem como, acordos e 
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protocolos são assinados na tentativa de minimizar os impactos ambientais 

causados pela produção econômica (CORRÊA, 2010). 

1.3.1 Quadro resumido de fóruns, protocolos e tratados internacionais 

realizados sobre meio ambiente 

 

Ano/Local  Evento/Protocolo/Participantes  Objetivo 

1947 
Suíça 

Por uma iniciativa de diversos governos foi 
criada a União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (IUCN, em inglês). Reuniu 84 
nações, 112 agências de governo, 735 
ONGs e milhares de especialistas e 
cientistas de 181 países. 

Organização internacional 
comprometida pela conservação 
dos recursos naturais. 

1962 
USA 

Rachel Carson (1907-1964), bióloga 
marinha e escritora americana, publica o 
livro “Primavera Silenciosa”. 

Apontou os perigos dos 
agrotóxicos na produção de 
alimentos e seus impactos 
ambientais.  

Questionou a 
confiança cega da humanidade 
no progresso tecnológico. 

1965 
Grã-Bretanha 

Conferência de Educação da Universidade 
de Keele. 

Surge pela primeira vez o 
conceito de “Educação 
Ambiental”. 

1968 
França 

Conferência sobre a Biosfera promovida 
pela UNESCO. 

 

1968 
Roma/Itália 

Fundação do Clube de Roma por iniciativa 
de Aurelio Peccei, Industrial e acadêmico 
italiano e, por Alexander King, cientista 
escocês. Constitui-se de economistas, 
industriais, banqueiros, chefes-de-estado, 
líderes políticos e cientistas de vários 
países. 

Discutir e analisar os limites do 
crescimento econômico levando 
em conta o uso crescente dos 
recursos naturais. 

1972 
Roma/Itália 

O Clube de Roma encomenda estudos a 
cientistas e técnicos do Massachusetts 
Institute of Tecnology sobre os impactos 
da expansão humana e o impacto do 
desenvolvimento econômico sobre os 
recursos naturais.  

Esses estudos liderados por Dennis L. 
Meadows, foi publicado no Relatório “Os 
Limites do Crescimento” e ficou conhecido 
como o Relatório de Meadows. 

O relatório alertou para a 
impossibilidade de o 
desenvolvimento econômico 
continuar nos patamares de 
crescimento, sob pena de um 
drástico esgotamento dos 
recursos naturais.  

Apontou-se que, para atingir a 
estabilidade econômica e 
respeitar a finitude dos recursos 
naturais é necessário parar o 
crescimento da população global 
e do capital industrial para evitar 
o colapso ecológico. 
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Ano/Local  Evento/Protocolo/Participantes  Objetivo 

1972 
Estocolmo/ 
Suécia 

Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano – CNUMAH 
organizada pela ONU.  

I Conferência sobre Meio Ambiente 
Humano.  

Estiveram presentes representantes de 
113 países, 19 agências multilaterais e 
mais de 400 ONG’s e organizações 
intergovernamentais. 

Declaração de uma série de 
princípios comuns para oferecer 
aos povos do mundo inspiração 
e guia para preservar e melhorar 
o meio ambiente humano. 

1972 
Nairóbi/Quênia 

Criação do PNUMA - Primeira Agência 
Ambiental Global da ONU.  

Rede de escritórios regionais para apoiar 
instituições. 

Manter o estado do meio 
ambiente global sob contínuo 
monitoramento; alertar povos e 
nações sobre problemas e 
ameaças ao meio ambiente. 

1973  

Maurice Strong lançou o conceito de eco 
desenvolvimento, cujos princípios foram 
formulados por Ignacy Sachs.  

Mais tarde foi substituído pelo conceito de 
desenvolvimento sustentável, com seis 
princípios: satisfação das necessidades 
básicas; solidariedade com as gerações 
futuras; participação da população 
envolvida; preservação dos recursos 
naturais e do meio ambiente; elaboração 
de um sistema social que garanta 
emprego, segurança social e respeito a 
outras culturas; programas de educação. 

 

1974 
Jammi 
Finlândia 

Seminário de Educação Ambiental - 
Reconhece a Educação Ambiental como 
educação integral e permanente. 

Discutir a natureza da Educação 
Ambiental. 

1974 Cocoyoc/ 
México 

Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente ( PNUMA) e Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) Simpósio de 
Cocoyoc  

desenvolvimento e meio 
ambiente. 

1975 
Belgrado (ex 
Iuguslávia, atual 
Sérvia) 

UNESCO - Congresso de Belgrado – 
contou com a participação de 65 países. 

Propõe a discussão de nova 
ética planetária para promover a 
erradicação da pobreza, 
analfabetismo, fome, poluição, 
exploração e dominação 
humanas. 

1977 
Tbilisi/Geórgia 

UNESCO/PNUMA - Conferência de Tbilisi.  

Estabelece os princípios 
orientadores da educação 
ambiental e remarca seu caráter 
interdisciplinar, critico, ético e 
transformador. 

1983  

ONU - Cria a Comissão Mundial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD. 
Presidida pela então primeira ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brundtland. 

Analisar a interface entre a 
questão ambiental e o 
desenvolvimento e propor um 
plano de ações. 
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Ano/Local  Evento/Protocolo/Participantes  Objetivo 

1987 
Moscou/Rússia 

UNESCO- Congresso Internacional da 
UNESCO - PNUMA sobre Educação e 
Formação Ambiental com a participação 
de 300 educadores de 100 países. 

Realiza a avaliação dos avanços 
desde Tbilisi, reafirma os 
princípios de Educação 
Ambiental e assinala a 
importância e necessidade da 
pesquisa e da formação em 
Educação Ambiental 

1987  

PNUMA - Comissão Mundial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento/CMMAD.  

Esta comissão divulga Relatório de 
Brundtland com o título “Nosso Futuro 
Comum”.  

Ficou definido que o desenvolvimento 
sustentável como “o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias 
necessidades.” 

O relatório aponta para a 
incompatibilidade entre 
desenvolvimento sustentável e 
os padrões de produção e 
consumo vigentes. 

1988 
Caracas 

Declaração de Caracas, sobre Gestão 
Ambiental nas Américas. 

Chama atenção para a 
necessidade de mudar o modelo 
de desenvolvimento. 

1988 -Toronto 
(Canadá) 

Primeira Conferência Mundial sobre o 
Clima. Contou com a participação de 300 
cientistas do mundo. 

Alertou para a necessidade de 
reduzir os gases do Efeito 
Estufa. 

1989 – Haia 
(Holanda) 

Declaração de Haia, preparatório da RIO 
92.  

questões ambientais. 

1990  
A ONU declarou o ano 1990 o Ano 
Internacional do Meio Ambiente 

Desenvolver a consciência sobre 
o meio ambiente. 

1990 
Jomtien 
(Tailândia) 

UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco 
Mundial. Conferência Mundial sobre 
Ensino para Todos, Satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem.  

Participaram 155 representantes de 
governos, agências internacionais, 
organismos não governamentais, 
associações profissionais e 
personalidades de destaque no âmbito 
educacional, provenientes de todo o 
mundo. 

Destaca o conceito de 
Analfabetismo Ambiental 

1992 
Rio de Janeiro 
(Brasil) 

Conferencia sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, UNCED, Rio/92 – 
Conferência da Terra, promovida pela 
ONU. 

Contou com 178 estados representados 
nas negociações e 118 chefes de Estado 
participando do “Tratado da Cúpula da 
Terra". Como deliberação, saiu a Agenda 
21; Tratado da biodiversidade e o Tratado 
sobre as mudanças climáticas. 

Tratou de problemas urgentes 
referentes à proteção ambiental 
e ao desenvolvimento sócio 
econômico. 
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Ano/Local  Evento/Protocolo/Participantes  Objetivo 

1995- 
Copenhague 
(Dinamarca) 

Conferência para o desenvolvimento 
Social, promovida pela ONU. Contou com 
a participação de 150 representantes de 
organizações da sociedade civil. 

Criação de um ambiente 
econômico-político-social-cultural 
e jurídico que permita o 
desenvolvimento social. 

1995 
Berlim 
(Alemanha) 

Conferência Mundial do Clima. Berlim - 
Primeira Conferência das Partes (COP 1), 
promovida pela UNCCC - Líderes 
Mundiais – países membros da do Tratado 
Cúpula da Terra. 

Ficou definido os compromissos 
legais de redução de emissões 
de gases poluentes que fariam 
parte do Protocolo de Kyoto. 

1997 
Thessaloniki 
(Grécia) 

Conferência Internacional sobre Meio 
Ambiente e Sociedade. Contou com a 
participação de 90 países. 

Tratou da Educação e 
Conscientização Pública para a 
Sustentabilidade. 

1997 
Kyoto 
(Japão) 

UNCCC - Protocolo de Kyoto (COP-3). 
Contou com a participação de líderes 
mundiais de países membros do Tratado 
da Cúpula da Terra, acordo internacional 
promovido pela ONU, firmado em 1997, 
por 59 países. 

Regular os níveis de 
concentração de gases de Efeito 
Estufa, de modo a evitar a 
ocorrência de mudanças 
climáticas a um nível que 
impediria o desenvolvimento 
econômico sustentável, ou 
comprometeria as iniciativas de 
produção de alimentos.  

A meta seria o de reduzir 5% da 
média de 1990 e o 
estabelecimento de 
desenvolvimento limpo para as 
nações emergentes. O Protocolo 
entrou em vigor em 15 de 
fevereiro de 2005, após adesão 
da Rússia e, atualmente, conta 
com o apoio de 189 países. Os 
EUA não aderiram ao Acordo. 

1997 
Rio de Janeiro 
(Brasil) 

ONU - Rio+5 - Sessão Especial da 
Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Foi realizada para revisar a 
implementação da Agenda 21. 

2000 – Haia 
(Holanda) 

UNCCC - Conferência das Partes/COP-6 
Líderes Mundiais – Contou com a 
participação dos países membros do 
Tratado Cúpula da Terra. 

EUA abandonam o Protocolo de 
Kyoto. A tensão entre a União 
Europeia e o grupo liderado 
pelos Estados Unidos aumenta 
levando a impasse as 
negociações. 

2001 - Bonn 
(Alemanha) e 
Marrakesh 
(Marrocos) 

IPCC. COP extraordinária. Líderes 
Mundiais – países membros da do Tratado 
Cúpula da Terra. 

Divulgar o terceiro relatório em 
que fica cada vez mais evidente 
a interferência do homem nas 
mudanças climáticas. Assim 
como, a Implementação do 
Certificado de Redução de 
Emissão (CRE) e dos 
Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). 

2002 
Joanesburgo 
(África do Sul) 

ONU - A Cúpula Mundial Sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (CMDS). 

Rever as metas propostas pela 
Agenda 21 e direcionar as 
realizações às áreas que 
requerem um esforço adicional 
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Ano/Local  Evento/Protocolo/Participantes  Objetivo 

Representantes de governos de mais de 
150 países. 

para sua implementação, assim 
como refletir sobre outros 
acordos e tratados da Rio-92. 

A meta da Cúpula foi estabelecer 
novas prioridades para o século 
21, após a realização de um 
levantamento sobre a 
implementação deste plano de 
ação ao redor do mundo.  

Estas novas prioridades 
deveriam reduzir a pobreza e 
também proteger o meio 
ambiente.  

A Cúpula também teve a função 
definir como alcançar estas 
prioridades. As novas prioridades 
foram baseadas nas Metas de 
Desenvolvimento do Milênio, 
concordadas pelos líderes 
mundiais no ano 2000. 
Conhecida RIO+10 

2003 
Milão (Itália) 

UNCCC (COP-9), o que é cobrado pelas 
ONGs. O assunto "florestas" entra em 
pauta. Contou com a participação de 
líderes mundiais dos países membros do 
Tratado Cúpula da Terra. 

Aprofundam-se as diferenças 
entre os países industrializados e 
o resto do mundo. Fica clara a 
falta de lideranças 
comprometidas para costurar 
acordos. 

2006 
Nairóbi 
(Quênia) 

UNCCC (COP-12). Contou com a 
participação de líderes mundiais de países 
membros do Tratado Cúpula da Terra. 

A vulnerabilidade dos países 
mais pobres fica evidente. 

2007 
Bali 
(Indonésia) 

UNCCC (COP-13). Contou com a 
participação de líderes mundiais de países 
membros do Tratado Cúpula da Terra. 

Ficou acertado que seria criado 
um fundo de recursos para os 
países em desenvolvimento e as 
Namas (Ações de Mitigação 
Nacionalmente Adequadas). 

2008 
Polônia 

UNCCC (COP- 14). Contou com a 
participação de líderes mundiais de países 
membros do Tratado Cúpula da Terra. 

A divergência de posições 
políticas e econômicas entre as 
nações impediu que a 
conferência cumprisse o seu 
principal objetivo: elaborar o 
rascunho de um novo acordo 
climático global, com a definição 
de cortes severos no total das 
emissões.  

A falta de consenso, alimentada 
pela crise financeira mundial, 
coloca em xeque o 
estabelecimento de um 
compromisso articulado pelo 
combate às mudanças climáticas 
até o final de 2009. 
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Ano/Local  Evento/Protocolo/Participantes  Objetivo 

 

UNCCC (COP-15) da Convenção das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas. Contou com a participação de 
líderes mundiais de países membros do 
Tratado Cúpula da Terra. 

Como reagir às mudanças 
climáticas provocadas pelo 
aquecimento global atuais? Seria 
esse o objetivo que trataria da 
operacionalização do Protocolo 
de Kyoto. A convenção foi um 
fracasso, não se efetivando 
nenhum acordo. 

Fonte: PNUMA/ONU. Disponível em: <http://www.brasilpnuma.org.br>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
ONU. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br>. Acesso em: 27 mar. 2009 

1.3.2 Escopos dos Tratados Internacionais Ambientais e o Direito Fundamental 

ao meio ambiente sadio 

Sob o ângulo dos preceitos elencados, percebe-se que as normas e tratados 

internacionais, de maneira profilática, surgem como uma espécie de freio, que atuam 

com intuito de manter a sustentabilidade do meio ambiente, e preservar a espécie 

humana. 

Assim:  

A grande preocupação nas Declarações Internacionais sobre Meio Ambiente 
diz respeito à prevenção de danos e à necessidade de conciliar a utilização 
de recursos naturais sem promover o esgotamento desses recursos ou 
causar a poluição, de forma que o equilíbrio ambiental seja mantido. Portanto, 
um dos grandes desafios diz respeito a atender às necessidades das 
gerações presentes, sem comprometer o acesso aos recursos ambientais 
das gerações futuras (JAPIASSU, 2017, p. 07). 

Valendo-se dos exemplos acima, não foi difícil perceber que, o meio 

ambiente, em razão de seu progressivo quadro de degradação a que se assiste em 

todo o mundo, ascendeu-se ao posto de valor supremo das sociedades 

contemporâneas, passando a compor o quadro de Direitos Fundamentais, ditos de 

terceira geração6 incorporando-se, inclusive, ao texto constitucional brasileiro 

(MILARÉ, 2012). 

                                                           
6 QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO — DIREITO DE 

TERCEIRA GERAÇÃO — PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. O direito à integridade do meio ambiente 
— típico direito de terceira geração — constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, 
dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, 
não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais 
abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e 
políticos) — que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais — realçam o princípio da 
liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) — que se 
identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas — acentuam o princípio da igualdade, os 
direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente 
a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 
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Neste sentido:  

De fato, nosso legislador constituinte, a par dos direitos e deveres individuais 
e coletivos elencados no artigo 5º, acrescentou, no caput do art. 225, um novo 
direito fundamental da pessoa humana, que diz com o desfrute de adequadas 
condições de vida em um ambiente saudável, ou, na dicção da lei, 
‘ecologicamente equilibrado’. Direito fundamental que, enfatize-se nada 
perde em conteúdo por situar-se topograficamente fora do título II (Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais) da lei maior, já que esta admite, como é 
da tradição do constitucionalismo brasileiro, a existência de outros Direitos 
‘decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (MILARÉ, 
2012, p. 137). 

Desta forma, a conservação e a sustentabilidade dos recursos ambientais 

são instrumentos que visam garantir um bom padrão de qualidade de vida aos 

indivíduos. Isso porque a violação ao meio ambiente é um “preço” que atinge a toda 

sociedade. É um “preço” a ser pago difusamente por todos, no sentido de que, toda 

comunidade será vítima daquele dano ambiental perpetrado. 

Assim, quando se nega ou não se aceita que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um Direito Fundamental do homem é o mesmo que 

permitir que a vida seja colocada em risco ou que, aos poucos, seja eliminada a 

própria espécie humana (RECH, 2013). 

Como se vê, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado é portanto, um 

Direito Fundamental7, estando ele elencado dentre aqueles denominados de terceira 

dimensão ou terceira geração, conforme já explicitado (PINHO, 2001).  

O surgimento dos Direitos Fundamentais de terceira dimensão se deu em 

razão de que o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial trouxeram 

consigo maior preocupação no que concerne à manutenção das condições que 

possibilitam a vida humana. 

Essa dimensão se desprende da figura do homem-indivíduo para proteger 

grupos de homens, família, nação, povo, e passa a ter titularidade coletiva ou difusa 

(SARLET, 2012). 

                                                           
importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 

inexauribilidade (STF MS 22.164-0-SP).  
7 São os considerados indisponíveis à pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma 
existência digna, livre e igual. Não basta ao Estado reconhecê-los formalmente; deve buscar concretizá-
los, incorporá-los no dia-a-dia dos cidadãos e seus agentes (PINHO, 2001). 
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Bens que eram considerados inesgotáveis em outras épocas, como água, ar 

limpo, alimentos sem conservantes e a manutenção de ambientes vitais ao planeta, 

hoje são preocupações que assolam toda a sociedade. A falta destes bens coloca 

em risco o bem-estar, a vida, não de alguns indivíduos, mas da sociedade como um 

todo (CRUZ, 2003). 

A conservação e defesa desses bens, que possuem natureza coletiva, mas 

de repercussão individual, tendo como sujeito ativo o indivíduo e a coletividade, cria 

obrigações de submissão do Estado e dos indivíduos, pois somente uma conduta 

solidária e ética dos cidadãos e das pessoas jurídicas torna possível a manutenção 

do ambiente vital que se visa proteger (CRUZ, 2003). 

1.4 A TENSÃO ENTRE ECOLOGIA E ECONOMIA E A RESPONSABILIDADE 

EMPRESARIAL SOCIOAMBIENTAL 

Conforme já mencionado, a exploração da natureza e o intenso crescimento 

urbano industrial nas últimas décadas, faz o setor econômico buscar cada vez mais 

consumidores. 

O impacto do capitalismo se coaduna com a expansão constante da 

produção e a acumulação de riqueza, fato este plausível e socialmente justificável 

quando não se põe em risco as futuras gerações que ali residem (GUIDEN, 2012).   

Em sistemas de produção tradicionais, os níveis de produção eram 

razoavelmente estáticos, pois estavam voltados para necessidades habituais e 

costumeiras (GUIDEN, 2012).  

Entretanto, as velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a 

sê-lo diariamente, sendo elas suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se 

torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, indústrias que não 

empregam mais matérias-primas autóctones, mas sim, matérias-primas vindas de 

regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, 

mas em todas as partes do globo (MARX; ENGELS, 1977). 

Como se vê, o capitalismo promove a revisão constante da tecnologia de 

produção, um processo em que a ciência está cada vez mais envolvida. A taxa de 

inovação tecnológica promovida na indústria moderna é imensamente maior do que 

em qualquer tipo anterior de ordem econômica (GUIDEN, 2012).  
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Desta forma, as sociedades industriais utilizam-se de recursos do meio 

ambiente, não apenas para produzir mais e mais rápido, mas também criam-se 

objetos que não poderiam ter sido produzidos sob quaisquer circunstâncias pelos 

métodos artesanais do passado.  

Assim sendo, o modelo de crescimento econômico atual vem gerando 

enormes desequilíbrios, haja vista que se, por um lado, nunca houve tanta riqueza 

e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a poluição 

aumentam dia-a-dia. Diante desta constatação, surge a ideia do Desenvolvimento 

Sustentável, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação 

ambiental (TIETZ, 2014) 

Neste prisma, vale dizer também que: 

A conscientização de que os recursos naturais renováveis ou não renováveis 
são limitados clamou por uma intervenção legislativa capaz de reconstruir 
modelos clássicos desenvolvimentistas. Esta reconstrução passou a impor ao 
desenvolvimento econômico a racional utilização dos recursos naturais e fez 
com que os processos industriais passassem a internalizar as externalidades 
ambientais (SAMPAIO, 2011, p. 10). 

Feita essas considerações o mundo começa a abandonar velhos dogmas e 

discursos dualistas de que industrialização é sinônimo de crescimento, progresso e 

modernidade e sustentabilidade é sinônimo de atraso e estagnação (BRUGGER, 

2007). 

Deste modo, busca-se nestes últimos anos, com a mudança de mentalidade, 

adequar o comércio, o investimento e as finanças à agenda do desenvolvimento 

sustentável, sendo este um dos grandes desafios do século XXI e da era globalizada 

(MATHEUS, 2018). 

Neste contexto, observa-se que, com o passar dos anos, começa-se a ver a 

temática da sustentabilidade de outra forma, assegurando uma maior eficiência no 

uso dos recursos naturais, bem como, na justiça social (LOZANO, 2012).  

Assim: 

O interesse dos empresários em suas responsabilidades sociais é expresso 
em políticas e ações. Os negócios de hoje são mais humanos e mais 
sintonizados com as necessidades sociais do que eram vinte e cinco ou 
cinquenta anos atrás. Eu não sugeriria que essas políticas sejam desprovidas 
de interesse privado, ou que tenham sido adotadas sem fortes pressões 
sociais, ou mesmo que todas elas tenham sido bem-sucedidas ou tenham 
servido ao fim social implícito. Eu diria, entretanto, que essas políticas 
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representam tentativas sinceras de empresas privadas cumprirem suas 
obrigações sociais8 (BOWEN, 2013, p. 69).  

O setor econômico, gradualmente vem mudando seu comportamento em 

relação ao meio ambiente, seja em razão da opinião pública, seja em razão de 

Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) firmados, pagamento de indenizações, 

multas e sanções administrativas por danos gerados. 

Neste contexto, algumas empresas, pela força econômica que possuem e 

papel central que exercem em determinadas regiões, começaram a interagir mais 

com a comunidade, de modo que, deixaram de ficar alheias ao debate político, 

ambiental e social (SHOMMER, 2008). 

Neste sentido, a realidade socioambiental no mundo e no Brasil passam por 

mudanças, costuma-se evidenciar a hibridização de diversas características, de 

limites e de avanços, de múltiplas combinações entre o tradicional e o novo, da 

existência de paradoxos, da convivência de lógicas conflituosas que se opõem e, ao 

mesmo tempo, se articulam, como as lógicas da competição e da solidariedade 

(SHOMMER, 2008).  

Philip Mirvis (2006, p. 63) sobre isso pontua:  

A maioria das empresas move-se em estágios, revelando que pode haver 
diferentes motivadores ao longo do tempo. Muitas iniciam seu engajamento 
com ações pontuais e, aos poucos, na medida em que ampliam a percepção 
dos benefícios de uma atuação mais responsável em todas as etapas de seu 
negócio e passam a ser mais pressionadas por seus stakeholders, engajam-
se de maneira mais profunda. 

Acerca deste paradoxo, Rogério Portanova (2015, p. 02) afirma:  

Vive-se, nos dias atuais, uma crise intensa de paradigmas. Mesmo que se 
tenha a intensão de preservação, mesmo que todos sejamos “bons”, mesmo 
que no íntimo de cada indivíduo a vontade seja a proteção ao ambiente e a 
assunção de novos padrões, com novos valores, ainda vive-se, na prática, 
com o padrão antigo, qual seja, a responsabilidade nunca é daquele que 
realmente a detém, valores e interesses imediatos são privilegiados frente a 
interesses mediatos, além da base de nossa sociedade ser o consumo, que, 
por si só, acaba por intensificar a destruição dos recursos naturais. 

                                                           
8  The interest of businessmen in their social responsibilitities is also expressed in policies and actions. Business 
today is more humane and more fully attuned to social needs than it was twenty-five or tifty years ago. I would 
not suggest that these policies are devoid of private interest, or that they have been adopted without strong 
social pressures, or even that all of them have been successful or have served the social end implied. I would 
submit, however, that these policies represent earnest attempts of private business to discharge its social 
obligations  
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Dito isso, em ato contínuo, surge neste contexto a chamada 

Responsabilidade Empresarial Socioambiental que pode ser conceituada da 

seguinte maneira: 

É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 
as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 
desigualdades sociais” (ETHOS, 2007, p. 52).  

Assim, a chamada Responsabilidade Empresarial Socioambiental traduz 

uma oportunidade em que o setor financeiro pode adquirir visibilidade social, bem 

como, firmar seu papel de ator na promoção de mudanças de comportamentos 

sociais, introduzindo na comunidade uma maior reflexão moral e ética acerca do 

meio ambiente, gerando para a empresa o chamado marketing social positivo 

(SHOMMER, 2008). 

Diante do exposto, esta interconexão entre avanço econômico e 

preservação do meio ambiente, por mais que pareça num primeiro momento inviável 

e antagônico, resta clarividente que é possível, sendo este o principal caminho a ser 

seguido pelas corporações, sociedade e governo. 

Nesta trilha, as iniciativas governamentais e os organismos internacionais 

intensificaram a realização de fóruns multilaterais para tratar do tema, originando 

convenções para minimizar os danos ambientais levado a cabo pelo capitalismo.  

As tentativas de controle político da degradação ambiental por parte do 

Estado vêm acontecendo desde o pós-guerra, como demonstrado no item 2.4.1 

deste trabalho, e já foram realizados 36 eventos mundiais sobre o tema (CORRÊA, 

2007).  

No âmbito nacional, a questão do meio ambiente vem ganhando relevância 

política e iniciativas governamentais, com a criação de ministério, secretarias do 

meio ambiente e de políticas públicas para tratar do tema.  

Nessa medida, cumpre registrar que a ecologia deu consciência a todos 

acerca dos perigos que ameaçam o planeta e sobretudo, a consequência do atual 

modo de produção e de consumo, dado ao crescimento das agressões ambientais 

que ameaça o equilíbrio na terra, apto a gerar uma catástrofe pondo em risco a 

própria sobrevivência da vida humana (LÖWY, 2005). 
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Feita essas considerações, nota-se que a questão ambiental entrou agora 

na agenda política, não se resumindo agora a grupos específicos de outrora taxados 

de utópicos e inimigos do desenvolvimento. A causa é comum e ao longo do tempo, 

o movimento ecológico foi ganhando mais colaboradores e com isso, mais 

visibilidade e força (SANTOS,2007).  

Tal constatação, por certo, poderia direcionar o Poder Executivo e demais 

agentes públicos e sociais no sentido de envidar esforços para solucionar estas 

questões, já que o meio ambiente, conforme determina o artigo 225 da Constituição 

Federal é um direito de todos. 

O texto constitucional acima, determina os órgãos públicos e a coletividade, 

o dever de preservar e defender o meio ambiente, com a finalidade de evitar a 

deterioração deste bem de uso comum do povo.  

Desta forma, o meio ambiente não é um direito subjetivo típico, divisível, 

particularizável, que pode ser usufruído individualmente (BULLOS, 2014). 

A definição de meio ambiente, pode ser entendida inclusive, da seguinte 

maneira:  

Compreender o significado de meio ambiente envolve adotar uma visão 
holística, integrada e perceber as suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos (JAPIASSÚ, 2017, p. 03). 

Diante do exposto, nota-se que nos últimos decênios, o direito constitucional 

do meio ambiente passou a ser um Direito Fundamental da pessoa humana, lídimo 

direito de solidariedade, de terceira geração, porque a saúde do homem e a sua 

qualidade de vida passaram a ser a meta principal dos Estados (BULLOS, 2014). 

De mais a mais, cumpre ressaltar que o Brasil, apesar de sua tradição de 

pouco respeito ao meio ambiente, mormente calcado na exploração intensiva de 

produtos primários com vistas ao mercado externo, instituiu o Código Florestal em 

1965, Estatuto da Cidade em 2001 e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 

que a partir da década de 1980 começou a formar uma nova maneira de pensar as 

relações entre a atividade econômica e o meio ambiente (ANTUNES, 2010).  
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1.5 DO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL SADIO E A RELEVÂNCIA DA 

SUSTENTABILIDADE NO CRESCIMENTO DAS CIDADES 

No ano de 2001, surgiu no Brasil o chamado Estatuto da Cidade (Lei nº. 10. 

257/01), que dentre outras tarefas, visou normatizar e proteger o chamado meio 

ambiente artificial. 

Neste particular, o meio ambiente artificial se revela no sentido de afirmar 

que a propriedade urbana não se resume meramente ao seu simples uso.  

Pelo contrário, a propriedade urbana, para existir, precisa seguir padrões e 

normas com vistas ao equilíbrio ambiental, buscando, neste caso, oferecer aos seus 

moradores, além da dignidade humana, uma qualidade de vida sadia e sustentável 

(FIORILLO, 2012).  

O meio ambiente artificial é entendido como aquele composto pelo espaço 
urbano construído (conjunto de edificações) e pelos equipamentos públicos 
(ruas, praças, áreas verdes) – fruto da interação do homem com o meio 
ambiente natural. Assim, em virtude de necessidade ou de oportunidades 
econômicas, o ser humano vai moldando e adaptando o ambiente natural, 
fazendo surgir um conjunto de edificações que caracterizam o nascimento do 
direito de propriedade ou os espaços e edificações públicos destinados a 
concretizar o bem comum (OLIVEIRA, 2012, p. 12). 

Diante disso, uma cidade, para cumprir sua função social, deve destinar e 

oferecer aos moradores daquela região áreas ao lazer e à recreação, construindo 

praças e implementando áreas verdes para a comunidade local. 

Até porque o meio ambiente sadio configura-se na verdade, como extensão 

do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência (a qualidade de vida), que 

faz com que valha a pena viver (ANTONIO, 1993).  

Marcado pela necessidade de acomodar mais de 200 milhões de seres 
humanos e convivendo com realidades que apontam a existência de mais de 
um milhão de pessoas em algumas capitais do país, o Brasil convive com a 
formação de uma cidade irregular ao lado da regular, obrigando a considerar, 
nos dias de hoje, uma realidade no campo jurídico que nasce com o 
regramento constitucional (Constituição Federal de 1988), para superar as 
discriminações sociais da cidade pós-liberal e dar a todos os brasileiros e 
estrangeiros que aqui residem os benefícios de um meio ambiente artificial 
cientificamente concebido (FIORILLO, 2012, p. 563). 

Desta forma, a tutela constitucional da cidade, no âmbito do meio ambiente 

artificial, estabelecerá, em consequência, os dispositivos ambientais constitucionais 

fundamentais que delimitarão os espaços construídos e habitáveis pela pessoa 

humana, observada a ordem econômica do capitalismo (Arts. 1º, IV, e 170 da CF), 
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mas em estrita obediência ao fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

IV, da CF) (FIORILLO, 2012). 

Em outras palavras, o crescimento urbano, sob os auspícios do 

desenvolvimento e progresso econômico não pode prevalecer em detrimento do 

“verde”, eis que, tais danos ambientais, se ocorrerem, não poderão ser ressarcidos 

pelo Poder Econômico.  

Em suma, pode-se dizer que o capital por si só não é capaz de restaurar o 

dano ou o impacto perpetrado ao meio ambiente, ao passo que, tais violações 

ambientais, respingam direta e indiretamente, de maneira difusa, a toda 

comunidade, cabendo in casu o Poder Público, o Ministério Público e demais 

entidades interessadas agirem de forma preventiva e coercitiva contra os atores a 

fim de inibir novos delitos ambientais. 

Importante ser levado em consideração que, o “verde” não é uma mercadoria 

ou um produto, muito pelo contrário, o verde se traduz na essência da vida e da 

economia (RECH, 2013).  

Ademais, cumpre ressaltar que a natureza está hierarquicamente acima e 

em situação inigualável da economia, não podendo a natureza, ser tratada da 

mesma forma e com o mesmo valor dos instrumentos ou produtos econômicos 

(RECH, 2013). Além disso, a economia não é sequer um Direito Fundamental. Não 

se pode colocar, assim, o meio ambiente em segundo plano e a economia em 

primeiro plano. 

Por isso, impõe–se uma alteração na ordem dos fatores, economia verde 

para verde economia, como norma que se impõe, ou seja, que a economia venha 

depois do verde (RECH, 2013).  

Assim, esse novo Direito Fundamental (meio ambiente), reconhecido pela 

conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, reafirmado pela Carta da 

Terra em 1997, vem conquistando espaço, em diversas Constituições estrangeiras 

como por exemplo Portugal, Espanha e Brasil (MILARÉ, 2012). 

A Constituição Portuguesa em seu artigo 66 trata do meio ambiente e da 

qualidade de vida (PORTUGAL. Constituição,1976) 

1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 
equilibrado e o dever de o defender. 
2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 
sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o 
envolvimento e a participação dos cidadãos: 
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a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais 
de erosão;  
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 
correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-
económico e a valorização da paisagem;  
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como 
classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação 
da natureza e a preservação de valores culturais de interesse histórico ou 
artístico. 

Neste sentido, observa-se que o desenvolvimento e o crescimento urbano 

para que sejam saudáveis, do ponto de vista ambiental e social, pressupõe-se num 

primeiro momento, o cuidado e respeito as normas ambientais postas, mais do que 

isso, é preciso um planejamento técnico, atuação e articulação do poder público lato 

senso, incluindo a sociedade e os empresários no debate. 

Na mesma trilha, cumpre ressaltar que o progresso econômico não é 

proibido, ou seja, não se pode aqui adotar uma postura ambientalista radical, que 

tudo quer preservar, até porque a sustentabilidade não é expulsar o homem do 

planeta (RECH, 2013). Portanto, em determinadas situações é necessária a 

derrubada de algumas capoeiras, árvores ou a construção de uma represa para 

abastecimento de água (RECH, 2013). 

A sustentabilidade do meio ambiente deve ser considerada caso a caso, 

através do devido processo científico; assim, o que se questiona aqui é o excesso, 

se questiona o que pode ser realizado de forma sustentável, organizada e 

cientificamente planejada, a ponto de tais atos não pôr em risco o meio ambiente e 

as futuras gerações (RECH, 2013).  

Aliás, a chamada “economia verde” não tem como matriz a economia que 

respeita o verde, mas sim, o verde como essência da vida, o verde como direito 

fundamental, como produção de bens, enfim, o verde como alicerce da cidade e da 

economia.  

A ideia central da Economia Verde é que o conjunto de processos produtivos 

da sociedade e as transações deles decorrentes contribua cada vez mais para o 

Desenvolvimento Sustentável, tanto em seus aspectos sociais quanto ambientais. 

Para isso, propõe como essencial que, além das tecnologias produtivas e sociais, 

sejam criados meios pelos quais fatores essenciais ligados à sustentabilidade 

socioambiental, hoje ignorada nas análises e decisões econômicas, passem a ser 

considerados. 
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Sem alicerce não há maneiras de se construir moradias dignas, de bem viver 

e de formar cidades-paraíso. Sem verde se está construindo o desequilíbrio, a 

degradação, o caos urbano (RECH, 2013). Assim:  

É muito importante que as cidades encontrem um equilíbrio entre os recursos 
que garantam a sua prosperidade e a qualidade de vida dos que nelas 
residem. De outra maneira, as cidades tornam-se entidades 
desumanizadoras (BRETON, 2018, p. 11). 

Sobre isso, pode-se dizer ainda que: 

A defesa do meio ambiente é matéria de interesse público, pois diz respeito 
à preservação da vida e das condições de sua existência, além de tratar da 
proteção de um bem de uso comum a todos os habitantes do planeta. Isto, 
por si só, demonstra que o interesse na matéria é global e também é local, 
demandando o compromisso de todos em busca da manutenção da 
segurança e da higidez do ambiente (JAPIASSÚ, 2017, p. 02). 

Neste contexto, o direito ambiental, de forma transversal e interdisciplinar, 

com vistas à tutela ao meio ambiente sustentável, pautado em um crescimento 

urbano sadio e ordenado, busca dialogar com outras normas jurídicas 

infraconstitucionais, no sentido de evitar a construção irresponsável de 

propriedades, prevenindo o surgimento de uma cidade desumanizada e 

ambientalmente frágil. 

Tendo em vista a interdisciplinaridade da temática, o artigo 1228, parágrafo 

primeiro, Código Civil diz que: 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas.  

Nesta trilha, a Lei 8.666/ 93 que trata das Licitações e Contratos 

Administrativos pertinentes as obras, serviços, locações, compras e publicidade da 

Administração Pública, aborda a sustentabilidade em seu artigo 3º que diz: 

Art. 3o A Licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (nosso 
grifo). 

Diante disso, percebe-se neste contexto, que tanto o poder público quanto o 

particular, ao realizar uma atividade, principalmente empreendimentos, obras e 
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serviços devem respeitar as normas ambientais vigentes, sempre ancorados no 

princípio da sustentabilidade ambiental.  

Denota-se, portanto, que a Sustentabilidade Ambiental, encontra lastro em 

normas nacionais e internacionais, culminando, com seu supedâneo máximo na 

Constituição Federal que traduz, a não tolerância a conspurcação de Direitos 

Fundamentais, inadmitindo portanto, usurpações materiais em detrimento a 

Dignidade da pessoa humana individual ou coletiva. 

Pelas razões expostas, é perspícuo notar que as normas jurídicas 

supramencionadas revelam uma lista de direitos não exaustivos que visam proteger 

os indivíduos de danos eventualmente perpetrados por agentes públicos ou privados 

e assim, tais normas representam vetores de observância obrigatória ao Poder 

Público, Privado e a comunidade como um todo.  



2 A GLOBALIZACAO E O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE 

CONTEMPORANEA  

Como forma de explicar o desenvolvimento das sociedades e sua cronologia, 

o sociólogo Giddens (2001) afirmou que a sociedade moderna surgiu às 23 horas 59 

minutos e 30 segundos, sendo que os últimos 30 segundos é o tempo supostamente 

que a sociedade moderna existe. Muito embora seja um tempo muito curto, foi tempo 

suficiente para produzir mudanças sociais e alterações ambientais mais rápidas que 

todo o tempo que passou antes deles. 

O período que os sociólogos chamam de modernidade testemunhou uma 

globalização muito mais rápida da vida social, conectando sociedades e pessoas em 

grande escala de várias maneiras, desde trocas econômicas, acordos políticos e 

turismo global (GIDDENS, 2001). 

A globalização supramencionada pode ser traduzida como ideologia 

econômica fomentada por critérios essencialmente de mercado, tendo o consumo, 

a competitividade, a produtividade, a livre troca e a rentabilidade como bases da 

sociedade (RAMONET apud LIMOEIRO-CARDOSO, 2000).    

Nesta senda, insta consignar também que um dos pilares da globalização é 

o imperativo da expansão do modo de produção capitalista, modelo este que 

enfrentou a hegemonia monárquica, sacerdotal e escravocrata e que depois de 

solapar tais supremacias, instituiu um outro tipo de hegemonia que é o da corporação 

comercial formado por empresários, burocratas e especialistas que operam e 

controlam o sistema econômico, fomentando a cultura do individualismo predatório 

e narcisista  (LASCH, 1983). 

Assim sendo, a forte influência da globalização e do capitalismo industrial 

explicam em parte as rápidas mudanças sociais e ambientais ocorridas na sociedade 

moderna e contemporânea, já que foram eles que fomentaram as mudanças no 

desenho das sociedades urbanas (GIDDENS, 2001).  

Vale dizer ainda que a globalização é repleta de antagonismos e 

contradições, pois cada vez mais dissolveu o mundo agrário e superpovoou os 

centros urbanos, fazendo com que a industrialização se espalhasse pelo mundo em 

constantes divisões sociais (CORRÊA, 2010).  
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Atualmente, acostumou-se com sociedades que contêm milhares de 

pessoas, sendo que muitas delas vivem juntas em áreas urbanas superlotadas. Do 

ponto de vista histórico, é uma situação inusitada, eis que na maior parte da história 

humana as populações eram muito menos densificadas do que hoje em dia. 

Segundo a Organização Nações Unidas (ONU), até 2050, haverá mais de 

09 (nove) bilhões de pessoas buscando uma maneira de sobreviver. Se elas 

conseguirão sobreviver dependerá, em parte, da capacidade de suporte do ambiente 

natural, e isso é fortemente influenciado pela criatividade do desenvolvimento 

humano hoje (GIDDENS, 2001).  

Com base nesses argumentos, o estudo em tela vem justamente aferir tais 

fenômenos, quais sejam, o inchaço urbano e a aglomeração das cidades 

influenciadas pelo avanço econômico de modo a gerar uma cidade insustentável 

social e ambientalmente. 

Este avanço econômico, com vistas ao processo de produção contínuo em 

que o mercado busca apenas o lucro rápido e a produtividade, de modo a não se 

importar com o futuro da humanidade, degradando o meio ambiente e reduzindo a 

qualidade de vida dos indivíduos locais, este será o ponto central deste trabalho 

(CORRÊA, 2010). 

2.1 O MERCADO IMOBILIÁRIO E SEUS IMPACTOS NA CIDADE DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ/SC 

Por apresentar o metro quadrado mais caro de Santa Catarina e um dos 

mais caros do Brasil, a pequena cidade de Balneário Camboriú/SC é hoje procurada 

por grandes empresários e comerciantes de todo o Brasil e do mundo seja para 

investir e seja para aplicar recursos no mercado de imóveis (SPAUTZ, 2017). 

Conforme o levantamento divulgado pelo SINDUSCON (Sindicato da 

Industria de Construção Civil), Balneário Camboriú/SC, no ano de 2013, tinha 46% 

de seus apartamentos da cidade, custando mais de R$ 1 milhão, de modo que mais 

de 20% dos imóveis da cidade não servem de moradia, mas sim, para investimentos 

e especulação (PORTO, 2013; WENZEL, 2014). 
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Assim, a alta especulação imobiliária e o retorno financeiro rápido fez com 

que a cidade de Balneário Camboriú/SC crescesse vertiginosamente, se tornando a 

cidade com a maior densidade demográfica do Estado de Santa Catarina.  

Desta forma, o crescimento desta cidade vem atingindo patamares 

preocupantes, em que o interesse econômico e o crescimento urbano se chocam, 

afetando não apenas a perenidade dos recursos ambientais e a biodiversidade, mas 

também, refletindo na qualidade de vida dos moradores locais. 

Valendo desses argumentos, é importante registrar que a cidade de 

Balneário Camboriú/SC nos últimos anos ganhou destaque na mídia nacional e 

internacional por construir o maior arranha céu do Brasil e, por outro lado, também 

vem sendo conhecida pelos diversos danos gerados à sociedade e também ao meio 

ambiente. 

Não é demais mencionar que este modelo de crescimento urbano 

insustentável perpetrado por agentes econômicos, pode ocasionar aos municípios 

danos e consequências ambientais severas, como por exemplo, a perda de áreas 

verdes, poluição sonora e atmosférica, destruição de áreas preservadas, supressão 

de espaços públicos para o lazer, gerando assim, uma redução da qualidade de vida 

das pessoas. 

Neste particular, o trabalho visa promover uma reflexão, com vistas ao 

aproveitamento racional dos recursos naturais por parte de algumas empresas de 

construção civil, preservando o equilíbrio ecológico como forma de assegurar a 

qualidade no crescimento urbano de forma que esse crescimento seja sustentável. 

Neste prisma, busca-se averiguar o modelo de planejamento socioambiental 

e as práticas sustentáveis em vigência no Estado de Santa Catarina, definindo 

Balneário Camboriú/SC, como padrão de cidade em crescimento. 

Mesmo que o poder econômico vise o lucro, a busca desta riqueza não pode 

ocorrer de forma irresponsável e tresloucada em detrimento do meio ambiente e das 

futuras gerações que ali residem. 

O capital não pode agir divorciado dos interesses socioambientais, 

encabeçando projetos com vistas tão somente ao lucro, e por via de consequência, 

construindo a médio e longo prazo um modelo de cidade inabitável, caótica e 

insustentável. 

Considerando que o meio ambiente é finito e a busca por novos mercados 

se pautam na regra da livre iniciativa, oferta e procura, chama-se a atenção no 
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sentido de que se tais crescimentos urbanos não forem planejados, haverá prejuízos 

severos e irreversíveis a toda sociedade e ao meio ambiente. 

Desta forma, se por um lado, o mercado precisa ser constantemente 

ampliado, assumindo a configuração de uma lei natural, por outro, a produtividade, 

quanto mais se desenvolve mais entra em conflito (CORRÊA, 2010).  

Essa relação se reflete imediatamente no antagonismo de classes sociais, e 

toda a consequência decorre desse conflito econômico, que resulta problemas 

sociais e ambientais de toda ordem (CORRÊA, 2010).  

Neste prisma, o filósofo Abbagnano (2007, p. 56) diz: 

Tudo o que é produzido pelo homem deve obedecer às condições impostas 
pela natureza. Mesmo que o homem não queira, os produtos que ele cria 
serão limitados.  

Questões ecológicas e sociais foram antecipadas já no século XIX por Karl 

Marx e Friedrich Engels, quando disseram que o principal objetivo da produção 

capitalista é o lucro e para atingir o lucro se for preciso produzir mercadorias, 

explorando o meio ambiente ao máximo, sem cessar, isso será feito.  

Essa exploração gera a ruína da natureza, pois na produção capitalista 

precisa-se de matéria prima para fabricar mercadorias cada vez com um ritmo mais 

acelerado que implica na aceleração das transformações do meio ambiente, de 

modo que a mão de obra humana e os recursos naturais são considerados meros 

insumos para a produção capitalista. Sendo assim, os capitalistas não respeitam o 

limite do uso intensivo da matéria-prima, seu ritmo de renovação ou recomposição 

(CORRÊA, 2010).  

Como se vê, o aproveitamento dos recursos naturais por parte dos agentes 

econômicos, e a renovação ecológica, com vistas ao desenvolvimento sustentável 

no crescimento das cidades catarinenses é aquilo que se espera das grandes 

empresas de construção civil, bem como, do poder público e da sociedade. 

No âmbito social perscrutar-se à dados do crescimento urbano populacional 

de Balneário Camboriú/SC dos últimos anos, analisando sua densidade demográfica 

e seu quantitativo de crescimento, bem como, diversos documentos públicos que 

atestam a relação deste crescimento populacional desenfreado estimulado pelo 

mercado imobiliário, que vem gerando mudanças na região. 
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2.2 O PLANO DIRETOR E A GESTÃO URBANA NA CIDADE DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ/SC 

Cumpre salientar que a gestão pública de uma cidade não deve se guiar tão 

somente por um modelo político expansionista e desenvolvimentista de mercado, de 

modo que o poder público deve atender precipuamente as necessidades básicas de 

sua comunidade, evitando privilegiar os interesses empresariais em detrimento da 

sociedade. 

Sobre isso: 

Os Estados estão hoje completamente absorvidos na lógica da rede 
corporativa nacional ou transnacional e tendem a funcionar e, sobretudo, a 
se pensar como um elo dessa dinâmica. De onde advém a dificuldade de 
assumirem qualquer protagonismo na formulação e condução de políticas 
capazes de reverter a tendência ao colapso ambiental. Mais que nunca, esse 
protagonismo recai sobre os ombros das sociedades (MARQUES, 2015, p. 
65). 

Assim, mesmo que haja previsão legal no Plano Diretor da cidade de 

Balneário Camboriú/SC, que autorize a potenciar e estimular a economia e o 

empreendedorismo na cidade, como é o que ocorre no artigo 5º incisos VI,VII,IX e X 

do Plano Diretor9, tais dispositivos não podem servir de supedâneo para vilipendiar 

normas constitucionais de Direitos Fundamentais e tratados internacionais do meio 

ambiente, cujas dimensões serão analisadas mais adiante.  

Nesta toada, vale mencionar que se de um lado o Plano Diretor da cidade 

de Balneário Camboriú/SC expressamente estimula o fortalecimento e o 

desenvolvimento da economia local, por outro lado, este mesmo Plano Diretor é 

silente nas questões de limites de alturas de edifícios e limites nos quantitativos e 

produção de obras. 

Nota-se, portanto, que, em certas situações, os negócios capitalistas são 

oportunizados e facilitados pelas legislações que os tornam eficientes e eficazes, 

bem como dominam a sociedade para que os negócios aconteçam em clima de 

harmonia, sem conflitos de classes (CORRÊA, 2010). 

Valendo destes argumentos, as construtoras utilizam-se deste gargalo 

legislativo para construir prédios com alturas exorbitantes, desenhando um modelo 

                                                           
9 Acesso em 08/06/2018. Plano Diretor de Balneário Camboriú (LEI Nº 2686, de 19 de Dezembro de 2006) 
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-balneario-camboriu-sc.  

https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-balneario-camboriu-sc
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urbanístico de cidade bastante desenvolvido economicamente, entretanto, pouco 

sustentável. 

De mais a mais, vale mencionar que a questão do urbanismo de uma cidade 

não se trata de um processo automático, autônomo e involuntário como se pode 

imaginar num primeiro momento. 

Muito pelo contrário, o urbanismo sempre é analisado pelo prisma político e 

econômico, até porque o urbanismo nada mais é que um meio ambiente criado, fruto 

de um sistema capitalista industrial (HARVEY,1985). 

No urbanismo moderno, o espaço é permanentemente reestruturado. O 

processo é determinado pelo local onde as grandes empresas decidem construir as 

suas fábricas, escritórios e prédios. Os investidores privados que compram e 

vendem propriedades em conluio com o poder público avaliam continuamente as 

vantagens relativas de novas localizações, comparando-as com as existentes 

(HARVEY, 1985).  

Convém incluir nessas anotações que a urbanização tem efeitos tanto 

criativos como destrutivos nas cidades. Por um lado, permite a concentração das 

pessoas, bens serviços e oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, fragmenta e 

enfraquece a coerência dos locais, tradições e redes existentes. A par dos novos 

potenciais criados pela centralização e pelo crescimento econômico estão os perigos 

dos efeitos da marginalização, desigualdade e violência (BORJA; CASTELLS, 1997). 

Assim, o processo de urbanização de concentração demográfica estimulado 

por grandes empresas, pode ocasionar rápidas alterações urbanas e excessivo 

adensamento populacional, como é o caso da cidade de Balneário Camboriú/SC que 

teve seus problemas urbanos acentuados como se verá a seguir (CORRÊA, 2010). 

2.3 O CRESCIMENTO URBANO NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 

O rápido crescimento populacional nas regiões litorâneas pelo mundo vem 

transformando a paisagem natural do meio ambiente, num ambiente artificial, de 

modo que o homem vem cada vez mais rápido alterando o espaço natural em que 

vive conforme as suas necessidades, tornando essas regiões e seus ecossistemas 

o mais urbanizado de todo o mundo (PIATTO; POLETTE, 2012).  

O litoral de Santa Catarina não é diferente e também tem sido influenciado 

pelo processo de urbanização da zona costeira, sendo Balneário Camboriú/SC um 
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dos municípios mais afetados com essa transformação da paisagem, sobretudo em 

razão do rápido crescimento urbano a partir da tríade construção civil, turismo e setor 

imobiliário, ocasionando um alto processo migratório e um elevado adensamento 

populacional (PIATTO; POLETTE, 2012). 

Localizado no litoral norte do Estado de Santa Catarina, Balneário 

Camboriú10, desde o seu surgimento, foi povoado por índios que ali encontraram um 

lugar ideal para moradia em razão da pesca, clima e rio de água doce, sem contar, 

as áreas verdes de mata atlântica, que lá existiam11.  

Quando os primeiros homens brancos e de origem portuguesa chegaram na 

região de Balneário Camboriú estas terras já eram habitadas por Sambaqui, Tupi-

Guaranis, Carijós, Kaingangs e Xokleng. Essas populações foram reduzidas 

drasticamente a partir do século XIX, devido aos embates com os europeus que para 

lá migraram, pelas políticas de branqueamento impostas pelo Estado, ocupação 

territorial e pela contração de doenças (SCHLICKMANN, 2017).   

Passados alguns anos e por volta da década de 1920, a praia de Camboriú 

passou a ser um reduto de pescadores com pouquíssimos moradores. A agricultura 

era de subsistência, e a pesca artesanal era a principal matriz econômica 

(SCHLICKMANN, 2017).   

Por volta de 1926 os primeiros turistas vindos da cidade vizinha de Blumenau 

descobrem a praia central e constroem ali as primeiras casas de veraneio. Em 1928 

o primeiro hotel é construído e em 1934 surge um segundo hotel.  

Os turistas vindos de Blumenau e Brusque trazem uma nova moral a 

Balneário, o banho de mar, algo inimaginável para os moradores nativos. Isso ocorre 

porque o mar, para os locais, era um ambiente de trabalho. Assim, o banho de mar 

era considerado ofensa para os nativos que viam o mar ou como um lugar de 

subsistência, a pesca, ou para tratar a saúde de enfermos. Enquanto isso os 

veranistas percebiam a praia como um local de descanso e diversão12 (BASTOS, 

2012 p. 56) .  

                                                           
10 Camboriú é termo indígena e significa rio com camboas, em alusão às tapagens que se faziam para 
capturar peixes nas vazantes das marés.’’ (DELL’ANTONIO, 2009, p. 73).  
11 IBGE, retirado em: 01/08/2015, disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420200&search=santa-
catarina|balneario-camboriu|infograficos:-historico 
12 BASTOS,  Carlos Eduardo.  o confronto político na “maravilha do atlântico sul”: um estudo sobre as estruturas 
de oportunidades, os repertórios e os ciclos de protesto em balneário camboriú/sc – 1964/2010.  Dissertação 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420200&search=santa-catarina|balneario-camboriu|infograficos:-historico
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420200&search=santa-catarina|balneario-camboriu|infograficos:-historico
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Em 1959 havia um descontentamento generalizado por parte dos 

moradores, pois a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek na década de 

1950 foi um duro golpe a cidade de Camboriú porque privilegiava uma nova matriz 

econômica: a industrialização, a criação da indústria automobilística e a abertura de 

novas estradas no país.  (BASTOS, 2012) 

Foi na década de 1960 quando a atividade turística tomou impulso e a cidade 

de Balneário Camboriú/SC tornou-se um centro do turismo Brasileiro, e de lá para 

cá, os índices de crescimento urbano só vem aumentando. 

Por volta de 1984, o Município começa a ser visitado por turistas de todo o 

Brasil, principalmente gaúchos, paranaenses e paulistas. Os países vizinhos 

também descobrem o Município e o turismo internacional inicia-se: veranistas 

paraguaios, uruguaios e principalmente argentinos tomam a cidade como destino 

nas férias (BASTOS, 2012) 

Nota-se abaixo através de dados extraídos do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), que nos últimos 30 anos (1980- 2016) a cidade de Balneário 

Camboriú/SC teve um acréscimo de mais de 100 mil habitantes13. 

 

Fonte: IBGE 2015 

 

Neste prisma, Balneário Camboriú/SC apresentou ainda nos últimos anos 

(2000-2009) uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 3,7% ao ano 

(Gráfico 2), taxa média muito superior à taxa de crescimento de Santa Catarina e 

brasileira, que foram 1,5% e 1,3% respectivamente.  

                                                           
submetida ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina 
para a obtenção do Grau de Mestre em Sociologia Política, ano 2012.  
13 IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia. Notas: Censos Demográficos 1980, 1991 e 
2000. 
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Fonte: IBGE 2015 

 

Considerando todo esse crescimento populacional do ano de 2009, o IBGE 

estimou que a cidade de Balneário Camboriú/SC naquele ano, tinha uma densidade 

demográfica de 2.193,9 hab/km2, número muito acima da média estadual e da média 

nacional, como se vê abaixo: 

 

Fonte: SEBRAE/2015 

Sete anos depois (2016), a população balneocamboriuense continuou 

crescendo, e cada vez mais rápido, aumentando de 102 mil habitantes, para uma 

população de quase 132 mil pessoas e com uma densidade demográfica de 2.337,67 

hab/km2, colocando Balneário Camboriú/SC na 1ª posição da cidade mais povoada 

de Santa Catarina.  

Balneário Camboriú/SC, quando comparada com outras cidades do Brasil, 

fica na posição de número 49 de 5570 municípios do Brasil, no tocante à densidade 

demográfica.14. 

  

                                                           
14 Acessado em: 03/08/17. Disponível em : https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sc/balneario-

camboriu/panorama 
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Figura 01 - Dados Populacionais Balneário Camboriú/SC  

 

Fonte: IBGE/2015  

 

Neste particular, oportuno confrontar a referida densidade demográfica da 

cidade de Balneário Camboriú/SC com a de outras cidades e capitais brasileiras para 

se ter um parâmetro e uma real dimensão do quanto exatamente equivale 2.337,67 

hab/km15 .  

Cidade de Florianópolis/SC possui uma densidade demográfica de: 623,68 

hab/km2 

Cidade de Santa Maria/RS possui uma densidade demográfica de: 145,98 

hab/km2 

Porto Alegre/RS possui uma densidade demográfica de: 2.837,53 hab/km2 

Curitiba/PR possui uma densidade demográfica de: 4.027,04 hab/km2 

Assim, Balneário Camboriú/SC em que pese seja uma das menores cidades 

em extensão territorial de Santa Catarina (2ª menor cidade do Estado, com 46,489 km2), 

por outro lado, ela é a mais povoada do Estado (aproximando-se de metrópoles como 

Porto Alegre/RS e Curitiba/PR), o que demonstra sua flagrante verticalização e 

densificação fomentada pelas empresas de construção civil. 

A crescente vinda de turistas fomentou a construção civil exigindo uma 

infraestrutura capaz de abrigar o continuo fluxo turístico e o crescimento 

                                                           
15 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Acesso em : 13/07/2015. Disponível em : 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang= 
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populacional. Como a cidade possui uma extensão territorial pequena, o que 

compromete a ocupação horizontal, a solução encontrada pelo setor foi a 

verticalização da cidade (BASTOS, 2012)  

Esta disputa pelo espaço gera conflitos, os dois mais comuns em Balneário 

Camboriú estão relacionados a poluição e as construções irregulares (BASTOS, 

2012)  

O espaço territorial que é escasso sofre com a intervenção da construção 

civil que avança para perto das encostas de morros, restinga de praias e outras 

localidades consideradas de preservação ambiental (BASTOS, 2012)  

Com uma elevada densidade demográfica, somada à falta de política pública 

trouxe como consequência um crescimento urbano desordenado na cidade de 

Balneário Camboriú/SC, revelado sobretudo, pelo excesso de obras e construções 

de edifícios que crescem, com pouco planejamento estratégico, fato este que afeta 

não somente o bioma, mas sobretudo, a qualidade de vida dos moradores.  

Diante disso, é possível afirmar que: 

O avanço da ocupação de forma desordenada, incompatível com a 
capacidade de suporte, tem como consequência danos imensuráveis: 
poluição marinha, desmatamento, perda de biodiversidade, alteração do ciclo 
hidrológico, enchentes, erosão, poluição do lençol freático, eutrofização de 
sistemas associados (como lagoas e lagunas) e blooms de algas nocivas. 
“Com maior ou menor intensidade, pode-se citar a formação de micro-climas 
nos centros urbanos, relacionado com o adensamento de construções, 
enchentes, lixos acumulados, poluição hídrica, visual, atmosférica, 
congestionamentos, entre outros” (SILVA, 2007, p.35).  

O avanço por parte das construtoras e das empresas de construção civil 

aliada à conivência do Poder Público, que por vezes, aprovam licenças para 

construir e licenças ambientais sem os cuidados necessários fez com que Balneário 

Camboriú/SC expandisse para municípios limítrofes, destruindo áreas verdes 

preservadas, havendo, conforme as fotos abaixo, um crescimento desenfreado, fora 

dos precedentes.  

  



51 

 

Foto 0116 - Fotografia da região central da cidade de Balneário Camboriú/SC, ano 2000 

 

Fonte: Arquivo Histórico Balneário Camboriú/SC  

 

Foto 0217 - Fotografia da região central da cidade de Balneário Camboriú/SC, ano 2015  

 

Fonte: Foto retirada pelo autor 

 

Como se vê nas fotografias 01 e 02, tais fotos foram retiradas na região 

central de Balneário Camboriú/SC, em localidades próximas, possuindo de uma 

imagem para outra pouco mais de 15 anos de diferença. 

Nota-se, portanto, que em pouquíssimo espaço de tempo, um novo formato 

de cidade foi sendo desenhada. Rompeu-se com aquele modelo de cidade pacata 

de outrora, que era reduto de pescadores, para emergir uma cidade mais 

verticalizada, cosmopolita com aglomerados de pessoas, prédios e construções.  

                                                           
16 Retirada do Acervo Histórico de Balneário Camboriú/SC. Disponível em: 
http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/arquivo/?toda=1 . Acesso em: 22/07/2015  
17 Foto retirada pelo autor em 25/07/2015. Região Central de Balneário Camboriú/SC. 
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A cidade vem crescendo intensamente, ocupando e devastando áreas 

verdes e espaços preservados, de modo que na maior parte das vezes seu intuito é 

atender as necessidades e os interesses econômicos de mercado.  

Neste sentido, a tabela 04 e a tabela 05 confirmam o crescimento urbano 

acentuado da cidade de Balneário Camboriú/SC nos anos de 2015, 2016 e 2017, 

tendo em vista a quantidade de metros quadrados construídos em cada período.  

 

Tabela 04 18  Crescimento Urbano de Balneário Camboriú/SC 

 

Fonte: Prefeitura de Balneário Camboriú/SC 

 

  

                                                           
18 Dados obtidos pela Secretaria de Planejamento da cidade de Balneário Camboriú/SC 
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Tabela 05 19    Aprovação Projetos cidade Balneário Camboriú/SC  

 

Fonte: Prefeitura de Balneário Camboriú/SC  

Acerca deste crescimento urbano impulsionado pelas empresas, o sociólogo 

Logan (1987, p.76) fez a seguinte reflexão:   

As grandes empresas financeiras e comerciais nas cidades modernas tentam 
intensificar constantemente o uso da terra em áreas específicas. Quanto mais 
o podem fazer, maiores são as oportunidades de especulação e construção 
lucrativa de novos edifícios. Estas empresas preocupam-se pouco com os 
efeitos sociais e físicos das suas atividades num dado bairro, não têm 
consideração, por exemplo, o fato de residências antigas serem demolidas 
para dar lugar a grandes edifícios de escritórios.  

Em relação a este crescimento da cidade que é criado e construído como 

espaço para atender interesses de mercado, o sociólogo britânico Giddens (2012, p 

54) disse:  

A cidade não é somente uma localização geográfica e uma área urbana, mas 
também se traduz na parte integral de um processo de consumo coletivo, que 
por sua vez revela-se na dimensão inerente do capitalismo industrial. Em 
outras palavras pode-se dizer que a cidade em sua forma, estrutura e 
desenho não é algo que ocorre de maneira natural, muito pelo contrário, ela 
é resultado das forças de mercado e do poder do governo. 

                                                           
19 Dados obtidos pela secretaria de planejamento da cidade de Balneário Camboriú/SC 
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Com base neste cenário, não se pode olvidar que a negligência do Poder 

Público face ao crescimento urbano exacerbado de Balneário Camboriú/SC, 

impulsionado pelas grandes empresas envolvidas no setor do imobiliário, vem 

trazendo reflexos ao cotidiano e a vida de seus habitantes, eis que os espaços 

preservados ambientalmente começaram a ser degradados para atender interesses 

econômicos. 

Desta forma, o crescimento urbano predatório, sem planejamento, que 

coloca o ser humano e o meio ambiente em um segundo plano, naturalmente trouxe 

e vem trazendo severos danos socioambientais a toda comunidade que ali reside. 

Assim, o que está em jogo é, em primeiro lugar, se as próximas gerações 

terão condições de viver com uma qualidade de vida pelo menos próxima à que se 

almeja para todos atualmente, e que muitos já a têm (NASCIMENTO, 2012). 

A luz dos argumentos acima, é imperioso destacar que o IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) nos últimos anos 

(2007 até 2017), aplicou 58 (cinquenta e oito) autos de infração, em desfavor do 

município de Balneário Camboriú/SC em decorrência de desmatamentos e infrações 

perpetradas contra o meio ambiente, arrecadando o IBAMA mais de 01 (um) milhão 

e 200 (duzentos) mil reais em multas, conforme se observa na tabela abaixo. 

Tabela 06 – Multas aplicadas pelo IBAMA ao Município de Balneário 

Camboriú por descumprimentos de normas ambientais  

 

Fonte: IBAMA/ 2017 

 

De mais a mais, salienta-se ainda que no ano de 2014, uma grande 

construtora de Balneário Camboriú/SC foi condenada a pagar uma multa de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) pelo fato de ter desmatado áreas de 
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preservação ambiental, recebendo esta construtora, inclusive, autorização ilegal do 

Poder Público para que o desmatamento ocorresse20   . 

Além desta construtora, outras 02 (duas) construtoras também foram 

condenadas a pagar indenização, totalizando R$ 45 milhões de multa à sociedade 

por danos ambientais.  

As construtoras foram condenadas, em uma ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), cuja sentença foi expedida pela Vara 

da Fazenda Pública de Balneário Camboriú/SC. Vale dizer que a ação foi ajuizada 

em virtude destas três construtoras terem desrespeitado o acordo judicial e 

extrapolarem área de corte autorizada, invadindo área de preservação permanente 

onde havia inclusive, exemplares de palmito juçara, espécie considerada em 

extinção21 . 

Neste diapasão, cumpre consignar que esses danos ambientais 

supracitados, são difusos e mormente de difícil mensuração, eis que se perfazem de 

forma fluida, atingindo uma quantidade indeterminada de pessoas, contaminando o 

meio ambiente como um todo.  

Feita essas considerações, não é demais dizer que o meio ambiente da 

cidade de Balneário Camboriú/SC, sobretudo a praia central, com o passar dos anos 

vem ficando cada dia mais poluída e devastada, de modo que dos 10 (dez) pontos 

da praia central averiguadas no ano de 2018, 07 (sete) foram consideradas 

impróprias para banho, conforme dados obtidos pela Fundação do Meio Ambiente 

(FATMA). 

  

                                                           
20 Jornal Click Camboriú. Construtora é multada em R$ 5 mi por desmatamento. Disponível em: 

http://www.clickcamboriu.com.br/geral/justica/2014/04/construtora-e-multada-em-r-5-mi-por-
desmatamento-108291.html  
Jornal pagina 03. Estrada da rainha rende multa de 05 milhões para construtora.  Disponível em : 
https://www.pagina3.com.br/geral/2014/abr/19/1/estrada-da-rainha-rende-multa-de-r-5-milhoes-para-
construtora  
21 Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC. Construtoras de Balneário Camboriú perdem direito de 
construir onde causaram dano ambiental. Disponível em https://www.mpsc.mp.br/noticias/construtoras-de-
balneario-camboriu-perdem-direito-de-construir-onde-causaram-dano-ambiental  
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Tabela 0722  Balneabilidade do Litoral Catarinense   

 

Fonte:  FATMA (Fundação do meio Ambiente). Disponível em http://www.fatma.sc.gov.br/  

Nesta medida, é fácil perceber que a pressão exercida pelo quase 

esgotamento do espaço físico na região da Praia Central está motivando lentamente 

a busca de empresas por regiões periféricas, pois estas se encontram próximas aos 

grandes centros e ainda preservam sua beleza natural, sendo uma alternativa para 

o turismo e para a construção civil (PIATTO; POLETTE, 2012) 

Desta forma pode-se dizer que:  

Paradoxalmente a sociedade que é atraída pela qualidade de vida, pelo 
turismo e pelas áreas ainda conservadas, com natureza abundante, ar puro, 
matas virgens e água limpa, também é responsável pelo acelerado uso e 
ocupação da costa. Assim, a descaracterização das paisagens é inevitável, 
colocando freqüentemente em risco o próprio patrimônio gerador de seu 
atrativo turístico devido a formação de áreas precariamente urbanizadas, 
cujas praias movimentadas e poluídas durante o verão possuem sua 
resiliência fortemente afetada (POLETTE, 2004, p. 80). 

                                                           
22 Governo do Estado de Santa Catarina .Fundação do Meio Ambiente – FATMA. balneabilidade do 
litoral catarinense Relatório nº 6 Data: 19/01/2018. Disponível em 
http://www.fatma.sc.gov.br/laboratorio/relatorio_balneabilidade2.php?ficha=999 
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Neste contexto, lastreado em argumentos, segue abaixo a imagem n. 01 da 

costa litorânea de Balneário Camboriú/SC, demonstrando o nível de devastação da 

zona costeira desta cidade, bem como, sua taxa de ocupação urbana. 

 

Imagem 0123   - Orla de Balneário Camboriú/SC e seu grau de Artificialização costeira 

 

Fonte: Revista da Gestão Costeira Integrada. UNIVALI. Disponivel em 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-274_Piatto.pdf  

 

A respeito da imagem 01 pode-se dizer que: 

A Unidade 1 está localizada ao Sul do município de Balneário Camboriú e 
possui uma área de 1.938.550,3 m² subdividida em 12 trechos. Nesta 
unidade, os Espaços Naturais cobrem 63,82% do território. Destes, 50,34% 
são áreas de vegetação, 5,85% são praias, 4,12% cursos d’água e 3,4% 
costão. O trecho 1.4 apresenta a maior porcentagem de ocupação por Áreas 
residenciais (37,33%), seguido pelos trechos 1.2 (31, 54%) e 1.8 (28,54%). 
Nos demais trechos a área de ocupação não chega a 10% do território. 
A unidade 2 está localizada na parte central do município de Balneário 
Camboriú e possui uma área de 2.482.241,942 m² subdividida em dois 

                                                           
23 Imagem extraída do artigo cientifico Análise do Processo de Artificializarão do Município de Balneário 
Camboriú, SC, Brasil. Revista de Gestão Costeira Integrada. Volume 12, ano 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-88722012000100007 
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trechos. Esta Unidade possui a maior taxa de ocupação de todo o 
município com 74,17% (grifo nosso). Esse valor elevado está relacionado 
à localização dos trechos 2.1 e 2.2 na Praia Central de Balneário Camboriú. 
Nessa unidade foi onde se iniciou o processo de urbanização da cidade, 
e onde hoje se localiza um grande centro urbano, praticamente 
saturado. Essa rápida aceleração do crescimento urbano nesta Unidade 
ocorreu como resposta ao turismo e aos empreendimentos imobiliários. 
(grifo nosso) 
Deste modo, a categoria Áreas Residenciais é a mais representativa de toda 
a Unidade, com quase 59% de ocupação. O Trecho 2.1 contém 47,59% de 
Áreas Residenciais e o Trecho 2.2 possui 67%. Dentro dessa categoria, a 
classe com maior valor é a de Tecido Urbano Contínuo com 47,59% de 
presença em toda a Unidade. Os Espaços Naturais presentes nessa área 
devem-se principalmente aos Cursos d’água (9,82%), ao qual o Rio Camboriú 
oferece uma enorme contribuição. As Infra-estruturas, Equipamentos e 
Unidades Comerciais estão presentes na maioria como Estradas Asfaltadas, 
associadas aos tecidos urbanos. 

Sob este ângulo, cumpre pontuar o seguinte: 

O papel do Estado na defesa do meio ambiente e na busca da realização da 
justiça ambiental é crucial. Nessa esteira, o planejamento público tem que 
levar em consideração a realidade econômica, as demandas sociais e os 
limites ambientais. Tendo em vista a matriz constitucional, pode-se dizer que 
as premissas que embasam o Direito Ambiental brasileiro têm em sua base 
a prevenção, a precaução, a sustentabilidade, o controle pelo Poder Público 
de atividades que possam repercutir negativamente sobre o meio ambiente, 
a transparência, a participação popular e responsabilização do poluidor 
(JAPIASSU, 2017, p 11). 

Tal constatação, por certo, poderia direcionar o poder público de Balneário 

Camboriú/SC no sentido de envidar esforços para solucionar estas questões, 

sobretudo no tocante à prevenção e defesa do meio ambiente local, até porque o 

próprio Plano Diretor de Balneário Camboriú busca, em tese, em seu artigo 45 

incisos I- III, V, VIII e X a defesa da ecologia e da sustentabilidade local como um de 

seus objetivos, conforme se denota abaixo: 

I - orientar a implementação da política ambiental urbana nas decisões de 
intervenção e investimentos públicos e privados; 
II - promover e assegurar o desenvolvimento sustentável e a elevação da 
qualidade ambiental, conservando os ecossistemas naturais e construídos; 
III - incorporar a dimensão ambiental urbana ao desenvolvimento, 
coordenando as dimensões econômicas, sociais e ecológicas, de modo a 
reorientar o estilo de desenvolvimento; 
V - desenvolver a educação ambiental norteando a relação do ser humano 
com o meio ambiente levando-a a assumir o papel que lhe cabe na 
manutenção e controle da qualidade de vida; 
VIII - controlar o uso e a ocupação de margens de cursos d´água, áreas 
sujeitas à inundação, mananciais, áreas verdes de expressão, áreas de alta 
declividade e cabeceiras de drenagem; 
X - controlar e reduzir os níveis de poluição, contaminação e degradação em 
qualquer de suas formas; 
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Neste particular, cumpre esclarecer que além das questões ambientais já 

apresentadas, Balneário Camboriú/SC, na medida em que foi crescendo 

desordenadamente surgiram-se novos problemas sociais tais como problemas de 

mobilidade urbana (trânsito), poluição (atmosférica e sonora), dentre outros. 

No tocante ao trânsito na cidade de Balneário Camboriú/SC, destaca-se o 

crescimento de automóveis nesta cidade24, que trouxe por via de consequência, 

além dos congestionamentos, barulhos excessivos e elevada emissão de poluentes 

na cidade. 

Sobre isso, segue abaixo a tabela n. 09 extraída no site do DETRAN/SC que 

especifica a quantidade de veículos na cidade no ano de 2018:  

 

Tabela 0925 Frota de veículos em Balneário Camboriú/SC ano 2018 

 

Fonte: DETRAN/SC 

Em que pese seja latente a questão da poluição e do congestionamento na 

cidade (seja pelo excesso de veículos e pelo reduzido espaço territorial), cumpre 

                                                           
24 Conforme o DETRAN/SC, no ano de 2006, Balneário Camboriú/SC tinha 41.556 veículos, entre 

carros, motos e caminhões. Hoje, em 2018, são mais de 89.350. Disponível em: 
http://www.detran.sc.gov.br/index.php/estatistica/veiculos  
25 Disponível em: 

http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?lst_municipio=8039&nom

e_munic=BALNEARIO%20CAMBORIU&lst_ano=2008&lst_mes=4   
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consignar que tais dados, são de difícil mensuração e muito embora se tenha 

buscado tais elementos em diversos órgãos públicos (Prefeitura de Balneário 

Camboriú, Secretaria do meio Ambiente de Balneário Camboriú, DETRAN/SC, entre 

outros) não obteve-se êxito. 

Entretanto, como forma de corroborar o que foi afirmado, encontrou-se no 

acervo da Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú/SC, 358 (trezentos e 

cinquenta e oito) denúncias oferecidas desde o ano 2001-2010, sendo elas: 

61 Denúncias de Poluição Sonora 
67 Denúncias de Poluição Atmosférica, Poluição visual, Maus tratos animais  
95 Denúncias de obras irregulares26,  
80 Denúncias de crimes contra a natureza,  
55 Denúncias de desmatamentos (BASTOS, 2012)  

Valendo desses argumentos, nota-se que o aumento acelerado da 

população de Balneário Camboriú/SC, fomentado pelos agentes econômicos, vem 

esgotando a capacidade de suporte da cidade, saturando o centro urbano da cidade 

em inúmeros aspectos, fadando assim, as regiões periféricas, imputando o mesmo 

intenso processo de artificialização que o centro vem sofrendo (PIATTO; POLETTE, 

2012). 

A artificialização é um processo dinâmico de transformação da paisagem 

natural num certo período de tempo. Esse processo ocorre sempre que o homem 

altera o espaço de acordo com as suas necessidades e disponibilidade de recursos. 

O rápido crescimento populacional nas regiões litorâneas está acelerando o 

processo de artificialização da zona costeira, tornando esses ecossistemas o mais 

urbanizado de todo o mundo (PIATTO, 2012)27  

A dimensão e a intensidade do processo está condicionado pela matriz sócio 

- cultural e pela capacidade econômica e tecnológica da sociedade em que se insere, 

determinando assim, a capacidade de transformação do espaço e de utilização de 

                                                           
26 No tocante a obras irregulares as construtoras e incorporadoras são os maiores representados junto 
ao MP (aproximadamente 60%). Constantemente as construtoras desrespeita-se o Plano Diretor do 
Município; documentos irregulares e licenças ambientais tem sido o estopim para denúncias 
promovidas por ambientalistas, moradores e meios de comunicação da região. É justamente contra as 
construtoras que os conflitos mais sérios têm ocorrido (BASTOS, 2012) 

27 PIATTO, LAURA E  POLETTE, Marcus. Análise do Processo de Artificialização do Município de 

Balneário Camboriú, SC, Brasil. Revista de Gestão Costeira Integrada, Scielo Portugal. RGCI vol.12 
no.1 Lisboa mar. 2012. Disponível em 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-88722012000100007  
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recursos de acordo com o grau de exigência e de satisfação das suas necessidades 

(FERREIRA, 2010).  

A urbanização é um dos processos de artificialização mais intensos e com 

impactos mais significativos sobre o território e recursos litorais. O incremento do 

processo de urbanização no litoral catarinense foi impulsionado, principalmente pelo 

turismo, construção civil e pelo setor imobiliário que resultou num elevado grau de 

artificialização com impactos negativos e significativos no equilíbrio dos 

ecossistemas costeiros (FERREIRA, 2010)28.  

Diante do exposto, resta evidente que os grandes agentes econômicos, 

sobretudo aqueles afetos a construção civil, vem fomentando de maneira 

preponderante o crescimento urbano populacional da cidade de Balneário 

Camboriú/SC, que sob a falsa retórica do desenvolvimentismo econômico impinge 

interesses próprios como se coletivos fossem, ao passo que tais atos particulares 

respingam difusamente sobre toda comunidade local, afetando o equilíbrio social e 

a sustentabilidade do meio ambiente.  

Sobre esse assunto vale dizer ainda que a ideia de progresso cumulativo 

orientou a necessidade de produção contínua, vendendo a ideia de que atingido um 

determinado patamar sustentável de desenvolvimento, a sociedade como um todo 

seria beneficiada.  

Contudo, a riqueza econômica nunca foi igualitariamente distribuída, mas 

por outro lado, os problemas e riscos que advêm da produção e da degradação 

ambiental são socializados. 

Assim, o modo de produção capitalista, revela a destrutividade que lhe é 

inerente, por meio da exaustão e do esgotamento ambiental, em contraste com os 

discursos ideológicos dos defensores da ordem, que prometem o desenvolvimento 

econômico como pressuposto para promover a igualdade social (CORRÊA, 2010)  

Assim, o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, em 

determinado momento, transformam-se em forças destrutivas do homem e da 

natureza: No desenvolvimento das forças produtivas atinge-se um estado onde 

surgem forças produtivas e meios de circulação que só podem ser nefastos no 

                                                           
28 FERREIRA, José Carlos. SILVA, Luis e POLETE, Marcus. O PROCESSO DE ARTIFICIALIZAÇÃO 
DO TERRITÓRIO LITORAL Exemplos do Litoral Catarinense (Brasil): Balneário Camboriu e Jurêrê 
Internacional (Florianópolis).  



62 

 

âmbito das relações existentes e já não são forças produtivas, mas sim forças 

destrutivas (o maquinismo e o dinheiro) (MARX; ENGELS, 1974).  

Posto isto, não é demais relembrar que o fator econômico deve ser 

compreendido como desenvolvimento, evolução, melhora e não como simples 

crescimento descontrolado ou acúmulo irresponsável. O desenvolvimento se 

distingue do crescimento na medida em que pressupõe uma harmonia entre os 

diferentes elementos constitutivos (ANTUNES, 2010).  

Frise-se que a livre iniciativa que fundamenta a ordem econômica não é 

absoluta, tendo limites em vários princípios constitucionais, em especial devendo 

observar a defesa do meio ambiente, conforme previsão do art. 170,VI29 da lei maior 

(AMADO, 2011). 

Neste sentido, o STF (Supremo Tribunal Federal), ao julgar a ADI-MC 3.540 

no ano de 2005, afirmou que: 

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 
empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente 
econômica, ainda mais se tiver presente que a atividade econômica, 
considera a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre 
outros princípios gerais, aquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ 
(art. 170,VI CF), que traduz, conceito amplo e abrangente das noções de 
meio ambiente natural, meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial 
(espaço urbano) e de mero ambiente laboral. 

Para finalizar, resta clarividente a necessidade de determinar limites, e 

formas de controle ao avanço desenfreado ao modelo capitalista vigente, sobretudo 

como forma de tutelar a sustentabilidade ambiental e a vida humana dos indivíduos.  

 

 

                                                           
29 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios:  

(...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  



3 ESTUDOS DE CASOS - MARINA BEACH TOWER E SKY TOWER 

3.1 NOÇÕES PRELIMINARES 

As grandes empresas financeiras e comerciais nas cidades modernas 

tentam intensificar constantemente o uso da terra em áreas específicas. Quanto 

mais o podem fazer, maiores são as oportunidades de especulação e construção 

lucrativa de novos edifícios.  

Estas empresas preocupam-se pouco com os efeitos sociais e físicos das 

suas atividades num bairro ou região. Não tem consideração com as residências 

antigas e buscam demoli-las para dar lugar a grandes edifícios e escritórios 

(GIDDENS, 2001).  

A cidade de Balneário Camboriú/SC, conforme visto no estudo, vem sendo 

um claro exemplo desta situação, pois nos últimos 20 anos, a acentuada atuação de 

algumas empresas de construção civil na região, vem trazendo efeitos não apenas 

sociais e físicos, mas também ambientais. 

Assim, o processo de crescimento fomentado pelas grandes empresas 

envolvidas no setor imobiliário colidem frequentemente com os interesses dos 

negócios locais e dos residentes que podem tentar resistir a este crescimento 

(GIDDENS, 2001). 

Neste passo, o sociólogo John Giddens ressalta ainda o descompromisso 

de alguns investidores financeiros no tocante a questão urbana local, que agem em 

detrimento dos aspectos socioambientais. A luz destes argumentos, salienta o 

sociólogo que:  

Quando estão em jogo lucros consideráveis, pode haver forte interesse dos 
investidores para construir edifícios, que uma vez concluídos, estes 
investidores vão em busca de novas oportunidades para construção 
especulativa de futuros edifícios noutros locais, já que o que é lucrativo num 
certo período não é em outro (GIDDENS, 2001, p.59). 

Neste contexto apresentado, demonstrou-se no trabalho em tela que os 

grandes empreendimentos imobiliários, sob o domínio do capital financeiro de 

produção capitalista, vêm gerando a saturação dos espaços urbanos e a 

artificialização da orla do município de Balneário Camboriú/SC, principalmente, em 
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virtude da construção civil e da alta especulação imobiliária (PIATTO; POLETTE, 

2012). 

No tocante à alta especulação imobiliária pode-se dizer que: 

Empreendimentos milionários refletem o potencial de atração paisagística da 
região. Ricos investidores, interessados inicialmente pela qualidade de vida 
que municípios como Balneário Camboriú proporcionam, compram imóveis 
que em menos de dois anos chegam a duplicar o valor. Essa 
supervalorização gerou um ciclo de compra e venda que estimula a 
construção desenfreada (PIATTO; POLETTE, 2012 p. 56). 

A luz dos argumentos supramencionados e considerando toda essa elevada 

especulação imobiliária fomentada pelo mercado que coloca em segundo plano os 

interesses sociais e ambientais, afetando a qualidade de vida dos seres vivos e a 

estrutura urbana local, será apresentado a seguir dois estudos de caso. 

Os estudos de caso mencionados buscam analisar a construção dos 

empreendimentos Marina Beach Tower e Sky Tower, ambos localizados na cidade 

de Balneário Camboriú/SC. 

Nesta toada, oportuno consignar que os estudos de caso mencionados 

foram selecionados observando diversos critérios, dentre eles: impacto ambiental 

dos empreendimentos, a localização, o valor dos empreendimentos, a repercussão 

social e midiática das construções.   

Desta forma, não é demais dizer que os estudos de caso a seguir foram 

selecionados de maneira impessoal e imparcial, escolhendo os referidos 

empreendimentos pelos critérios acima, isento de qualquer viés político, classista,  

ou corporativista.  

Neste diapasão, salienta-se que os estudos de caso que serão 

apresentados, se valeram de elementos probatórios extraídos de documentos 

oficiais, de acesso público, oriundos de processos extrajudiciais, judiciais e 

administrativos. 

 

Assim sendo, os documentos utilizados que embasaram este terceiro 

capítulo foram: Inquéritos Civis, Ações Civis Públicas e Termos de Ajustamentos de 

Condutas  firmados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Além disso, foi 

possível ter acesso as denúncias propostas pelo Ministério Público Federal, bem 

como, sentenças e recursos judiciais exaradas pelo Poder Judiciário catarinense em 

face das construtoras. 
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De mais a mais, a análise dos documentos supra serviram de alicerce para 

o desenvolvimento deste capítulo, indo ao encontro dos dois primeiros capítulos do 

estudo, que trataram em síntese, dos interesses do capitalismo e seu imperativo em 

face da sustentabilidade que geram reflexos urbanos e socioambientais.  

Dito isso, vale mencionar que além da pesquisa documental foram feitos 

trabalhos de campo e viagens até a cidade de Balneário Camboriú/SC, seja junto a 

Prefeitura Municipal bem como a Promotoria de Justiça. Depois disso, foi realizada 

outra viagem até a cidade de Itajaí/SC, na sede do Ministério Público Federal (MPF), 

no qual, documentos foram disponibilizados para consultas. 

A luz destes argumentos, a dissertação, neste terceiro capítulo, saindo um 

pouco do plano teórico e caminhando para um viés mais prático, vem demonstrar a 

forte presença da participação das empresas de construção civil na administração 

pública municipal, apresentando a cidade de Balneário Camboriú/SC, como modelo 

de cidade a ser investigada.  

3.2 BREVE RELATO DO CASO MARINA BEACH TOWER 

Preliminarmente vale dizer que o empreendimento Marina Beach Tower teve 

início a sua construção no ano de 2010, com a edificação de 02 (dois) prédios, sendo 

que cada apartamento deste prédio, na época, foi avaliado em mais de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões). Além de apartamentos luxuosos, o empreendimento 

Marina Beach Tower tem como seu grande diferencial a possibilidade de oferecer 

aos proprietários uma garagem náutica para embarcações (marina), localizado no 

rio Camboriú/SC. 

Acerca deste tema, jornais e revistas da época, trouxeram fotografias de um 

gigantesco edifício parcialmente inserido no Rio. Dizia um desses panfletos 

explicativos: "Serão 08 mil metros quadrados de marina, com 16 vagas molhadas e 

pátio de manobras de 02 mil metros quadrados. Luxo, conforto e qualidade que 

somarão ao bem-estar de Balneário Camboriú”. “O único da américa latina com 

marina exclusiva ”. 

 

Neste prisma, o referido empreendimento pode ser observado na foto a 

seguir: 
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Foto 06 – Marina Beach Tower 

 
Foto: Revista fator Brasil. Publicada dia 31/08/2010. Disponível em 
https://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=129853  

 

3.2.1 Estudo de caso acerca da construção do Edifício Marina Beach 

O edifício Marina Beach Tower teve a maior parte de sua edificação realizada 

em um local irregular, primeiro sobre um terreno de marinha e depois sobre uma 

área ambientalmente protegida (Área de Preservação Permanente30), sem contar, 

as áreas de mangues que foram devastadas.  

Assim, insta consignar que os referidos prédios além de terem sido 

construídos em cima de um terreno da marinha, foram construídos também sobre 

um mangue e também sobre uma Área de Preservação Permanente31 destruindo 

diversos tipos de ecossistemas. 

                                                           
30 A Área de Preservação Permanente (A.P.P) configura uma limitação administrativa que recai sobre 
propriedades urbanas e rurais, públicas e privadas. É um tipo de espaço territorial especialmente protegido que, 
nos termos da lei e como o nome indica, será mantida imune ao corte raso, já que não pode, em regra, ser 
suprimida tendo em vista suas importantes funções ecológicas. Dentre elas, podem ser destacadas as de: 
assegurar o fluxogênico de fauna e flora, proteger a diversidade biológica, auxiliar na manutenção de estabilidade 
geológica, contribuir para evitar assoreamento de cursos d’água, sendo também importante para assegurar o 
bem-estar humano.  
31Art. 3o Para os efeitos do Código Florestal, entende-se por: 
II - Área de Preservação Permanente ( APP): área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas;  
É considerado Área de Preservação Permanente: 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 
largura;  
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
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Cumpre dizer que dentre as diversas funções da A.P.P (Área de Preservação 

Permanente), pode-se destacar, as seguintes: 

x função hídrica, biótica, climática, estética 
x fixação e fornecimento de nutrientes;  
x absorção de gás carbônico (estoque de carbono);  
x prestam serviços ecossistêmicos,  
x manutenção das características da paisagem, em seus aspectos estéticos 
e cênicos, por meio da preservação do mosaico de ecossistemas integrados; 
x polinização: abrigo para agentes polinizadores (como insetos, pássaros e 
morcegos) 
x controle de pragas agrícolas: abrigo para grande variedade de insetos, 
aracnídeos, pássaros, répteis e anfíbios que atuam como predadores de 
pragas agrícolas;  
x controle biológico de doenças: 

Feita essas considerações, e tendo em vista estas supostas práticas ilegais 

perpetradas pela construtora, tramitou-se na 2ª Vara Federal32 da cidade de 

Itajaí/SC, a Ação Civil Pública de número 500407-011.404.7208, proposta pelo 

Ministério Público Federal (MPF) cujo intuito era apurar possíveis irregularidades 

ambientais, já que diversos moradores locais e pescadores da região estavam 

criticando a construção destes edifícios.  

Vale dizer que a referida Ação Civil Pública proposta pelo MPF33 em desfavor 

da construtora envolvida tinha como escopo reparar integralmente o meio ambiente 

degradado, bem como, tutelar o patrimônio público local que estava sendo destruído. 

O Ministério Público Federal afirmou que a construção do empreendimento 

Marina Beach Tower, além de ter sido realizada em uma área irregular, contou 

também com a conivência da Fundação Meio Ambiente de Balneário Camboriú ( 

FATMA), bem como, com a leniência da Prefeitura da cidade de Balneário 

Camboriú/SC34.  

Assim, a instituição e o órgão público supracitados, ao invés de fiscalizarem 

e limitarem os atos dos agentes privados, fez o oposto, já que a Prefeitura de 

Balneário Camboriú/SC autorizou a construtora de construir o referido 

empreendimento naquela localidade, lhe concedendo um alvará.  

De mais a mais, cumpre consignar ainda que a Fundação do Meio Ambiente 

de Santa Catarina (FATMA), órgão Estadual, que deveria proteger o meio ambiente 

local, deferiu a licença ambiental para a construção dos prédios.  

                                                           
32 Terreno de marinha por serem considerados bens da União o órgão competente para decidir é a Justiça 
Federal (artigo 20, VII da Constituição Federal) 
33 Ação Civil Pública n. 5000407 011 404 7208 2ª Vara Federal da subseção judiciaria de Itajaí/SC  
34 Ação Civil Pública n. 5000407 011 404 7208 2ª Vara Federal da subseção judiciaria de Itajaí/SC  
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Neste particular, a Fundação ao ser consultada por especialistas do IBAMA 

e pelo Ministério Público Federal que buscaram saber o motivo pelo qual a FATMA 

autorizou a construção do referido empreendimento, quando sabidamente tinha 

conhecimento que tais áreas eram preservadas, como resposta, houve apenas 

evasivas e discursos genéricos, por parte dos responsáveis da FATMA35.  

Sobre esse assunto, transcreve-se aqui um trecho da denúncia proposta 

pelo Ministério Público, que diz o seguinte: 

O caso do "Marina Beach Towers" chamou a atenção do MPF, pela primeira 
vez, em setembro de 2010, quando várias matérias de jornais locais 
noticiaram a construção de um grande edifício conjugado com marina na 
margem do Rio Camboriú, no município de Balneário Camboriú. As matérias 
jornalísticas narravam o aterro de área de mangue na margem do Rio pela 
construtora Mendes Sibara, responsável pelo empreendimento, e a 
controvérsia gerada com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, 
que acusou a construtora de pretender privatizar a margem e o próprio leito 
daquele curso d'água. Instaurou-se, nesta PRM, no mesmo mês, o 
procedimento administrativo n.º 1.33.008.000269/2010-08, no qual se 
expediu o ofício n.º 278 para Gabriel Santos de Souza, solicitando cópia das 
licenças concedidas ao empreendimento, com seus respectivos pareceres. 
Gabriel respondeu pelo Ofício n.º 589/2010-CODAM-Itajaí, de 21 de 
setembro, tentando iludir o MPF. Novamente instado a prestar informações, 
mediante o ofício n.º 316, de 04 de outubro, Gabriel nada responde. 
Tampouco responde aos Ofícios n.º 338, de 27 de outubro, e 363, de 23 de 
novembro. Àquele tempo, já sabíamos que Gabriel tentava esconder esse 
licenciamento do MPF em vista de sua inconformidade com as normas 
ambientais. E as conversas telefônicas do ex-Gerente demonstraram seu 
especial empenho para a expedição dos pareceres que embasaram a licença 
de instalação do "Marina Beach Towers". 

Diante disso, nota-se que a construção do referido empreendimento, ocorreu 

em tese, sob o prisma de uma suposta legalidade, entretanto, na realidade, o Poder 

Público agiu de forma escusa e irregular aprovando tais atos administrativos.  

Neste particular, ao observar o processo judicial com mais proximidade, 

nota-se que os agentes públicos juntos com a empresa de construção civil 

elaboraram em tese, pareceres técnicos fraudulentos concedendo um alvará 

irregular para construir os prédios. 

Desta forma, o poder público, na figura de alguns agentes públicos, ao invés 

de salvaguardar os interesses da comunidade local e utilizar suas prerrogativas para 

frear e limitar os abusos perpetrados pelos agentes econômicos, deliberou a 

contrário sensu, a favor dos interesses privados e do capital.  

                                                           
35 Ação Civil Pública n. 5000407 011 404 7208 2ª Vara Federal da subseção judiciaria de Itajaí/SC  
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Em virtude disso, o proprietário da construtora, junto com outros agentes 

públicos envolvidos vem respondendo um processo criminal pela prática de diversos 

crimes, como por exemplo: formação de quadrilha, Corrupção passiva, 

Prevaricação, Advocacia administrativa, Corrupção ativa, Crimes contra o Meio 

Ambiente e o Patrimônio Genético, Recusa, retardamento ou omissão de dados 

técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública.  

Cumpre registrar ainda, que o processo criminal em tela, encontra-se (abril 

de 2018) em sede de recurso, no Superior Tribunal De Justiça (STJ), estando  

pendente de decisão definitiva.  

Extrai-se ainda dos documentos juntados ao caderno processual que o 

Ministério Público Federal (MPF), requereu em caráter de urgência, que as obras do 

empreendimento Marina Beach Tower fossem paralisadas imediatamente e que a 

Ação Civil Pública fosse consignada na matrícula do imóvel, a fim de resguardar o 

direito dos consumidores.  

Nesta senda, considerando o fato de que a Ação Civil Pública, estava 

registrada na matricula do imóvel, a construtora, ingressou com um recurso 

(apelação Nº 5023084-05.2014.404.0000) ao Tribunal Regional Federal (TRF), 

suscitando que fosse retirado do cartório de imóvel, a existência de uma Ação Civil 

Pública, fato este que foi negado pelo Tribunal Regional Federal.  

Diante desta negativa, a construtora recorreu novamente, para o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) por meio de Agravo Interno (Recurso Especial nº 

1.536.872/SC), fato que foi novamente negado.  

Nesta decisão, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que 

deliberou acerca do caso disse o seguinte:  

Tendo em vista o adiantado estado da construção e a duvidosa possibilidade 
de restauração in situ, na eventualidade de ser a ação julgada procedente. 
Entretanto, estando o empreendimento em vias de comercialização, têm os 
consumidores direito à informação relativa à existência do litígio. Assim, 
procede o pedido de inscrição relativa à existência da presente ação civil 
pública junto à matrícula do imóvel, a ser feito perante o Registro Imobiliário 
respectivo. 

Que além disso, vale mencionar que o município de Balneário Camboriú/SC 

e a Fundação Meio Ambiente de Balneário Camboriú (FATMA) foram denunciados 

a pagar uma indenização como forma de recuperar o meio ambiente devastado.  

Em ato continuo e a luz dos argumentos em epígrafe, o Juiz Federal do caso, 

dando razão a construtora aduziu que o processo em tela, não deveria tramitar na 
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Justiça Federal, mas sim, na Justiça Estadual e portanto, não apreciou o mérito da 

causa em um primeiro momento, fato que precisou ser resolvido na instância 

superior, postergando ainda mais o feito. 

Assim sendo, o Ministério Público Federal apelou (Apelação Cível Nº 

5000407-90.2011.404.7208/SC) ao Tribunal Regional Federal (TRF), este que por 

sua vez, deu razão ao Ministério Público Federal, entendendo que além de existir 

dano ambiental, afirmou que é sim a Justiça Federal o órgão competente para delibar 

acerca do caso em tela, remetendo o processo novamente a Justiça Federal. Sob 

o prisma dos argumentos acima, e tendo em vista que o empreendimento encontra-

se atualmente concluído (05/2018) não seria mais crível falar em suspensão das 

obras, nem tampouco, na demolição dos prédios, pleito inicialmente proposto pela 

Promotoria de Justiça de Itajaí/SC.  

Até porque a demolição dos prédios, sob a ótica socioambiental, não traria 

mais nenhum efeito benéfico à comunidade, muito pelo contrário, iria acentuar ainda 

mais os problemas sociais e ambientais. 

Resta, portanto, neste momento, aguardar o transito em julgado das 

decisões e se comprovada as práticas criminosas e irregulares, deve- se punir os 

supostos autores, fazendo com que a construtora mitigue todos os prejuízos 

possivelmente gerados à sociedade e ao meio ambiente, seja por meio de 

indenização financeira e seja através de recuperação e reparação das áreas 

ambientalmente devastadas.  

3.2.2 Síntese dos processos do caso Marina Beach Tower 

Segue abaixo aquilo que já foi realizado até o momento como forma de 

reparar os danos socioambientais supostamente praticados pela construtora: 

a) No tocante à destruição do mangue, foi proposto um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) pelo Ministério Público Estatual (MPE/SC), 

condenando a construtora responsável pela obra Marina Beach Tower a pagar uma 

indenização. Determinou ainda que a construtora fizesse atividades de 

reflorestamentos e programas de conscientização e revitalização do meio ambiente 

na comunidade. 
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b) Em relação aos demais crimes contra o meio ambiente (Destruição de 

Áreas de Preservação Permanente e construção em área de marinha), ainda está 

sendo discutido em sede de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

c) Em relação aos crimes praticados pelos agentes públicos e pelo dono da 

construtora, está pendente recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

Segue a seguir ainda os números dos processos judiciais e os números dos 

processos extrajudiciais consultados, bem como, o número de todos os recursos 

protocolados pelas partes:  

1) Ação Civil Pública número 500407-011.404.7208, proposta pelo Ministério 

Público Federal (MPF). 

2) Recurso de apelação Cível Número 5000407-90.2011.404.7208/SC ao 

Tribunal Regional Federal (TRF 4). 

3) Recurso de apelação Cível Número 5023084-05.2014.404.0000 ao 

Tribunal Regional Federal (TRF 4). 

3) Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) Número 5000407-

90.2011.4.04.7208. 

4) Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) Número 5012436-

63.2014.4.04.0000. 

5) Termos de Ajustamentos de condutas (TACs) propostos pelo Ministério 

Público Estadual de Santa Catarina. 

6) Agravo Interno no Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

nº 1.536.872/SC. 

3.3 BREVE RELATO DO CASO SKY TOWER 

No dia 20/05/2014, foi instaurado por meio da 5ª Promotoria de Justiça de 

Balneário Camboriú/SC o Inquérito Civil número 06.2014.00005215-3 para apurar 

uma possível construção em área de preservação permanente relativa ao 

empreendimento de nome Sky Tower. 

Compulsando o procedimento administrativo em tela, em apertada síntese, 

observa-se que depois de ouvir todas as partes envolvidas e todos os órgãos 

públicos do caso, a Promotoria de Justiça concluiu que: 

a) O edifício Sky Tower não tinha licença ambiental para construir. 
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b) O empreendimento Sky Tower foi construído em uma área de preservação 

permanente, não respeitando a distância mínima de 15 metros do rio.  

Vale frisar que o empreendimento Sky Tower sequer obteve a Licença 

Prévia36 pelo órgão ambiental competente (FATMA), até porque esta ao ser 

consultada, entendeu que não havia viabilidade legal para implantação do referido 

empreendimento. 

Entretanto, irresignada, a construtora resolveu, mesmo assim, construir o 

edifício sem a licença ambiental, em dissonância com a legislação ambiental vigente, 

o que gerou o Auto de Infração nº 2869-D e o Termo de Embargo n. 1751-D, 

expedidos pela FATMA. 

Cumpre dizer que, além da construtora, o município de Balneário 

Camboriú/SC vem sendo responsabilizado pelo Ministério Público por suas 

omissões, conforme se observa na manifestação abaixo:  

Torna-se imprescindível a presença do Município de Balneário Camboriú, 
como litisconsorte passivo (art. 46, inciso I do Código de Processo Civil), da 
ação, devendo o município responder solidariamente pelo dano ambiental, 
vez que tem a obrigação legal de fiscalizar e impedir que danos ambientais 
ocorram e não apenas foi negligente como autorizou a degradação 
ambiental37.  

Razão assiste a promotoria, pois por se tratar de bem difuso e uso coletivo, 

incumbe também ao Poder Público a proteção do meio ambiente, ou seja, do 

patrimônio público. E, por esta razão, pode o Estado (Poder Público), como entidade 

tutelar, ser responsabilizado por ações e omissões lesivas ao meio ambiente, não 

lhe sendo assistido o direito de omitir-se (MILARE, 2011).  

Diante do exposto, tendo em vista as provas colhidas durante o Inquérito 

Civil, amealharam-se substratos probatórios suficientes para comprovar a autoria e 

a materialidade das irregularidades perpetradas, de modo que foi deflagrada a Ação 

Civil Pública em desfavor da construtora e do município (SIG n. 08.2014.00227848-

4). 

                                                           
36 A Licença Prévia é apenas uma "consulta de viabilidade ambiental" do empreendimento, sendo 
necessária, para início das obras.  
O artigo 2º, caput, da Resolução nº 237/1997 do CONAMA dispõe acerca da necessidade de 
licenciamento ambiental afirmando que: 
Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 

bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 
37 Inquérito Civil número 06.2014.00005215-3, 5ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú/SC  
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Com a interposição da Ação Civil Pública pelo Ministério Público de Santa 

Catarina foi acionado o Poder Judiciário (Autos n. 0008483-73.2014.8.24.0005) 

pleiteando ao juiz o seguinte: 

I) suspensão imediata da edificação; 
II) Que no prazo de 30 (trinta) dias, a construtora desocupe toda a área de 
preservação permanente – APP utilizada de forma ilegal, retirando todas as 
edificações, muros, benfeitorias, etc; 
III) A averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel junto 
ao 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca; 
IV) Pagar uma multa não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser 
revertida para o Fundo Estadual para Reconstituição dos Bens Lesados;  
V) Que a construtora e o município de Balneário Camboriú/SC paguem R$ 
500 mil reais como dano moral coletivo. 

Insta asseverar por necessário que se, por um lado, o processo judicial vem 

tramitando desde o ano de 2014 até hoje (2018), sem nenhuma sentença dada em 

primeiro grau; por outro lado, a construtora já concluiu o empreendimento e vem 

comercializando ele normalmente, sendo que no próprio site da construtora, consta 

que o edifício já foi entregue, como se vê a seguir: 

Imagem 09 – Impressão de tela do site da construtora 

 

Fonte: http://fgempreendimentos.com.br/empreendimentos 
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As propagandas e publicidades sobre o empreendimento na internet e 

jornais locais dizem o seguinte sobre o Sky Tower:  

Vista para o mar e ampla área de lazer. Estes são alguns dos atributos do Sky 
Tower, edifício recém-entregue. Com 28 apartamentos, sendo um por andar, 
as unidades têm 460 m² de área total. As plantas contemplam quatros suítes 
e living integrado à cozinha gourmet com mais de 100 m². São dois 
pavimentos de lazer, nos quais os moradores podem desfrutar de piscinas 
externas, piscina aquecida, salão de festas, sala de jogos, playground, 
cinema, pub, academia, sauna e sala de massagem. O preço das unidades 
chega aos R$ 7 milhões38.  

Diante do exposto, observa-se in casu que, embora a construtora consciente 

de que determinada região era preservada ambientalmente, sendo portanto, vedado 

erigir qualquer tipo de empreendimento naquela região. Contudo, mesmo assim o 

fizeram, descumprindo preceitos jurídicos, morais e socioambientais para atender os 

interesses econômicos.  

Nota-se que tal postura de desídia pelo poder econômico implica no 

rebaixamento da qualidade de vida de toda coletividade, na medida em que a 

conduta supostamente adotada por tal construtora afeta diretamente aos moradores 

da região. 

Para aqueles que aderem a teoria do Law and Economics39, a conduta da 

construtora mostra-se correta: eis que o custo para ela, de seu não cumprimento as 

exigências legais, é mais vantajoso que seu cumprimento.  

Caso assim não fosse, a sua conduta seria a oposta, pois como se sabe a 

empresa busca o lucro, o que é legitimo. Contudo, não é legitimo que a sociedade e 

o meio ambiente sofram com isso, e que se aceite a busca pelo lucro divorciada da 

regras trazidas pela Constituição, que pauta acerca do lucro na dignidade da pessoa 

humana.  

                                                           
38 Jornal Gazeta do Povo. Área ampla com vista para o mar. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/area-ampla-com-vista-para-o-mar-
2l9t0tpw2iqnertpdmkr708jn/ 

39 Desde os anos 1970, uma nova perspectiva da Análise Econômica da Lei foi 
desenvolvida.  Conhecida como Law and Economics, foca na identificação dos efeitos das leis, ao fazer 
perguntas tais como: Qual a influência da quantidade de poluição e as leis que penalizam empresas 
por soltar dejetos perigosos no meio ambiente? À procura de responder essas questões, os analistas 
econômicos geralmente assumem 
que   indivíduos  e   empresas   querem   evitar   sanções   legais,   e   por   isso   os   analistas 
constantemente usam informações e estatísticas para verificar suas teorias.  O aspecto econômico 
da Law and Economics está na ênfase em se prever o comportamento. No campo da Economia 
propriamente dita, os incentivos estão em lucrar e encontrar um bom preço, com o intuito de evitar 
sanções legais.  
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Diante disso:  

É preciso compreender que o crescimento econômico não poderá ser 
ilimitado, pois depende diretamente da disponibilidade dos recursos 
ambientais naturais, que são limitados, já podendo, inclusive, ter ultrapassado 
os limites da sustentabilidade. 
Com efeito, o fundo mundial para a natureza divulgou o relatório planeta vivo 
2002, no qual concluiu que o homem já está consumindo 20% além da 
capacidade de reposição e suporte do meio ambiente terrestre. Ou seja, 
nestes termos, a humanidade transformou o planeta terra em uma verdadeira 
bomba-relógio, estando as presentes gerações consumindo as reservas das 
futuras (AMADO, 2011, p. 122). 

Valendo destas informações, importante lembrar das palavras do professor 

Edis Milaré quando trata sobre a “ética ambiental” (MILARE, 2007) que diz o 

seguinte:  

Na vida política e no exercício da política há uma forma sutil de imoralidade 
(ou falta de ética), que é o abuso do poder, seja para restringir, seja para 
favorecer. Isto parece soar muito distante da questão ambiental, porém o 
meio ambiente é uma das vítimas mais insuspeitas e, ao mesmo tempo, 
menos percebidas dessa desvirtuação (MILARE, 2007, p. 55). 

Numa sociedade em que a consciência e o exercício da cidadania são ainda 

débeis e vacilantes, as manipulações contra o meio ambiente, os abusos 

antiecológicos do poder, a discricionariedade e favorecimentos ilícitos, a prepotência 

e o cinismo são facilmente constatáveis e passam batido com carimbos e chancelas 

(MILARE, 2007).  

Esse comportamento das partes envolvidas é elevada à categoria de 

esperteza e pouco se questiona o aspecto de uma ética socioambiental nesses 

casos (MILARE, 2007).  

Fatores anteriores são logo esquecidos, cedendo lugar a novos fatos ilícitos 

ou criminosos que cinicamente seguirão o mesmo caminho, a mesma “tramitação” 

(MILARE, 2007). 

O preço dos erros e o pesado tributo social da degradação do meio 

ambiente, será pago pelos mais fracos e pela própria natureza, até que um dia as 

gerações de hoje e de amanhã sejam cobradas pela história. E não está descartado 

o dia fatal em que a natureza espoliada se rebele (MILARE, 2007). 

Diante do exposto, o terceiro e último capítulo da dissertação de forma mais 

pragmática resolveu apresentar estudos de casos que evidenciaram em termos 

concretos a influência do poder econômico e seus impactos na sustentabilidade 
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local, trazendo Balneário Camboriú/SC como um exemplo de cidade que poderá 

servir de referência para diversas outras cidades do Brasil e do mundo. 

Ficou clarividente ainda a influência do poder econômico no 

desenvolvimento local que ao agir sob o viés eminentemente desenvolvimentista, 

fomenta a redução da qualidade de vida de todos seres vivos, inclusive a própria.  

Por fim, valendo desses argumentos foi possível aferir que os estudos de 

caso apresentados neste capítulo, ainda carecem de conclusão (não transitaram em 

julgado). Porém, no mesmo norte, foi possível observar as manobras empresariais 

realizadas para satisfazer interesses privados de mercado, aproveitando a alta 

especulação imobiliária da cidade gerando problemas na esfera social, urbana, 

ambiental e existencial de todos seres humanos.   

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente o trabalho realizou breves apontamentos acerca do modelo de 

globalização e do capitalismo, apontando suas contradições, definições, incertezas e 

reflexos que por vezes culminam numa sociedade predatória que desregula os ritmos 

humanos e a frequência ambiental.  

Se a globalização por um lado, facilitou as relações de comércio e comunicação 

entre os países, unindo continentes e difundindo suas particularidades culturais, a 

mesma globalização propaga os efeitos advindos da crise ambiental, que são trans-

fronteiriços e possuem relação direta com o estilo de vida pós-moderno: intenso, 

exacerbado e perigoso (LUNELLI, 2016). 

Assim, a modernidade, em sua valorosa proposta de romper com a dominação 

teocêntrica das práticas sociais, lançou mão do antropocentrismo, exaltando a 

importância do homem e a necessidade de uma produção racional do conhecimento. 

Em razão disso, o homem, ao se autoproclamar rei, teve como objetivo subjugar a 

natureza, fazendo dela um mero estoque de recursos naturais a seu bel-prazer 

(LUNELLI, 2016).  

Neste sentido, a dissertação demonstrou que empresas fomentadas por este 

sistema de produtividade exacerbada, incorporam novas tecnologias, tornando-se 

mais eficientes e eficazes em sua produção, intensificando por conseguinte a 

exploração humana e o meio ambiente, numa escala global. 

À luz desses argumentos, clarividenciou-se que este padrão de produção 

trouxe e traz diversas consequências não apenas à fauna e flora, mas também, à 

sustentabilidade das cidades e qualidade de vida de seus moradores. 

Neste norte, o estudo chama a atenção para este comportamento econômico, 

que para satisfazer seus interesses particulares imediatos, decide o rumo do futuro 

das cidades, determinando quando, quanto e em qual localidade a cidade vai crescer. 

O futuro do meio ambiente e das sociedades não pode ser aquilo que o capital 

quiser, muito pelo contrário, deve-se respeitar o ritmo da natureza e aquilo que os 

atores sociais desejam, de forma planejada, equilibrada e cooperativa. 
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Amplos interesses estão em jogo na dinâmica da formação do espaço urbano, 

de modo que se observou que o poder político quando aliado às grandes empresas 

em certos casos, gera-se uma combinação perigosa, pois aquele que deveria 

controlar e fiscalizar o crescimento urbano, salvaguardando os interesses 

socioambientais locais adota mormente, uma postura calcada no 

desenvolvimentismo, desenhando uma cidade caótica, desumana e insustentável.   

Nesta toada, sob a falsa retórica de que quanto mais industrializada são as 

sociedades, mais bem estar ela possui e menor desigualdade haverá, os imperativos 

do sistema do capital se expande, passando a ideia de que o crescimento econômico 

é o motor necessário e suficiente de todos os males, ignorando os problemas da 

comunidade, do meio ambiente e da tradição local (MORIN, 1993).   

Dito isso, a depredação do espaço urbano e do meio ambiente, com a redução 

da qualidade de vida de todos seres vivos pelo produtivismo capitalista orientado pela 

lógica do lucro, foi o cerne desta dissertação.  

De mais a mais, registra-se ainda que o trabalho apresentado, buscou conectar 

o global com o local, elegendo a cidade de Balneário Camboriú/SC, como exemplo de 

cidade que vem sentindo estes efeitos acima mencionados, salientando a influência 

das empresas de construção civil nesta cidade que vem fomentando a alteração do 

espaço urbano para atender o mercado imobiliário. 

Assim, a cidade de Balneário Camboriú/SC, como diversas outras cidades 

do Brasil e do mundo, é hoje considerada uma cidade que conseguiu se desenvolver 

economicamente, pela lógica desenvolvimentista, contudo, vem passando por 

problemas e mudanças sociais e ambientais conforme visto no decorrer do trabalho. 

Questões como alta densidade demográfica, poluição, trânsito, crescimento 

populacional irregular, destruição de áreas públicas, degradação de regiões 

preservadas, processo de artificialização gerando uma relativa diminuição no 

tamanho da praia, culminando em danos difusos e incomensuráveis a todos seres 

vivos da região. 

Como se vê, o mito do progresso hoje desmorona, o desenvolvimento está 

enfermo; todas as ameaças para o conjunto da humanidade têm pelo menos uma 

de suas causas no desenvolvimento do tecnicismo e cientificismo (ameaças 
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ecológicas à biosfera, ameaça de explosão demográfica, dentre outras) afirma Edgar 

Morin (1993). 

Dito isso, o segundo capítulo da dissertação buscou conceituar aquilo que 

se entende por desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, valendo-se de 

grandes referenciais teóricos, apresentando suas dimensões, origens, conflitos e 

divergências.  

Abordou-se também no estudo a questão da evolução histórica e cronológica 

das normas ambientais, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, 

tendo em vista um contexto de excessiva degradação ambiental e expansão 

desenfreada dos meios de produção em todo mundo, servindo tais textos normativos 

como instrumentos de freio aos avanços industriais. 

Feitas essas considerações, no terceiro e último capítulo da dissertação, a 

importância da temática vista alhures ganha contornos mais práticos e concretos 

quando se fez dois estudos de caso acerca dos empreendimentos Marina Beach 

Tower e Sky Tower, ambos  localizados na cidade de  Balneário Camboriú/SC.   

Os estudos de caso apresentados tiveram como proposta principal apontar 

a questão do produtivismo capitalista orientado pela lógica do lucro rápido fomentado 

pelas empresas de construção civil que degradam o meio ambiente e alteram o 

espaço urbano. 

Chama-se atenção nos estudos de caso a força que o interesse econômico 

possui na região, determinando os limites do seu próprio crescimento, 

desrespeitando normas vigentes e os demais poderes constituídos.  

Nesse prisma, sob uma aparente normalidade, o comando do capital, cria 

anomalias e insustentabilidade que transbordam muros e fronteiras afetando não 

apenas a comunidade local, mas também, as futuras gerações daquela região como 

um todo. 

Neste contexto, o trabalho destaca ainda a importância de uma população 

vigilante e consciente, pois foi a própria comunidade local e as associações de bairro 

que se uniram e denunciaram as irregularidades praticadas pela construtora ao 

Ministério Público, mídia e demais instituições públicas. 

Diante do exposto, frisa-se que os estudos de caso apresentados serviram 

de alicerce para embasar a dissertação em tela, contextualizando a parte conceitual, 

empírica e documental apresentada nos capítulos anteriores. 
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Não se pode deixar de mencionar ainda que a referida pesquisa apresentou-

se parcialmente inconclusiva, pois o processo judicial dos dois estudos de caso 

encontram-se em fase de recurso judicial nos tribunais superiores e, portanto, não 

há até o momento, nenhuma decisão definitiva acerca dos casos Marina Beach 

Tower e Sky Tower. 

Em virtude disso, pela ausência de maiores elementos e considerando que 

o processo judicial em tela, não transitou em julgado, de modo que os processos se 

arrastam por vários anos na justiça, não seria crível, pelo menos neste momento, 

tecer maiores comentários para além daquilo que já fora afirmado nesta dissertação.   

Desta forma, o estudo realizado se valeu de um recorte temporal e espacial, 

traduzindo uma situação jurídica e fática concreta. Neste diapasão, o referido estudo 

de caso não é definitivo e poderá ele nos próximos anos ter um desfecho diverso 

daquele que é hoje, para o bem ou para o mal. 

Assim, com base neste argumento, percebe-se que fica impossível prever o (s)  

resultado (s) e as perspectivas deste estudo com precisão, tendo em vista as diversas 

possibilidades jurídicas e não jurídicas (política, social, midiática, etc) que podem 

ocorrer e assim, um novo estudo de caso poderá surgir, ou não. 

De outro norte, vale dizer que a proposta desta dissertação e dos estudos de 

caso não foram necessariamente esgotar o tema, mas sim, fomentar a reflexão, bem 

como, questionar a postura de uma determinada área (a econômica) sobre as demais. 

Em outras palavras o estudo veio realizar um trabalho interdisciplinar 

demonstrando a relação entre a Administração Pública, Sociedade, Meio Ambiente e 

o Poder Econômico. 

Em arremate, convém esclarecer que o exemplo da cidade de Balneário 

Camboriú/SC, poderia ser facilmente aplicado em outras  cidades do Brasil e do 

mundo, observando os fatores supracitados (Administração Pública, Sociedade, Meio 

Ambiente e o Poder Econômico) que por via de consequência, seria possível avaliar 

a qualidade de vida e a sustentabilidade de cada local. 
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