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DIVERSAS VERTENTES DE ANÁLISE DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
COMO UMA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

 
Alice Rocha da Silva�

A análise do direito ao desenvolvimento sustentável como política de proteção 
aos direitos fundamentais foi o foco de pesquisas realizadas ao longo do segundo semestre 
de 2010 por um Grupo de Pesquisa da Faculdade Processus em Brasília. Tal enfoque foi 
bastante interessante visto que foi possível verificar por via de discussões o lugar dos direitos 
fundamentais na epistemologia e experiência jurídica, sobretudo no que diz respeito a meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável.

Ao longo dos encontros, foi possível traçar uma linha de pesquisa de base normativa, 
buscando a interação entre os preceitos dogmáticos e a efetivação dos direitos fundamentais 
nos casos concretos. Os direitos fundamentais têm sido tratados com bastante eficácia nas 
decisões judiciais sendo possível traçar uma “casoteca” incluindo jurisprudências relacionadas 
ao tema.

A importância do estudo do desenvolvimento sustentável como política de proteção 
dos direitos fundamentais se justifica pelo fato de que este é um tema que tem ganhado 
relevância não só no meio acadêmico como no âmbito jurídico e profissional como um todo. 
O Programa Nacional dos Direitos Humanos garante a todos o direito a um meio ambiente 
saudável, sendo, portanto erigido a categoria de direito humano per si. Todavia, a simples 
consagração desse direito em dispositivos jurídicos não é suficiente para sua efetividade, razão 
pela qual se mostra necessário um maior investimento na educação ambiental e nos meios 
acadêmicos em geral. A educação ambiental deve estar inserida em todos os níveis escolares, 
sociais e culturais. Isso porque não basta ensinar a criança a respeitar a natureza, sem um  
trabalho de conscientização de pais e mestres, além da população de baixa renda.

A consagração do direito a um meio ambiente saudável como direito humano  
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implica uma maior atenção do Estado frente a esta causa. Isso porque as políticas estatais 
devem passar a ser vinculadas a questões de sustentabilidade ecológica, e assim trazer uma 
real efetividade deste direito na prática. Isso é possível a partir do fortalecimento de órgãos 
de fiscalização ambiental, combinado a um trabalho preventivo e punitivo desenvolvido pelo 
governo em seus diversos níveis de administração.

O art. 225 da Constituição Federal prevê: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida”. Isso é mais um elemento relevante para a pesquisa que reforça o direito humano de 
todos a um meio ambiente saudável. Este artigo da CF estipulou de modo claro a necessidade 
de proteção do meio ambiente para assegurar a efetividade deste direito. Essa proteção 
deve ser assegurada pelo poder público do Estado, mas também pelo cidadão comum. Essa 
vertente justifica a necessidade de ações do governo para conscientização da população frente 
às necessidades de preservação desse meio ambiente que é de todos.

A análise do direito ao meio ambiente é fundamental para orientar o trabalho 
de pesquisa que alia o conceito de desenvolvimento sustentável ao de direito fundamental. 
Tal análise deve ultrapassar fronteiras e levar os pesquisadores a compreenderem a visão de 
direito ao meio ambiente em outros países. A experiência de outros Estados e nações pode ser 
muito válida para que o Estado brasileiro realize uma política de proteção ao meio ambiente 
de modo sustentável e efetivo. Além disso, como descrito por Vladimir Passos de Freitas: 

O meio ambiente é, atualmente, um dos poucos assuntos que desperta o 
interesse de todas as nações, independentemente do regime político ou 
sistema econômico. É que as consequências dos danos ambientais não se 
confinam mais nos limites de determinados países ou regiões. Ultrapassam 
as fronteiras e, costumeiramente, vêm a atingir regiões distantes. Daí a 
preocupação geral no trato da matéria que, em última análise, significa zelar 
pela própria sobrevivência do homem2

Diversas nações já compreenderam a necessidade de considerar a proteção 
ambiental dentro de uma perspectiva mais generalizada de crescimento de modo sustentável 
e aliado às noções de desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, os estados devem 
encarar o direito a um meio ambiente saudável como um direito humano e o incluir em suas 
políticas estatais, salientando as diversas ramificações que este novo direito pode apresentar.

O meio ambiente pode ser protegido de diversas formas, entre elas a proteção 
de espécies ameaçadas de extinção e a proteção do clima e da biodiversidade. Aliado a esses 
programas, um meio ambiente saudável implica programas de saneamento básico e qualidade 
de vida à população, e a redução dos impactos ambientais com o uso consciente de recursos 
naturais, incentivando a reciclagem e reutilização de materiais. A busca de prevenção a doenças 
e a preservação das águas também são muito relevantes para assegurar um meio ambiente 
saudável à população como um todo.

Sendo assim, a compreensão do direito ao meio ambiente sustentável como “um 
direito fundamental que cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, 
ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais [...]” � é primordial para 
entendermos a importância do estudo do tema. Deve ser ainda salientado que atualmente a 
noção de direito ao meio ambiente deve ser conciliada com a de desenvolvimento sustentável. 
O meio ambiente passa a ser um bem que deve ser preservado e recuperado, devendo o 

� FREITAS, Vladimir Passos. Direito Administrativo e Meio Ambiente. 1a edição, 2a tiragem, Curitiba, Juruá, 1995, 
p. 7
� ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 1a edição, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 1996, p. 8. 
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Estado por via de dispositivos e normativas assegurar a qualidade de vida do povo oferecendo 
condições aceitáveis de trabalho, saúde, educação, entre outras.

A partir da compreensão do tema geral de pesquisa, cada um dos alunos desenvolveu 
um tema de pesquisa próprio, aliando a pesquisa bibliográfica à pesquisa jurisprudencial (Seção 
I). Além disso, um projeto social de extensão junto à comunidade carente foi proposto a fim de 
associar direito ao meio ambiente saudável com ações sociais que melhorem a qualidade de 
vida dessas populações (Seção II).

Seção I – Projetos de pesquisa individuais
A. Projeto de pesquisa do aluno Vinícius Brito Tocantins

Na atualidade brasileira, a política sustentável ao meio ambiente vem tomando mais 
espaço no quadro social e econômico. Diversos são os apelos e as manifestações pela adoção 
de tais práticas. Todavia, será que há, na prática, uma verdadeira preocupação ambiental? 
Será que os projetos ecológicos de hoje respeitam as diversidades de cada região? Será que o 
Estado efetivamente sustenta economicamente esta política? Neste trabalho, trataremos em 
particular das questões que envolvem o Estado do Acre e o Brasil.

Atualmente o país possui um dos maiores índices de desmatamento do mundo. Seja 
consequência das características climáticas ou das queimadas que fogem do controle dos 
agricultores, que inicialmente visavam fertilização do solo. Portanto, como base para nosso 
estudo, vale diferenciar os conceitos de queimada e de incêndio, sendo este quando o fogo 
toma proporções inesperadas e incontroláveis trazendo prejuízos ambientais, econômicos 
e sociais; enquanto aquele, para efeitos do nosso estudo, será considerado como já dito 
anteriormente uma prática agrícola.

No entanto, inúmeras vezes, uma queimada se torna um incêndio, sendo um dos 
principais causadores do incêndio, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), que realiza a fiscalização por satélite dos possíveis focos de 
incêndio, conforme a temperatura do ambiente, a intensidade da fumaça no local, entre 
outros. Por ser uma prática já enraizada na cultura dos pequenos produtores rurais e também 
por seu baixo custo é bastante utilizada no país. Mas a grande incidência encontra-se nas 
queimadas irregulares, por produtores inabilitados e que não conhecem a prática e, por fim, 
não conseguem evitar os incêndios. Segundo pesquisas da revista “Novo Ambiente”, do mês 
de setembro de 2010, o INPE registrou cerca de mais de 260 mil focos de calor, que podem ser 
incêndios ou queimadas. Destes, mais de 70 mil foram confirmados como foco de queimadas, 
um aumento de 185%, quando comparado com o ano passado. Tendo como consequência a 
decretação do Estado do Alerta em 14 estados e no Distrito Federal. Proibindo, inclusive, a 
queima de um hectare de terra para subsistência que era permitido excepcionalmente por 
licença, de acordo com as declarações da promotora Dulce Helena em reportagens publicadas 
no sítio estadual.

Para tanto, a política de Valorização do Ativo Ambiental Florestal tem se desenvolvido, 
buscando por meio de ações públicas efetivar o que a legislação ambiental prevê – um equilíbrio 
entre a área desmatada e a área preservada de cada propriedade no estado onde o terreno 
desmatado é a parte passiva e a preservada o ativo – conciliando com projetos sustentáveis 
alternativos, conforme decreto n° 819/2007. A política se desenvolve por meio de projetos 
sócio-ambientais promovidos pelo estado, como, por exemplo, o Plano de Recuperação de 
Áreas Alteradas, o programa de Certificação de Propriedade Rural Sustentável, o Plano de 
Valorização do Ativo Ambiental Florestal e o Programa de Florestas Plantadas do Acre. Sua 
aplicação tem como prioridade as rodovias federais e estaduais; áreas de assentamentos em 
que se produz a agricultura familiar; pequenos produtores; pecuaristas de pequeno, médio e 
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grande porte; e as areais florestais dos seringais. 
Os programas são essenciais para preservação da floresta amazônica, atuando de 

forma diversa e conjunta. O Plano de Recuperação de Áreas Alteradas visa a recuperar as 
áreas desmatadas da floresta, por motivos de queimadas para a utilização de pastagem 
que hoje representam cerca de 80 e 81% dos desmatamentos no país e no Estado do Acre 
respectivamente, para produção agrícola ou por atividades irregulares. O fito principal é o 
reflorestamento das áreas previamente indicadas no plano e a preservação mais intensa 
dos outros locais. Juntamente se desenvolve o Programa de Florestas Plantadas do Acre, 
que além executar o reflorestamento das áreas alteradas, busca um potencial econômico da 
floresta ativa. Exemplo disso ocorre com as seringueiras no abastecimento industrial do látex, 
na produção de preservativos e utilização da madeira para móveis; ou as castanheiras é seu 
potencial econômico frutífero. É a demonstração mais clara de sustentabilidade, uma relação 
de benefícios econômicos e ambientais mútuos. Já o programa de Certificação de Propriedade 
Rural Sustentável consiste em uma ajuda econômica para os agricultores que aderirem o 
plano. Os requisitos para adesão é uso racional dos recursos minerais, do solo e da água, em 
que a produção não usará agrotóxicos, queimadas ou novas derrubadas na floresta. Além do 
apoio econômico, quem adere o plano terá prioridade para os serviços públicos, assistência 
técnica especializada e uma nova relação com o Estado a partir da Rede de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Rede Ater). 

No entanto, os produtores madeireiros reclamam da falta de regulamentação do 
decreto, da burocracia para obter os licenciamentos do Incra, da falta de legislação regulando 
o uso do carvão e da produção das serrarias, como também da falta de incentivo público 
financeiro para as indústrias madeireiras. A proposta dos empresários é uma aproximação 
com o Conama (órgão que concede os licenciamentos) para discussão e elaboração de novas 
normas reguladoras; maior agilidade para emissão das licenças do Incra; uma visão mais ampla 
e integrada do meio ambiente por parte dos órgãos federais, estaduais e municipais, e ainda, a 
criação de leis para regular cada atividade produtiva.   

Diante de tal problema, o Estado sugere formas alternativas que possam substituir 
tal método. Como o promovido pelo Instituto de Terras do Acre (Iteacre) em parceria com o 
Corpo de Bombeiros da região, ministrando cursos aos produtores da Zona de Atendimento 
Prioritário (ZAP BR) sobre o combate a incêndios, com noções de primeiros socorros. Alertando 
sobre o Estado de Alerta que o estado se encontra por conta dos fatores climáticos – chuvas 
escassas e baixa umidade do ar – criando um ambiente favorável à propagação do fogo. Além 
disso, o curso também objetiva a eficácia do decreto do governador Binho Marques, por 
recomendação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o que também ocorreu em diversos 
estados do Brasil. Uma das práticas alternativas adotadas durante o curso, e que já vem sendo 
utilizada e obtendo sucesso é o uso da “mucuna” que é uma leguminosa que recupera áreas 
alteradas, tem fácil manuseio e deixa o solo mais produtivo, além da possibilidade de seu uso 
para tratamento da doença de Parkinson.

Outro produto sustentável que o governo deseja inserir é o “biocarvão”, o qual é obtido 
a partir da transformação da biomassa de qualquer planta ou material animal em carvão pelo 
processo de combustão. Ele é considerado ecologicamente viável, porque em seu processo 
ele consegue absorver de 20 a 50% de carbono presente nos materiais. Além disso, pode ser 
usado como fertilizantes das áreas ameaças pela desertificação, o que diminui os impactos 
do clima e aumenta a produtividade do solo. É um produto bastante utilizado nos EUA e que 
o governo do Acre deseja programá-lo de forma a reforçar a política de Valorização do Ativo 
Ambiental.

Esta pesquisa foi feita com base em várias reportagens no site do Governo do Acre, site 
do INPE, Revista Novo Ambiente e Plano Estratégico do Estado do Acre.
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B. Projeto de pesquisa do aluno Daniel Adjafre
Proposta: O objetivo da pesquisa é o de esclarecer o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, elencando os diferentes campos em que ele se aplica, como, por exemplo, a 
sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade sócio-política. 
Dentro dessas perspectivas, busca-se fazer um estudo de algumas previsões constitucionais 
que relacionem o desenvolvimento sustentável aos direitos fundamentais e trazer algumas 
decisões judiciais que envolveram o tema. A problemática da pesquisa é: o mundo vive hoje 
na era da defesa do Desenvolvimento Sustentável. O ordenamento jurídico brasileiro e seus 
operadores do Direito utilizam-se desse conceito na elaboração de leis e/ou na resolução de 
conflitos cotidianos?

Desenvolvimento da pesquisa: O que é Desenvolvimento Sustentável? Como surgiu? 
Quais suas Dimensões?

O Brasil é um país em desenvolvimento e que está em evidência no quadro internacional. 
Para se tornar parte do seleto grupo de países desenvolvidos, o Brasil precisa crescer e 
desenvolver-se economicamente. Entretanto, o conceito de desenvolvimento vem evoluindo 
ao longo do tempo e hoje não se resume à simples exploração econômica. Esse crescimento e 
desenvolvimento precisam ser duradouros, sustentáveis.

Surge, então, a necessidade do Desenvolvimento Sustentável. Uma das definições mais 
aceitas de desenvolvimento sustentável surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Comissão Bruntland) que o descreve como sendo o desenvolvimento capaz 
de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das gerações futuras, preservando os recursos naturais para o futuro.

Após esse conceito de desenvolvimento sustentável realizado pelas Nações Unidas na 
Comissão Brutland, pensadores e estudiosos do mundo inteiro começam a aprofundar seu 
conhecimento na área, desenvolvendo novos conceitos para o tema. Para Sérgio C. Buarque1, o 
conceito de desenvolvimento sustentável resulta não só do amadurecimento das consciências 
e do conhecimento dos problemas sociais e ambientais e das disputas diplomáticas, mas 
também de várias formulações acadêmicas e técnicas que surgem, durante as três últimas 
décadas, com críticas ao economicismo e defesa do respeito ao meio ambiente e às culturas. 
Nessa mesma linha de raciocínio, Carlos Julio Jara desenvolve o seguinte conceito sobre a 
matéria:

O desenvolvimento sustentável surge como proposta de revisão das relações 
sócio-econômico-cultural-ambiental. Vislumbra-se nova institucionalidade, 
tendo em vista um desenvolvimento democrático, produtivo, includente, 
descentralizado e solidário, que se abre ao conhecimento, à informação, 
aos novos modelos de organização social, aos âmbitos participativos, às 
capacidades de gestão e a uma associação transparente e duradoura entre 
o Estado e a sociedade civil.2

A transição para um novo paradigma de desenvolvimento e os seus desafios é 
acompanhada de inovações no terreno das ideias e nas consciências das sociedades, incluindo 
a formulação de novas propostas de desenvolvimento. Aparentemente, o primeiro grande 
impacto nas consciências se dá no final da década de 60 e início dos anos 70 como resultado 
do efeito combinado da crise do petróleo com a publicação do primeiro Relatório do Clube de 
Roma, Os limites do crescimento (Meadows et al., 1981)2, em 1969. Com uma crítica sólida e 
competente da concepção tradicional de uma natureza inesgotável e disponível à exploração 
da humanidade, o relatório mostrou as perspectivas reais de esgotamento, a médio prazo, de 
importantes matérias-primas e fontes energéticas. Sob o impacto desses dois eventos, realiza-
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se em 1972, a Conferência das Nações sobre Meio Ambiente (Estocolmo) e desenvolve-se um 
amplo movimento ambientalista nos países desenvolvidos, abrindo novo debate ideológico 
sobre estilos de desenvolvimento. (Buarque, 2002)

Esse processo converge para realização da Conferência das Nações Unidas e Meio 
Ambiente (ECO-92), que acontece no Rio de Janeiro, em 1992, mobilizando os países e a 
comunidade científica e ambientalista de todo o mundo. Como um dos mais importantes 
acontecimentos políticos do final do século XX, propaga a proposta de desenvolvimento 
sustentável a aprova a Agenda 21, com os postulados centrais de um modelo de desenvolvimento 
sustentável e a busca de comprometimento das nações com as gerações futuras. (Buarque, 
2002)

Outros encontros internacionais abordaram o tema, merecendo destaque Protocolo de 
Kyoto, que prevê o comprometimento de vários países industrializados a reduzir os níveis de 
emissão de carbono, estabelecendo metas e regras com o objetivo de apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

O desenvolvimento sustentável possui como pilar principal o meio ambiente, mas para 
se obter a sustentabilidade é preciso se pensar em várias dimensões da sustentabilidade: 
a dimensão social, a dimensão política, a dimensão econômica e, é claro, a dimensão 
ambiental.

O tratamento multidimensional do desenvolvimento sustentável (DS), não deve ser 
interpretado como se houvesse uma divisão não interligada, a divisão torna mais didático 
o entendimento desse complexo conceito. Apesar das dimensões poderem ser estudadas 
separadamente, uma conecta-se a outra, influenciando-se reciprocamente.

A dimensão social tem como base a organização de uma referida população, ou seja, 
como ela se comporta, como se estrutura, como se articula entre si e com o poder público, 
levando em conta suas crenças, religiões, cultura e diversidade étnica. Com esse reconhecimento 
do capital social local, busca-se entender as necessidades percebidas como comuns para aquele 
grupo, e desenvolve-se esse capital social com o objetivo de que o conhecimento adquirido 
seja reinvestido localmente, pelos próprios indivíduos daquele grupo.

Assim pondera Sérgio Sepúlveda1:

A dimensão social não está somente referida à distribuição espacial, de 
gênero e etária da população, mas remete, de maneira especial, ao conjunto 
de relações sociais e econômicas que se estabelecem em qualquer sociedade 
e cuja fundamentação é tão variada como a religião, a ética e a própria 
cultura. De fato, são precisamente essas relações que fundamentam, em 
boa medida, o grau de acesso às diferentes formas do processo político 
regional local.
Coerentemente, essa dimensão tem também a população como referencial 
obrigatório. Agrega atores do desenvolvimento, com especial ênfase, em 
primeiro plano, às diversas formas de organização e de participação nos 
processos de tomada de decisões e à organização dos diversos grupos de 
interesses, formados em torno das necessidades percebidas como comuns. 
Em segundo plano, ao tipo e força das interações entre a sociedade civil e os 
governos locais e regionais, assim como em outras instâncias institucionais do 
setor público. Esse elemento de análise tem como fundamento o princípio de 
que a população deve comandar seu próprio processo de desenvolvimento, 
retomando a diversidade inerente aos grupos humanos com um potencial 
que não impede satisfazer a necessidade do bem-estar comum. Assim, as 
diferenças de gênero, idade, bem como a diversidade étnica, devem ser vistas 
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como atributos ou recursos socioculturais que pedem formas específicas de 
tecido social para o bem comum.
Em outras palavras, além de reconhecer a importância do capital social, 
essa dimensão enfatiza o capital humano das populações, ou seja, enfatiza 
a bagagem de conhecimento, informação, capacidade e destreza das 
populações específicas, qualidades pertinentes para gerar valor agregado 
em dados processos produtivos e para distribuir os benefícios gerados por 
esses processos da melhor maneira possível.

A partir de tais constatações, resta ainda desenvolver as outras três dimensões, citando 
Sérgio Sepúlveda. Alem disso, restam ainda dois questionamentos a serem desenvolvidos na 
pesquisa: Como é aplicado o desenvolvimento sustentável no Brasil? Qual o tratamento legal 
do desenvolvimento sustentável no Brasil?

C. Projeto de pesquisa da aluna Sandra Maria da Silva

Proposta: O objetivo do trabalho é explicitar o que a Administração Pública brasileira ligada ao 
meio ambiente pensa sobre proteção ambiental. O período de análise será 2006/2007, que 
resultou na cisão do IBAMA e criação do ICMBIO, pela Lei 11.516/2007 de 28 de agosto de 2007. 
Ao longo da história do IBAMA, principal órgão de execução da Política Ambiental Brasileira, 
registrou-se catástrofes ambientais devido à aparente falta de gerência na prevenção pelos 
órgãos ambientais. Esses desastres ambientais, muitas vezes de difícil reparação continuam 
sem responsabilização e os verdadeiros responsáveis continuam impunes, pior, nem se sentem 
culpados, como se as catástrofes fossem “coisas da natureza.”
Hipótese contestável: O trabalho pretende abordar a hipótese de que os servidores públicos 
ligados ao meio ambiente não têm consciência do conjunto de imagens envolvidas na 
discussão da matéria ambiental, mais precisamente proteção ambiental, desenvolvendo suas 
atividades como se o tema fosse um tema comum e não envolvesse perdas, ocorrendo a não 
responsabilização e ficando as ingerências impunes.

 A pesquisa foi desenvolvida e transformada em artigo no prelo para publicação. 
Seção II – Projeto social de extensão 

A proposta de um projeto social de extensão busca alinhavar o projeto de 
pesquisa “O Direito ao Desenvolvimento Sustentável como uma política de proteção dos 
direitos fundamentais” com o projeto de sustentabilidade nas comunidades de Sobradinho e 
Samambaia. A remodelagem do projeto com o trabalho comunitário poderia ser proposta de 
diversas formas, entre elas incentivo a projetos de reciclagem com sustentabilidade, visitas a 
comunidades e envio de lideranças comunitárias a outras realidades sociais mais abastadas 
para a proposição de workshops de capacitação.

Uma proposta de workshop de capacitação poderia ser uma oficina de capacitação 
para sustentabilidade e meio ambiente, realizando palestras e dinâmicas para integração de 
assuntos de interesse das comunidades dentro de nossa temática.

Uma dinâmica de integração que poderia gerar elementos de sustentabilidade a 
tais comunidades poderia ser um ateliê de culinária, no qual esta liderança poderia aprender a 
fazer biscoitos, bolos ou outros elementos que poderiam ser produzidos dentro da comunidade 
e revendidos dentro ou fora dela. Para a formação de tal ateliê, poderia ser apresentado um 
autêntico “chef” de cozinha que poderia ensinar bolos e pães diferenciados e que poderia 
agregar valor a tais produtos.
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Conclusão
 A análise do direito ao desenvolvimento sustentável como uma política de proteção 
dos direitos fundamentais foi bastante interessante, principalmente pela identificação de 
diversas vertentes de pesquisa sobre o tema. Ao longo desses meses de pesquisa, pudemos 
compreender que sendo o direito ao meio ambiente saudável um direito humano e fundamental, 
assegurado pela nossa Carta Magna, o Estado deve assegurar sua proteção a partir de políticas 
e ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Isso porque o desenvolvimento 
sustentável constitui-se em meio para o alcance do objetivo maior de proteção e recuperação 
do meio ambiente, bem a ser valorizado por toda a humanidade. Além disso, vale ressaltar 
que assegurar um meio ambiente saudável inclui ações de melhoria da qualidade de vida da 
população, principalmente daqueles menos munidos de recursos para tal.
 Nesse sentido, nossa pesquisa foi válida para tratarmos diversas vertentes de análise 
do direito ao desenvolvimento sustentável e como assegurar a população tal direito a partir de 
políticas públicas, mas também a partir de ações que nós mesmos, como cidadãos, podemos 
adotar para auxiliar e desenvolver a conscientização no meio acadêmico e profissional, mas 
também entre a população de baixa renda. O meio ambiente é de todos e os esforços para 
assegurar um desenvolvimento sustentável e proteger esse bem tão fundamental para a 
humanidade também deve ser empreendidos por todos.
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