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RESUMO 

. A criayao da Patrulha Ambiental Comunitaria, no Batalhao de Policia Militar Forga 
Verde, dotada de preceitos e valores embasados na doutrina comunitaria, atua com 
meios humanos e materiais na preservagao do meio ambiente, definido pela 
Constituigao Federal como "bern de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vida" e que deve ser preservado para as futuras geragaes. 0 presente 
trabalho monografico tern por objetivo verificar se a criayao da Patrulha Ambiental 
Comunitaria contribuira para a preservagao do meio ambiente, atraves da 
participayao e desenvolvimento ecol6gicos da populagao, sendo sua metodologia 
constituida pela coleta e analise dos dados do disque-denuncia do Batalhao 
Ambiental compreendidos no periodo entre os anos de 2006 e 2008. As conclusoes 
e propostas apresentadas apontam para urn direcionamento de que a preservayao 
do meio ambiente nao cabe somente as autoridades ou ao govemo, mas a toda a 
comunidade, tendo a conscientizayao ecol6gica urn papal preponderante nas agoes 
a serem executadas. 

Palavras-chave: policiamento comunitario, preservayao ambiental, policia 
ambiental, conscientizagao ecol6gica. 



ABSTRACT 

. The creation of the Community Environmental Patrol, in the Battalion of Military 
Police "Green Force", endowed with precepts and values based in the community 
doctrine, acts with human and material means in the preservation of the environment, 
that is defined by the Federal Constitution as "property of common use of the people 
and essential to the healthy quality of life" and that it should be preserved for the 
future generations. The present paper has for objective to verify if the creation of the 
Community Environmental Patrol will contribute for the preservation of the 
environment, through the ecological participation and development of the population, 
being its methodology constituted by the collection and analysis of the data of the 
hat-line of the Environmental Battalion understood in the period among the years of 
2006 and 2008. The presented conclusions and proposals point for a direction that 
the preservation of the environment is not only a responsibility of the authorities or 
the government, but of the whole community, having, the ecological understanding, a 
preponderant paper in the actions to be executed. 

Keywords: community policing, environmental preservation, environmental police, 
ecological understanding. 
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1 INTRODU«;AO 

Das vinte maiores temperaturas anuais na superficie da Terra em mais de urn 

sEkulo de registro, dezenove delas ocorreram a partir da decada de 80. 0 

aquecimento global ja mostrou seus sinistros sinais no recuo das geleiras, nos fortes 

e frequentes furacoes ou ainda nos casas de canibalismo entre ursos polares 

famintos. Caso mantenha a mudanc;a acelerada do clima, poderemos nos deparar 

com epidemias, inc€mdios florestais, ameac;a aos corais e outros organismos 

marinhos, secas e enchentes_ 

Escapar destas catastrofes representa talvez o maior desafio tecnico e 

cientifico ja enfrentado pela humanidade. A elimina~o do carbona da atmosfera 

terrestre e urn desafio mundial para a manuten~o da vida na Terra sem prejudicar o 

desenvolvimento economico mundial. Advem, neste momenta, a necessidade de 

mudan_cas tecnol6gicas e politico-energeticas urgentes, das matrizes energeticas 

principais atuais como petr61eo e carvao. De toda libera98o de carbona na 

atmosfera, a America Latina contribui com apenas 4% e, inversamente proporcional, 

a America do Norte contribui com 28% sendo o maior responsavel do problema 

atual. Todo esse carbona e produzido a custa dos recursos naturais e par 

consequencia provoca extin98o de especies da fauna e da biodiversidade. 

Cinquenta anos atras estas ameac;as ainda pareciam distantes e nao faziam 

parte das preocupac;Qes diarias. Apesar disso, surgia o Corpo de Policia Florestal. 

Sua hist6ria inicia-se com a Lei n° 2.059 de 23 de novembro de 1955, que instituiu a 

Policia Florestal, deixando-a subordinada a Secretaria da Agricultura. Em 04 de abril 

de 1957, atraves da Lei n° 3.076, o Poder Publico criou o Corpo de Policia Florestal, 

subordinado a Polfcia Militar do Parana, o qual foi regulamentado atraves do Decreta 

n° 5.651 de 19 de julho de 1967. Com isso, a Policia Militar do Parana antecipava-se 

ao futuro. Procurava criar mecanismos para reduzir o impacto da modernizagao dos 

processes produtivos e da a9Bo predat6ria contra o meio ambiente. 

Agora, cinco decadas depois, ja transformado em Batalhao de Polfcia 

Ambiental Forc;a Verde, atraves da Lei n° 14.960 de 21 de dezembro de 2005, 

demonstra que o esforgo do Comando Geral da PMPR e do Governo do Estado e 

exemplo de eficiencia e integra98o na defesa do meio ambiente. 

0 Batalhao de Policia Ambiental Forc;a Verde e a Unidade da Policia Militar 

do Parana detentora da missao especifica de proteger o meio ambiente. Hoje, o 
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Batalhao possui quatro Companhias sediadas em Paranagua, Londrina, Guarapuava 

e Foz do lguac;u, conta com mais de 600 policiais especializados, viaturas 4X4, 

barcos e equipamentos modemos, inclusive aeronaves e aparelhos de GPS. Possui 

ainda urn canal aberto com a comunidade atraves do disque-denuncia Forya Verde 

(0800-643-0304), buscando envolver toda a populayao paranaense neste contexte 

de caos ambiental mundial. 

Atraves de convenio firmado com o Institute Ambiental do Parana e Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, o Batalhao de Policia Ambiental Forya Verde atua no 

campo administrative utilizando o Auto de lnfrayao Ambiental daquele Institute, bern 

como na esfera penal, executando a prisao em flagrante delito com 

encaminhamentos para as Delegacias de Policia Civil e Federal e Termos 

Circunstanciados com encaminhamento para o Forum das Comarcas do Estado. 

0 Parana esta na vanguarda, tern a melhor politica de meio ambiente ja 

criada no Estado, grayas ao Programa Forya Verde, elaborado pelo Governador do 

Estado, Roberto Requiao, no ano de 2003. Este programa proporcionou uma 

sinergia dos trabalhos envolvendo a Policia Militar, atraves do Batalhao Ambiental, a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Institute Ambiental do Parana, bern 

como as entidades e organiza((Oes publicas e privadas que atuam no controle 

ambiental do Estado e urn avanyo significative nas ay5es de protec;ao do meio 

ambiente paranaense devido ao fato de que, mesmo tendo o segundo menor litoral 

do Brasil, possui a melhor preservayao no tocante a Mata Atlantica. 

0 Estado do Parana possui o maior projeto de plantio de mudas de arvores 

nativas que o Brasil ja vivenciou, sao 69 milhoes em poucos anos. 0 aumento da 

fiscalizayao eo aperfeic;oamento da legislayao ambiental fizeram com que a mata 

ciliar e a reserva legal fossem pouco a pouco sendo recompostas e tornando-se 

parte importante da propriedade rural, urn bern comum a todos os humanos. 

A cada dia que passa, vemos a importancia da conscientizayao das pessoas. 

A separayao seletiva de reslduos e sua destinayao se mostram de fundamental 

importancia, pois somos hoje pouco mais de seis bilhoes de pessoas vivendo no 

planeta e a media e de urn quilo de resfduos por dia, isto quer dizer que diariamente 

produzimos seis bilhoes de quilos de residues, entre reciclaveis e organicos. 

A pol ftica ambiental do governo paranaense da preferencia a recuperayao do 

ambiente degradado como, por exemplo, a recomposiyao das matas ciliares e o 

manejo ecol6gico das propriedades. 



E preciso repensar e buscar energias renovaveis sem agredir mais o meio 

ambiente. As tecnologias tern avan98dO, a energia solar, a e61ica e a de 

biocombustiveis estao surgindo como opyaes para a redugao da liberayao de 

carbona. 0 Mundo sem o nfvel de industrializagao que existe hoje e uma imagem 

dificil e distante. Contudo, nesse ritmo alucinante de desenvolvimento tambem ha o 

lado negativo. 

Durante geragoes a natureza foi explorada sem que houvesse preocupagao 

com o seu equilibria. Mas a humanidade nunca deixou de querer urn meio ambiente 

limpo, equilibrado e saudavel. 0 que mudou e que hoje as pessoas se sentem parte 

desse processo e comegam a assumir o seu papel nas mudan98s que devem ser 

feitas. Com isso, a sociedade deve ser aliada da natureza nas tao necessarias e 

simples mudanyas em favor do meio ambiente, apoiando, no futuro, a<;Qes 

determinantes para a preservagao da vida no planeta. Esta e uma batalha de todos 

e as vit6rias que conquistadas serao em beneficia das futuras geragoes. 

Ha a necessidade de estruturar as ayaes do Batalhao de Policia Ambiental 

For98 Verde da Polfcia Militar do Parana, que atua em todo o Estado do Parana, 

visando a que o Comando do Batalhao, e por consequencia os Comandantes das 

suas Companhias localizadas nas cidades de Paranagua, Londrina, Guarapuava e 

Foz do lguagu, possam atraves do mapeamento aereo expedido desenvolver 

ferramentas que auxiliem as agoes de controle ambiental de maneira informatizada, 

permitindo que o trabalho desenvolvido pelos policiais militares pertencentes ao 

batalhao seja otimizado. 

0 presente projeto e resultado da estrutura de urn discurso cientifico que e 

iniciado pela introdugao (capitulo urn), que apresenta breve panorama sobre as 

tematicas Gestao do Conhecimento (GC), Produgao Cientlfica e lnfometria, alem de 

destacar o problema referente a presente pesquisa. Este capitulo se encerra com 

apresentagoes da justificativa e objetivos que nortearam essa investigayao. 

Os capitulos dois, tres e quatro sao reservados a literatura pertinente, ou seja, 

a uma abordagem te6rica sabre os principais assuntos pertinentes a pesquisa. 

0 capitulo cinco apresenta a metodologia da pesquisa, indicando os 

procedimentos tecnicos utilizados para alcan98r os objetivos propostos e as analises 

que serao realizadas para a apresentagao dos resultados. 

0 Capitulo seis apresenta as propostas e, por fim, o ultimo capitulo abrangera 

as consideragoes finais. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A atuayao do homem no meio ambiente, ao Iongo da hist6ria, fornece provas 

e suas ay<)es em nome do progresso. Esta evolu~ tern seu lado positive, pois abre 

novas horizontes, novas possibilidades e descobertas, mas tambem urn lado 

negativo, que pode causar desequilibrios economicos, eco16gicos e sociais. Desta 

forma, o proprio homem, fazendo uso do seu principal atributo, a inteligencia, vern 

criando mecanismos para controlar, sanar e prevenir tais problemas. 

Sobre a Gestao do Conhecimento, tem-se realizado no Brasil varios estudos 

cientificos e aplica96es de praticas em diversos tipos de organizayaes. No entanto, 

conforme estes estudos e praticas aumentam, cresce tambem a necessidade de 

informa96es a respeito da produyao cientifica ja realizada sobre a area. Sendo assim, 

quando os gestores de organiza96es ou pesquisadores se interessam em iniciar uma 

pesquisa sobre este assunto, se deparam com os seguintes questionamentos: 

a) Quais sao as informayaes existentes sobre a publicayao cientffica? 

b) Quais sao as principais tematicas ja estudadas? 

c) Quais sao OS principais autores da area? 

d) Quais sao as tendencias de estudo sobre Gestao do Conhecimento no 

Brasil? 

Todos esses questionamentos podem se resumir em uma pergunta, ou 

problema da pesquisa, a qual se refere ao tema do presente trabalho: A CRIACAO 

DA PATRULHA AMBIENTAL-COMUNITARIA CONTRIBUI PARA A 

PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DA PARTICIPACAO E 

DESENVOL VIMENTO ECOLOGICO DA POPULACAO? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Hoje, a maior parte dos remanescentes florestais esta em propriedades 

privadas, inclusive em pequenas propriedades, a maioria delas com menos de 50 

hectares. Muito pouco esta protegido sob forma de Unidades de Conserva98o. lsto 

aumenta a responsabilidade dos proprietaries e os tornam importantes parceiros na 

preserva9ao e na recuperayao do meio ambiente. (0 desenvolvimento de urn 

modelo de planejamento que !eve em conta tanto a produyao e o processo produtivo 
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como a conserva~o dos ecossistemas e de extrema importancia para permitir o uso 

sustentado dos recursos naturais de uma regiao). 

Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em 1500, a Mata Atlantica 

cobria 15% do territ6rio nacional, area equivalents a 1.306.421 Km2
• A Mata Atlantica 

e composta par urn conjunto de ecossistemas que incluem as faixas litoraneas ao 

Iongo da costa Atlantica com seus manguezais e restingas, florestas interioranas, as 

matas de araucarias e os campos de altitude, alcanc;ando, no Sui e Sudeste, a 

Argentina e o Paraguai. 

Sua regiao de ocorrencia original abrangia, integral ou parcialmente, atuais 17 

estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceara, Esplrito Santo, Goias, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sui, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Parana, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Sergipe e Sao Paulo. 

Atualmente, a Mata Atlantica esta reduzida a aproximadamente 7,84% de sua 

area original, restando cerca de 102.000 f<rn2. Eo segundo bioma mais amea9<3do 

de extin9ao do mundo, perdendo apenas para as quase extintas florestas da llha de 

Madagascar, na costa da Africa. 

Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlantica ainda abriga mais de 

20 mil especies de plantas, das quais oito mil sao endemicas, ou seja, especies que 

nao existem em nenhum outro Iugar do planeta. E a floresta mais rica do mundo em 

diversidade de arvores. No sui da Bahia, foram identificadas 454 especies distintas 

em urn s6 hectare. Estima-se que no bioma existam 1 ,6 milhaes de especies de 

animais, incluindo insetos. 

Cerca de 120 milhoes de pessoas vivem na area do bioma da Mata Atlantica, 

o que significa que a qualidade de vida de aproximadamente 70% da popula~o 

brasileira depende da preserva~o dos remanescentes, que mantem nascentes e 

fontes regulando o fluxo dos mananciais de agua que abastecem as cidades e 

comunidades do interior, ajudam a regular o clima, a temperatura, a umidade, 

asseguram a fertilidade do solo e protegem escarpas e encostas de morros. 

As diferentes matas da Mata Atlantica: 

• Floresta Ombr6fila Densa 

Mata sempre verde, com o teto da floresta de ate 15 metros, com arvores 

emergentes de ate 40 metros de altura. Densa vegeta~o arbustiva. As bromelias, 

orquldeas, cactos e samambaias tambem sao muito abundantes. Nas areas mais 

umidas, as vezes temporariamente encharcadas, antes da degrada9ao pelo homem 
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ocorriam figueiras, jerivas e palmitos. Estende-se do Ceara ao Rio Grande do Sui, 

localizada principalmente nas encostas da Serra do Mar, da Serra Geral e em ilhas 

situadas no litoral entre os Estados do Parana e do Rio de Janeiro. 

• Floresta Ombr6fila Mista 

Conhecida como Mata das Araucarias, pois o Pinheiro Brasileiro (Araucaria 

angustif61ia) constitui o andar superior da floresta, como sub-bosque bastante denso. 

Antes da interferencia humana, essa formacao ocorria em grandes propor¢es nas 

regioes dos planaltos do Rio Grande do Sui, Santa Catarina e Parana e em maciyos 

descontinuos, nas partes mais elevadas de Sao Paulo, Rio de Janeiro e Sui de 

Minas Gerais. 

1.3 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho e apresentar a criacao da Patrulha Ambiental 

Comunitaria, no Batalhao de Policia Forya Verde, e discutir o despertar da 

consciencia ecol6gica e participacao comunitaria na preservacao ambiental. 

Decorrente disso tem-se os seguintes objetivos especlficos: 

a) Analisar a criacao do projeto de governo propondo a criacao da 

Patrulha Ambiental Comunitaria; 

b) lncutir no publico intemo do Batalhao Ambiental as doutrinas de 

policiamento comunitario. 
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2 A IMPORTANCIA DA PRESERVACAO 

Da vida em cavernas ate a vida em grandes metr6poles, foi Iongo o caminho 

percorrido pela humanidade. E, nessa jomada, o homem pautou seu destino pela 

busca incessante de novas conhecimentos, novas tecnicas industriais e novas 

mecanismos de progresso, sem se preocupar a que custo isso seria alcanyado. 

Como resultado, o meio ambiente sofreu todo tipo de ataque degradante que se 

possa imaginar, e o momenta presente e de reflexao e, porque nao dizer, de 

sobrevivencia. 

Para Ost ( 1995), desde a sua apariyao, o homem transforma a natureza. 0 

homem primitive, entretanto, s6 perturbava a ordem da natureza mediante 

precaucfoes, enquanto o modemo a transforma desmedidamente com a tecnologia, 

nao dando tempo para ela se adaptar, como e o caso de paises onde a 

industrializac;ao e intensa, ainda que recente, como na Europa. 0 autor cita que, a 

partir do seculo XVI, o homem instala-se no centro do Universo e apropria-se dele, 

contando, para isso, com a contribuic;ao de juristas. A propriedade1 privada esta em 

ascensao. 0 Direito Civil permite ao proprietario o direito de abusar da coisa e ate 

destrui-la. A ideia de propriedade esta ligada a de liberdade com o homem senhor 

de sua pessoa, tendo direito de dispor do produto do seu trabalho. 

DeMasi (2000) escreve que a sociedade rural, centrada na produc;ao de bens 

agricolas, consumiu dez mil anos para gerar a sociedade industrial, focada no 

fornecimento de bens materiais em serie. Ja a sociedade industrial, levou apenas 

dais seculos para gerar a sociedade contemporanea, pas-industrial, conhecida como 

sociedade informacional, que tern como centro o eixo eletroeletronico, a partir 

do qual o que se valoriza nao e mais a produc;ao fisica em si, mas o 

desenvolvimento da tecnologia, o acesso e o controle da informayao. 

1 Segundo Silva (2003), o Direito patrio e antropocentrico, especialmente no que se refere ao Direito 
Arnbiental. Explica que o antropocentrismo resta claro no artigo 225 da Constituicao Federal, que 
prescreve: ''Todos tern direito ao rneio arnbiente ecologicamente equilibrado, bern de uso cornum do 
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de 
defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geracaes". Ressalta que as expressoes todos, 
uso cornum do povo e para as geracaes presentes e futuras indicam uma visao antropocentrica, e, 
apesar de a Constituicao ter aberto urn consideravel espaco para a solucao de conflitos arnbientais, 
nao h8 nela nenhurn sinal de abertura para uma cornpreensao juridico-arnbiental fora do 
antropocentrisrno. Na mesma linha, Fiorillo (1996) escreve que o Direito Ambiental possui urna visao 
antropocentrica necessaria, pois somente o homem, linico animal racional, pode preservar todas as 
especies, inclusive a sua. 
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Barbieri (2003) destaca que a preocupac;ao com os problemas ambientais 

decorrentes do desenvolvimento deu-se lentamente e em etapas. A primeira 

foi marcada pela percepc;ao de problemas localizados, seguindo a percepc;ao 

de problemas generalizados, nos limites nacionais e, por fim, a percepc;ao de 

que a degradac;ao ambiental e urn problema planetaria. 

Segundo Carvalho (2003), a Revoluc;ao Industrial, no inicio do seculo XVIII, 

plantou seu alicerce nos tres fatores basicos de produc;ao: natureza, 

capital e trabalho. Em meados do seculo XX, urn novo fator foi agregado: a 

tecnologia, resultando num salto, qualitative e quantitativa no processo industrial. 

A esse modelo - o homem escravo dos bens materiais e alienado dos valores 

fundamentais do ser humano - buscou-se uma formutac;ao doutrinaria que 

estabelecesse relac;Oes dialeticas entre o homem, o conjunto das condic;Oes culturais 

e as estruturas materiais e naturais. A imagem da Terra como nave- onde todos 

sao responsaveis pelo voo - ja estava consagrada quando teve inicio a EC0-92 e o 

termo ecodesenvolvimento, ou desenvolvimento sustentavel, passou a ser palavra

chave, como sendo a politica que busca estabelecer urn ponto optimum de equilibria 

entre o crescimento economico e a compatibilizac;ao com a protec;ao dos recursos 

naturais e o ambiente sadio, considerada a presenc;a do homem. 0 que se pretende, 

etn sintese, e fugir de urn uttrapassado antropocentrismo. 

De acordo com Barlowe Clarke (2003), a globalizac;ao econ0mica remonta a 
epoca das grandes navega~. quando OS imperios da Europa buscaram na Asia, 

Africa e America recursos como ouro, prata, cobre e madeira. T eve forte impulso a 

partir da queda do Muro de Berlim e do tim da Guerra Fria, momento em que 

buscou-se a compreensao de Terra como urn todo, em que o homem e 

apenas urn componente que devera se adequar aos parametros de equilibria. 

Konder (1987), ao comentar os elementos basicos do metodo dialetico (tese, 

antitese e sintese), esclarece que a diaJetica busca nao interpretar, mas discutir 

acerca da realidade, sendo que uma visao tota!izante e necessaria para enxergar e, 

assim, encaminhar urna soluc;ao a urn problema. 

Ressalta que se nao enxergarmos o todo. Em 9 de novembro de 1989, o 

go\r~mo da entao ~-r.anha Or.ental comunista decidia abrir suas fronteiras e 

destruir o Muro de Berlim, precipitando o coiapso dos regimes do leste Europeu. 

Para mujtos, esse fato encerroo definitiva .. nente a Segunda Guerra Mundial, ja que 

esse muro era parte da heran~ desse conflito e da Guerra Fria entre as 
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superpotencias militares de entao: Estados Unidos e antiga Uniao das Republicas 

Socialistas Sovieticas. 

Carvalho (2003) ressalta que, entre os anos 60, marcados por grandes 

manifesta96es estudantis na Europa e nos Estados Unidos, e a EC0-92, que 

teve por finalidade tra9ar pianos e metas para o proximo milenio, emergiu a 

consciencia ecol6gica, sendo que no Brasil a politica ambiental tern integrado, nas 

ultimas decadas, as a96es governamentais. 0 cenario contemporaneo e 0 da 

sociedade de massas, dando origem a novos institutos juridicos, decorrencia de urn 

novo e especial tipo de liga9ao juridica e social entre as pessoas. Sao os chamados 

interesses difusos, como o direito a agua potavel, ao saneamento basico e ao ar 

puro. Os problemas ambientais sao vivenciados por grupos humanos cada vez 

maiores e o fenomeno da globaliza98o se da, tambem, no campo dos conflitos 

ecol6gicos. A nova realidade fez surgir urn novo direito, relativo ao meio ambiente, 

com a missao de procurar estabelecer a predominancia dos interesses coletivos 

sobre os do individuo e de propor urn novo conceito da rela9ao entre homem 

e natureza. 

Segundo Bachelet (1995), todas as epocas conheceram importantes 

transforma96es, mas a unica verdadeira mudan98 na sociedade mundial foi a 

conscientiza98o acerca das consequencias nefastas de alguns de seus 

comportamentos sobre a natureza. Destaca que a crise ecol6gica e uma crise no 

modo de vida do homem, a defesa do ambiente nao tern o mesmo valor em toda a 

parte e a sociedade esta submetida a duas soberanias: a do Estado e a da natureza. 

0 autor tra98 urn hist6rico das atitudes do homem em rela98o a natureza, 

referindo-se a tres fases: a natureza divinizada, contempla98o e a natureza 

explorada. Entendeu ter o capitalismo suplantado o socialismo e, assim, se tornado 

o modelo unico para a economia global. Desde entao, as corpora96es 

transnacionais atuam em todo o planeta abrindo mercados de forma agressiva. Essa 

nova ideologia surge em 1990, passando a ser conhecida como Consenso de 

Washington. Pode-se dizer que foi a expressao criada pelo economista John 

Williamson como resultado de urn conjunto de estudos e debates promovidos 

entre economistas do Fundo Monetario lnternacional (FMI), do Banco Mundial (BM) 

e do Tesouro Americana, no inicio dos anos 90, objetivando identificar medidas 

comuns de ajustamento macroeconomico para paises em desenvolvimento, uma 

especie de receituario de carater neoliberal. Criou-se a impressao de que havia 
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urn grupo de medidas a ser tomada no campo da economia que valeriam 

para o crescimento de todos os paises. Essas ideias foram implementadas e 

adotadas por muito tempo sem serem contestadas, sendo que, devido a 

alguns fracassos decorrentes da implementacao dessas politicas, o dito consenso 

come~ou a ser questionado. 

No Brasil, pode-se sustentar que a Lei 6.938/81, que dispoe sabre a Politica 

Nacional do Meio Ambiente, foi o primeiro homem simples predador -, e a natureza 

reivindicadora - furia na utilizacao, comprometendo o futuro da especie. Ressalta 

que os movimentos ecol6gicos e a propria ecologia evoluiram - num paralelo com 

a industrializa~ao, o capitalismo, o progresso tecnol6gico (energia atomica) e as 

incertezas -, passando a ecologia de superficial para profunda, global e totalitaria. 

0 certo e que o progresso da humanidade veio acompanhado de urn elevado 

custo ambiental. A degrada~ao e a polui~ao do meio ambiente ganharam dimensoes 

preocupantes e alarmantes, acabando por se tornar fenomenos diversificados, 

complexos e de dificil enfrentamento. 

Vive-se em uma epoca de profundos ataques a natureza, que, desesperada, 

a seu modo, contra-ataca com violemcia. Se, por urn lado, o aumento da producao, 

gerado pela industrializa~ao, atendeu a demanda e ao consumo decorrentes do 

crescimento populacional, por outro, os ecossistemas passaram a sofrer maior 

sobrecarga, tanto pela utiliza~ao em larga escala de recursos naturais, como pelo 

maior volume dos residuos lan~ados. 0 homem se tornou o maior predador do 

planeta e de si mesmo e o tema assume contornos assustadores, principalmente 

com a explosao demografica observada. A Terra possui mais de seis bilhoes de 

habitantes e nao e necessaria ser nenhum especialista para entender a gravidade 

do problema. 

Ost (1995) salienta que a natureza tern capacidade limitada de restaurar seus 

equilibrios naturais. As interven¢es humanas aproximam-se dos limiares da 

irresponsabilidade, pondo em risco toda a vida terrena. Nao se pode precisar qual a 

data exata em que o homem se deu conta da necessidade de preservar o meio 

ambiente. Para que se dimensione melhor a complexidade dos problemas 

ambientais, e preciso que se atente ao fato de que sao aspectos conjunturais e 

estruturais. 
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Capra (1996, p. 25) argumenta que "A ecologia profunda nao separa seres 

humanos, ou qualquer outra coisa, do meio ambiente natural. Eta ve o mundo nao 

como uma coleyao de objetos isolados, mas como uma rede de fenomenos que 

estao fundamentalmente interconectados e sao interdependentes." 

Os problemas ambientais sao reflexos, sobretudo, da industrializayao, 

urbanizac;ao acelerada e desordenada, economia capitalista alicerc;ada na 

privatizac;ao dos lucros e na socializayao dos prejuizos, pobreza e sua urbanizac;ao 

e megalopolizac;ao crescenta. 

Nunca se viram tantas catastrofes - terremotos, maremotos, inundac;oes, 

veroes e invernos rigorosos, efeito estufa etc. -, nas mais diferentes regioes 

do planeta. A Conferencia, realizada pelas Nac;oes Unidas em 1972, representou 

urn dos mais importantes passos, numa epoca ja em franca degradayao. 

Marcou a incorporac;ao definitiva do meio ambiente como urn prolongamento dos 

direitos humanos. A partir de entao, muitos foram os instrumentos internacionais 

voltados a preservac;ao do meio ambiente, provocando uma redefiniyao dos 

conceitos tradicionais e uma ampliac;ao do espectro a ser protegido. 

A evoluc;ao do conhecimento cientifico e catastrofes, como o acidente 

nuclear de Chernobyl, levaram a percepc;ao de que a questao ambiental nao 

encontra limites em leis internas ou internacionais, nem tampouco nas fronteiras 

entre os Estados. 

A Conferencia das Nac;oes Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, 

em 1972, que teve Iugar em Estocolmo (Suecia), foi a primeira reuniao ambiental 

global na qual 113 paises se reuniram para refletil· sobre a relac;ao entre a 

protec;ao do ambiente e o desenvolvimento humano. Esse encontro resultou na 

Declarac;ao sobre o Ambiente Humano ou Declarac;ao de Estocolmo e na criac;ao 

do Programa das Nac;oes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Ost (1995) fixa o inicio dos anos 70 como a epoca do nascimento do Direito 

(Administrativo) do Ambiente. Foi fruto da mudanc;a nas func;oes atribuidas ao 

Estado, cada vez mais intervencionista - Welfare State, nao somente preocupado 

com a garantia dos direitos individuais - o que ocorre num estado liberalista -, 

mas tambem preocupado com a garantia dos direitos sociais. 

Bachelet (1995), ao tratar da natureza do Direito do Ambiente, ensina que 

se trata de urn sistema mais economico do que juridico, no sentido de que a 

poluic;ao s6 e proibida a partir de urn certo limiar, dependente de normas 
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economicas. Destaca que os recursos naturais sao patrimonio comum a toda 

a humanidade -jus cogens -, nos termos da Conven~o sobre a Codificac;ao do 

Direito lnternacional dos Tratados (1969), norma imperativa, aceita e 

reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto. 0 

autor refere o desenvolvimento sustentavel como desenvolvimento admissivel e 

alerta para a diversidade das grandes ameac;as ecol6gicas - crescimento 

demografico, urbaniza~o, degradac;ao das areas agricultaveis (produtos 

quimicos), poluic;ao marinha e ma-utilizac;ao do espac;o - e conclui afirmando 

que a terra tornou-se lixeira, e o mar, esgoto. 

Seguhdo FJeury (1994), o Welfare State, ou Estado de Bem-Estar Social, 

surgiu nos paises ~uropeus devido a expansao do capitalismo, ap6s a 

Revoluc;ao Industrial e o Movimento de urn Estado Nacional visando a 

democracia. E uma transformac;ao do proprio Estado a partir das suas estruturas, 

das suas func;oes e da sua legitimidade. E uma resposta a demanda por 

servic;os de seguranc;a socioeconomica. Direito obrigat6rio. 

De acordo com Mateo (1991, p. 384), "Processo de transformac;ao no qual a 

explorac;ao de recursos e a dire~o dos investimentos se harmonizam e reforc;am 

o potencial presente e futuro, a tim de atender as necessidades humanas". 

0 problema da tutela ambiental, tanto juridica como de fato, realmente, 

manifesta-se a partir do momenta em que a sua degrada~o passa a ser fator 

ameac;ador do bem-estar e da qualidade de vida humana. Na presenc;a da ameac;a, 

enfim, uma reac;ao. 

Silva (1993) leciona: as normas constitucionais assumiram a consciencia 

de que o direito a vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do 

Homem, e que hade orientar todas as formas de atuac;ao no campo da tutela do 

meio ambiente. Compreendeu que ele e urn valor preponderante, que hade estar 

acima de quaisquer considerac;oes, como as de desenvolvimento, como as de 

respeito a propriedade, como as da iniciativa privada. 

Tambem estes sao garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidencia, 

nao podem primar sobre o direito fundamental a vida, que esta em jogo 

quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que e instrumental no 

sentido de que, atraves dessa tutela, o que se protege e o valor maior: a 

qualidade da vida humana. 
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Na economia capitalista, ha uma malfadada predominancia do valor 

economico sobre o ambiental, em prol da qual nao se observam limites a 
degrada9ao dos recursos naturais e a poluiyao do planeta. 0 que se denominou 

desenvolvimento sustentavel continua sendo urn grande desafio na presenya da 

dificil conciliayao entre desenvolvimento economico-social e proteyao do meio 

ambiente e da aparente falta de noyao da gravidade do problema. 

Na visao de Barlowe Clarke (2003), os recursos naturais- como a agua eo 

ar -, os c6digos geneticos, as sementes, a saude, a educa9ao, a cultura e 

a heranya sempre foram considerados bens fora do comercio, devendo ser 

protegidos pelos governos. Ocorre que, premidos pela necessidade de pagamento 

de suas dividas, em razao da pressao exercida pelo Fundo Monetario 

lnternacional (FMI) e Banco Mundial (BM), Estados como a india estao vendendo 

direitos relativos a agua a corporayoes. 

Ost (1995) relata que se esta diante de uma crise ecol6gica, evidenciada 

pelo desflorestamento e pela destrui9ao das especies animais. Mas, antes de 

ser uma crise ecol6gica, e a crise da nossa representa9ao da natureza, crise da 

relayao com ela, crise de paradigma. 

Na verdade, o meio ambiente impoe desafios. 0 processo evolutivo de 

milhoes e milhoes de anos, que trouxe ao planeta uma fantastica complexidade 

e diversidade, esta em risco, fragilizado pelas atitudes desenvolvimentistas, pelos 

criterios precarios adotados e pelos descuidos do homem contemporaneo. E 
preciso cuidar do meio em que se esta inserto e, ne~se andar, a palavra preserva~ao 

nunca esteve tao em voga. 

Em seu sentido etimol6gico, preservar significa defender, resguardar ou 

acautelar. Mas qual a melhor maneira de preservar o meio ambiente? A resposta 

traz para o contexto expressoes como: prevenyao, precau9ao, desenvolvimento 

sustentavel, poluidor-pagador, participa~ao e ubiqiiidade, que foram consagradas 

como principios do Direito Ambiental. Os principios do Direito Ambiental visam a 

proporcionar, para as presentes e futuras gera9oes, as garantias de preserva9ao 

da qualidade de vida, em qualquer forma que esta se apresente, por meio da 

conciliayao entre elementos economicos e sociais. 

Focando-se nisso, em que pese a existencia de outros axiomas do Direito 

Ambiental, alem dos mencionados, far-se-a abordagens acerca daqueles, adotando-
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se como criteria para isso a importancia que assumem para a preservayao da vida e 

para a tematica desenvolvida nesta pesquisa. 

2.1 NOCOES SOBRE 0 QUE SAO PRINCiPIOS 

Etimologicamente, a palavra princfpio significa inicio, comeyo, fonte, alicerce, 

base, ponto de partida. No plano juridico, pode-se definir princfpio como sendo 

enunciado fundamental que condiciona e da estrutura ao sistema, conferindo-lhe 

unidade e coerencia, numa conceituayaO correlata com o seu sentido etimol6gico. 

Ferreira (1998) observa que, em suas dimensoes (macrossistemas, 

subsistemas, microssistemas), os sistemas juridicos sao informados por principios. 

Sao eles que, sob a forma de enunciados gerais, descrevem o fundamento e a razao 

de ser dos sistemas. Efetivamente, os principios sao mandamentos gerais do Direito, 

que expressam criterios a serem utilizados diante do comportamento dos individuos. 

Sao enunciados normativos que expressam urn juizo deontol6gico a respeito da 

conduta humana a ser seguida em determinada situayao ou sobre outras normas do 

Ordenamento juridico. 

Conforme Losso (apud SILVA, 2004), os principios servem de alicerce 

ao Direito, ja que trayam as noyoes basicas tidas como fundamentais do 

ordenamento juridico, pelo que delimitam quais os preceitos minimos a 

serem adotados. Representam o conjunto de regras ou preceitos que foram 

fixados para servir de norma a toda especie de ayao juridica, trayando, assim, 

a conduta a ser tida em qualquer operayao juridica. Desse modo, exprimem 

urn sentido mais relevante do que o da propria norma ou regra juridica, mostrando 

ser a propria razao fundamental de ser das coisas juridicas e convertendo-se em 

perfeitos axiomas. 

Assim, pode-se dizer que principios sao alicerces de urn sistema juridico. 

Sao vetores para aplicayao das demais normas e possuem multiplas fum;oes, entre 

elas a de servir como argumentayao na resoluyao dos conflitos, ou seja, a de servir 

como elemento de interpretayao. Os principios podem ser comparados aos pilares 

de urn edificio: servem como base do sistema juridico, estabelecendo 

diretrizes orientadoras do seu desiderata. 
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0 sistema juridico, vista na sua totalidade, e formado por tres subsistemas 

(fato + valor + norma) que vivem em perfeito estado de isomorfia, qual seja, 

num equilibria dinamico de engrenagens, de forma que urn subsistema completa o 

outro e lhe da motiva<;ao. Esses subsistemas caminham numa escala segundo o 

grau de abstra<;ao com que podem ser identificados. 0 primeiro subsistema e 

raiz e ponto de partida de todos os outros. 0 seu grau de abstra<;ao se encontra em 

seu estagio maximo, podendo ser assim designado subsistema dos fatos sociais. 0 

segundo subsistema, intermediario dos dois, e com grau menor de abstra<;ao em 

rela<;ao ao anterior, eo subsistema dos valores (axio/6gico). 0 terceiro subsistema, 

cujo grau de abstra<;ao e ainda mais reduzido, e o das normas juridicas abstratas. 

Quando se fala em principios, naturalmente estamos nos referindo ao subsistema de 

valores (axiol6gico), que e habitat natural dessas figuras que possuem consideravel 

grau de abstra<;ao. (RODRIGUES, 2002). 

Rodrigues (2002) explica que, de acordo com o grau de abstra<;ao, existem 

principios que estao mais pr6ximos da norma abstrata e outros mais pr6ximos 

do subsistema dos fatos sociais. Devido ao grau de abstra<;ao, os principios, 

embora possam ter finalidades antagonicas, entrando em rota de colisao, nao 

atritam entre si, resolvendo-se o conflito pela aplica<;ao do principia dos 

principios - o da proporcionalidade -, que buscara, no caso, a solu<;ao que 

privilegie o principia mais adequado, deixando intocavel urn conteudo minima 

do principia preterido. 

Frisa o autor que: 

Quando se fala em principios do direito ambiental, devemos ter a exata 
n~o do que esta sendo exposto. E que, conquanto sejam identificaveis 
principios do direito do ambiente no art. 225 da CF/88, e certo que 
absolutamente tudo que se relaciona ao meio ambiente esta ligado ao 
direito a vida, motivo pelo qual ha uma sobreposi~o natural, senao 
topol6gica ao menos teol6gica, do objeto de tutela do ambiente em relayao 
as demais ciencias. (RODRIGUES, 2002, p. 133) 

No entendimento de Canotilho (1998), o sistema juridico e urn sistema 

normative, cujas normas sao genera, e os principios e as regras, especies. Os 

principios sao normas com urn elevado grau de abstra<;ao, enquanto as regras 

possuem uma abstra<;ao mais reduzida. 

Silva (2004) esclarece que, sob o ponto de vista juridico, os principios 

sao inarredaveis, fluem naturalmente de forma absoluta e, ao contrario dos 
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valores, nao comportam relativizac;ao. Sao fontes do direito pautadas na justi9a, 

decorrem da natureza social humana e vinculam as atividades de aplica9ao e 

interpreta9ao da ciencia juridica. 

Pode-se dizer que os principios sao normas compativeis com varios graus 

de concretiza9ao, conforme as condiyaes de fato e de direito, ao passo que 

as regras impoem, permitem ou proibem uma conduta, de forma imperativa, 

que e ou nao cumprida. Em caso de conflito, os principios podem ser harmonizados 

e pesados em rela9ao a outros principios, mediante a sua pondera9ao no caso 

concreto. Ja as regras, quando validas, devem ser cumpridas exatamente como 

prescritas, sob pena de serem violadas, pois nao permitem pondera9oes. 

Os principios apresentam tres fun9oes: criativa, interpretativa e integrativa. A 

fun9ao criativa signitica que, antes de promulgar uma norma juridica, o legislador 

deve conhecer os principios, a tim de neles se inspirar e poder traduzi-los 

para o Direito Positivo. A fun9ao interpretativa indica que o operador do direito, ao 

interpretar a norma, deve inspirar-se nos principios, para garantir uma interpretac;ao 

cabal. Ja a fun9ao integrativa aponta que o operador do direito, ao preencher 

urn vazio legal, deve inspirar-se nos principios, a tim d~ que o direito se converta em 

urn sistema hermetico. A separac;ao das fun9oes, entretanto, e importante, apenas, 

para aspectos didaticos, pois, na pratica, operam num sistema de intercambio 

e ajuda mutua. 

Pelo que foi exposto, pode-se concluir que principios sao mandados de 

otimiza9ao com a caracteristica de poderem ser preenchidos em diferentes graus. A 

medida desse preenchimento depende nao somente dos fatos, mas tambem 

das possibilidades abertas pelo Direito. 

2.2 0 PRINCiPIO DA PREVENCAO 

A preven9ao ambiental e urn dos principios mais importantes que norteiam o 

Direito. Os danos ambientais, na maioria das vezes, sao irreversiveis e irrepan3veis, 

alem de atingirem toda a vida terrena. Basta pensar que nao ha como recuperar uma 

floresta milenar ou restituir uma especie extinta. 

0 principia da preven9ao constitui urn dos mais importantes axiomas do 

Direito Ambiental. A sua importancia esta diretamente relacionada ao fato de que, se 

ocorrido o dano ambiental, a sua reconstitui9ao e praticamente impossivel. 0 
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mesmo ecossistema jamais pode ser revivido. Uma especie extinta e urn dano 

irreparavel. Uma floresta desmatada causa uma lesao irreversivel, pela 

impossibilidade de reconstituiyao da fauna e da flora e de todos os componentes 

ambientais em profunda e incessante processo de equilibria, como antes se 

apresentavam. Enfim, com o meio ambiente, decididamente, e melhor prevenir do 

que remediar. (RODRIGUES, 2002). 

Desde a Conferencia de Estocolmo (1972}, o principia da prevenc;ao tern sido 

objeto de profunda aprec;o, considerado megaprincipio do Direito Ambiental. 

Fez-se presente, tambem, na EC0-92: de modo a proteger o meio 

ambiente, o principia da precauc;ao deve ser amplamente observado pelos 

Estados, de acordo com suas capacidades. 

Quando houver ameac;a de danos serios ou irreversiveis, a ausencia de 

absoluta certeza cientifica nao deve ser utilizada como razao para postergar 

medidas eficazes e economicamente viaveis para prevenir a degradac;ao. 

Etimologicamente, prevenyao significa vir antes (prae +venire= vir antes). 0 

vocabulo esta atrelado a ideia de medidas (condutas) a ser tomadas para se 

evitar o dano ambiental. Objetivos e suas diretrizes, os quais devem se projetar 

para todas as normas ambientais, orientando seus operadores, afastando as 

duvidas e preenchendo as lacunas na interpretac;ao. 

Para Rodrigues (2002), o Direito Ambiental como ciencia autonoma, e 

informado por principios que regulam seus ambiental. (Declarac;ao do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992). 

Fiorillo (2001, p. 22) lembra que "o direito ambiental e uma ciencia nova, 

porem autonoma. Essa independencia lhe e garantida porque o direito 

ambiental possui seus pr6prios principios diretores, presentes no art. 225 da 

Constituic;ao Federal". 

Em sintonia com os diplomas internacionais mais avanc;ados, a Carta de 

1988 foi extremamente protetora e adotou o principia da prevenc;ao, no caput 

do artigo 225, ao estabelecer que e dever do Poder Publico e da coletividade 

proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerac;oes. E 
importante destacar que 0 vocabulo proteger, utilizado pelo artigo 225 da 

Constituic;ao Federal, deve ser tornado no seu sentido reparat6rio e, principalmente, 

no seu sentido preventivo, pois o dano ambiental e quase sempre irreversivel. 
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Ao adotar expressamente o pnnc1p1o da prevenyao como fundamento do 

Direito Ambiental e optar por compartilhar a vanguarda juridica, a Carta Magna patria 

atribuiu-lhe urn significativo aspecto: o chamado efeito negativo, conseqOencia 

do dever de tutelar o meio ambiente. A esse respeito, assim se pronunciam 

Canotilho e Moreira (1985): o direito ao ambiente e, desde logo, urn direito 

negativo, ou seja, urn direito a abstenyao, por parte do Estado e por 

parte de terceiros, de a<;oes ambientalmente nocivas. E nesta dimensao 

negativa, o direito ao ambiente e seguramente urn dbs direitos fundamentais de 

natureza analoga a que se refere o art. 14, sendo-lhe, portanto, aplicavel 

o regime constitucional especifico dos pireitos, liberdades e garantias. 

Ocorre que, ao objetivar-se a prevenyao e preserva<;ao do objeto do Direito 

Ambiental, e imprescindivel, antes de tudo, a tomada de uma consciencia ecol6gica, 

que decorre de urn dos flancos de atua<;ao do Direito Ambiental: a educa<;ao 

ambiental. Nao se vislumbra outro meio de alcan<;ar-se o sucesso no combate 

preventivo do dano ambiental a nao ser por intermedio da consciencia 

ambiental, e esta, por sua vez, a nao ser por intermedio da educa<;ao 

ambiental. Serve-se, aqui, da tradu<;ao utilizada pelo Ministerio das Rela<;oes 

Exteriores do Brasil, Divisao do Meio Ambiente. 

Sabe-se que falar em prevenir e, antes de tudo, falar em conscientizar 

e educar. Como, entretanto, nao se possui uma consci.encia e uma educayao 

ecol6gicas ideais, outros instrumentos ganham relevancia na efetivayao do 

principia em debate, a exemplo do estudo previo de impacto ambiental, do 

manejo ecol6gico, do tombamento, da ayao civil publica e das san<;oes 

administrativas, decorrentes de uma legisla<;ao, pode-se dizer, severa, com maiores 

beneficios as atividades que utilizem tecnologias limpas e atuem em 

parceria com o meio ambiente. (FIORILLO, 2001 ). 

Em consonancia com o exposto, ganha relevo o principia do poluidor

pagador, que fundamenta a imposi<;ao de multas e san<;oes mais pesadas, 

ponderando fatores como o poder economico do degradador, o beneficia 

obtido a custa da agressao e o dano suportado pelo meio ambiente e pela 

coletividade. 0 que se busca com isso nao e inviabilizar a atividade economica, mas, 

tao-somente, excluir do mercado aquele poluidor que ainda nao reconheceu 

que os recursos ambientais sao escassos, nao pertencem somente a ele e tern 

sua utiliza<;ao limitada pela utiliza<;ao do proximo. 
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Nesse contexto, o Estado tern urn papel importante, especialmente por 

intermedio de punic;ao dos responsaveis pelas agressoes ao meio ambiente. Punir 

corretamente o agressor e, sem duvidas, uma maneira eficaz de fazer com que o 

arsenal e o aparato legislativo que protegem o bern ambiental sirvam como 

estimulantes negativos contra a pratica de agressoes. A punic;ao, alem de afetar 

diretamente os infratores, serve como fator de desestimulo a novas agressoes. 

E imperioso ressaltar que na punic;ao sempre deve estar inserida a reparac;ao do 

dano causado. Sabe-se que a maioria dos danos ambientais e irreparavel e 

da impossibilidade de restabelecer-se o estado anterior, mas a reparac;ao deve 

ser tanto quanta possivel, ou melhor, deve ser o maximo possivel. Por isso, 

talvez, o termo mais apropriado seja minimizac;ao e nao reparac;ao do dano. 

Uma legislac;ao severa que imponha multas e sanc;oes mais pesadas 

funciona tambem como instrumento de efetivac;ao da prevenc;ao. Para tanto, e 

imprescindivel que se leve em conta o poder economico do poluidor. 

Alem das penalidades impostas, o principia da prevenc;ao encontra-se 

presente em varios outros atos do Poder Publico, como em licenc;as, autorizac;oes 

e fiscalizac;oes. lsso significa dizer que as penalidades deverao estar atentas aos 

beneficios experimentados com a atividade degradante, bern como com o Iuera 

obtido a custa da agressao, de modo que essa atividade, uma vez penalizada, 

nao compense economicamente. (FIORILLO, 2001). 

Outro aspecto importante e a atuac;ao do Judiciario, que tern urn papel 

de destaque na efetivac;ao do principia da prevenc;ao, pois, alem do aspecto 

punitivo abordado anteriormente - que funciona como fator desestimulante 

de novas praticas agressivas ao meio ambiente -, o sistema juridico admite o 

ajuizamento de ac;oes que visem a uma tutela preventiva - por meio de liminares e 

tutelas antecipadas -, constituindo-se em instrumento de grande valia na 

salvaguarda do meio ambiente e da qualidade de vida. (FIORILLO, 2001). 

Ja sob o prisma da Administrac;ao, verifica-se a aplicabilidade do principia da 

prevenc;ao por meio de licenc;as, sanc;oes administrativas, autorizac;oes, fiscalizac;oes 

e outros atos do Poder Publico. A Administrac;ao possui uma func;ao ambiental 

e nao pode, portanto, furtar-se de proteger o meio ambiente. 

Segundo Machado (1992), a aplicac;ao do principia da prevenc;ao divide

sa em cinco itens. Sao eles: a identificac;ao e o inventario das especies animais e 

vegetais de uma determinada regiao, a fim de avaliar a conservac;ao da natureza, 
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e identificac;ao e inventario das fontes de contaminac;ao das aguas e do mar, a fim 

de avaliar os niveis de poluic;ao; a identificac;Bo e o inventario dos ecossistemas, 

com a elaborac;ao de urn mapa ecol6gico; o planejamento ambiental e 

economico integrados; o ordenamento territorial ambiental para a valorizac;ao 

das areas de acordo com sua aptidao; e o estudo de impacto ambiental. 

Silva (2004) propaga que se adota o principia da prevenc;ao do dano 

ao meio ambiente como sustentacula maior da disciplina ambiental, tendo em 

vista o objetivo fundamentalmente preventive do Direito Ambiental. Existindo duvida 

sobre a possibilidade futura de dano ao homem e ao meio ambiente, a 

soluc;Bo deve ser favoravel ao ambiente e nao ao lucro imediato, por mais 

atraente que seja para as gerac;oes presentes. 

De tudo, resta evidente que o homem precisa ter presente o pnnc1p1o 

da prevenc;ao em todas as suas ac;Oes sobre o planeta e o Universo, como 

forma de Nesse sentido, veja-se Constituic;ao Federal de 1988, artigo 23, 

incisos Ill, IV, V e VI. Preservar a vida presente e a que ha de vir. Quando se fala 

em Universo, e porque, caso se queira conservar o planeta, e a vida nele 

existente, alem da consciencia planetaria que vern se arraigando entre n6s, 

e preciso que se obtenha uma consciencia c6smica. Nao ha como se 

imaginar a vida sem a Terra; nao ha como imaginar a Terra sem o Sol; 

como se imaginar o Sol sem a Via Lactea e, assim, sucessivamente. 

2.3 0 PRINCiPIO DA PRECAUCAO 

Foi adotado pela EC0-92, em sua Declarac;ao de Principios, tendo sido 

redigido, no item 15 do texto, mesmo dispositive que trouxe o principia da 

prevenc;ao e que, embora ja tenha sido reproduzido antes, permite-se fazer 

nova colac;ao, com o fim de realt;a-lo e de facilitar a compreensao: de modo a 

proteger o meio ambiente, o principia da precauc;ao deve ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 

Quando houver ameac;a de danos serios ou irreversiveis, a ausencia de 

absoluta certeza cientifica nao deve ser utilizada como razao para postergar 

medidas eficazes e economicamente viaveis para prevenir a degradac;ao ambiental. 

Rodrigues (2002) expoe que, quando se deseja evitar o risco minima ao meio 

ambiente, nos casos de haver incerteza cientifica a respeito de sua degradac;ao, 
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tem-se utilizado o principia da precauyao. Havendo duvida cientifica acerca da 

potencialidade do dana, referente a qualquer conduta que se pretenda tamar, 

como a liberayao e o descarte de organismo geneticamente modificado, a 

utilizayao de fertilizantes ou defensives agricolas e a instalayao de atividade ou obra, 

tern incidencia o principia da precauyao, como forma de prevenir o meio ambiente de 

urn risco futuro. 

A afirmayao de que as agressoes ao meio ambiente sao, em regra, de dificil 

ou impossivel reparayao, nao constitui fato novo nesta investigayao, assim como na 

maioria dos te:xtos contemporaneos a respeito. Uma vez consumada a degradayao 

ambiental, a sua reparayao e sempre. Rodrigues (2002, p. 150) explica que o 

principia da precauyao deve "ser vista como urn principia que antecede a prevenyao, 

qual seja, sua preocupayao nao e evitar o dano ambiental, senao porque, antes 

disso, pretende evitar riscos ambientais". 

Na liyao de Derani (2001 ), o principia da precauyao esta ligado aos conceitos 

de afastamento de perigo e seguranya das gerayoes futuras, como 

tambem de sustentabilidade ambiental das atividades humanas, traduzindo-se 

na busca da proteyao da existencia do homem, tanto pela proteyao de seu 

ambiente, como pelo asseguramento da integridade da vida. Partindo-se 

dessa premissa, deve-se tambem considerar nao s6 o risco iminente de uma 

determinada atividade1 como tambem os riscos futuros decorrentes de 

empreendimentos humanos, que nossa compreensao e o atual estagio de 

desenvolvimento da ciencia jamais conseguem captar em sua totalidade. 

Em sintese, o principia da precauyao consiste na rejeiyao da orientayao 

politica e da visao empresarial, que durante muito tempo prevaleceram, pelas 

quais as atividades degradadoras somente deveriam ser proibidas, quando 

houvesse prova cientifica absoluta de que, de fato, representariam perigo ou 

nocividade para o homem ou para o meio ambiente. Nessa situayao, tem-se que, 

presente o perigo de dano grave ou irreversivel, a atividade em questao devera ser 

evitada ou rigorosamente controlada. 

Machado (2000) aponta que, havendo certeza do dano ambiental, este deve 

ser prevenido, seguindo-se o principia da prevenyao. Entretanto, no caso de duvida 

ou incerteza, tambem se deve agir prevenindo, preconizando-se o 

principia da precauyao. Tal se da em funyao de que, em muitas situayoes, 

quando se tern certeza cientifica absoluta dos efeitos prejudiciais de 
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determinadas atividades potencialmente degradadoras, verifica-se que os danos 

por elas provocados ao meio ambiente e a saude da populac§o ja atingiram 

amplitude e dimensao tamanhas, que nao podem mais ser revertidos ou 

reparados. Dai a necessidade de nao se correr riscos. 

Como exemplo disso, visualiza-se o fenomeno do aquecimento da atmosfera 

previsto pelos cientistas em razao do aumento da quantidade de 6xidos de carbona 

emitidos diariamente pelos paises. Em que pesem todos os alertas a respeito, ainda 

nao foi possivel determinar cientificamente e detalhadamente os efeitos 

nocivos desse aquecimento global sabre o clima, o nivel dos oceanos e a 

agricultura. 0 que se ve sao somente suspeitas e preocupac;oes quanta aos riscos e 

consequencias de mudanc;as climaticas indesejaveis, como o aumento do nivel 

dos oceanos pelo derretimento de gelos, a superveniencia de secas em regioes ate 

hoje umidas etc. 

Dessa forma, no magisterio de Machado (2000), de acordo com o 

principia da precauc;ao, nao e preciso que se tenha prova cientifica absoluta da 

ocorrencia de dano ambiental para a adoc;ao de medidas eficazes que visem impedir 

a degradac;ao do meio ambiente. Basta, tao-somente, o risco de que o dana 

possa ser grave ou irreversivel. 

Uma vez que o principia da precauc;ao integra a Declarac;ao de Principios da 

EC0-92, merece que se esclarec;a sabre a sua imperatividade juridica. 

Verifica-se que, embora as declarac;Oes de principios oriundas de conferencias 

internacionais nao estejam incluidas entre as fontes tradicionais do Direito 

lnternacional e nao sejam obrigat6rias para os paises membros da organizac;ao 

que as adotou, nao quer dizer que as mesmas nao tenham nenhuma 

relevancia juridica, nem que nao possam ser consideradas, ao menos, como 

uma nova fonte do Direito lnternacional. 

0 fato das declarac;oes de principios nao se revestir de aspectos 

mandat6rios nao pode levar a conclusao de que nao exercem nenhuma 

influencia na evoluc;ao, na interpretac;ao e na aplicac;ao do direito interno dos 

paises-membros da organizac;ao internacional que as concebeu. 0 que se constata, 

na verdade, e que urn determinado Estado, ao aderir a uma organizac;ao 

internacional, o faz voluntariamente e engaja-se aos fins e prop6sitos da 

organizac;ao. 
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0 Brasil, ao tornar-se membro da Organiza~ao das Na~oes Unidas (ONU), 

aderiu aos fins da entidade, tendo participado ativamente e ate sediado a 

Conferencia lnternacional em que se adotou a Declara~ao lnternacional sobre 

Meio Arnbiente e Desenvolvimento de 1992, em que se consagrou o 

pnnc1p1o da precau~ao, tendo sido urn dos responsaveis diretos pela 

formula~ao dessa importante diretriz relacionada a prote~o do meio ambiente. 

Portanto, o principia da precau~ao tornou-se urn dos principios gerais do 

Direito Ambiental brasileiro e integrou o nosso ordenamento juridico vigente. 

Assim sendo, defende Rezek (1989), e norma de observancia obrigat6ria, 

inclusive na aplica~o judicial do Direito e da legisla~ao protetiva do meio ambiente, 

significando a consagra~o definitiva de urn novo enfoque na cria~o. na 

interpreta~ao e na aplica~ao do Direito Arnbiental, que e o enfoque da 

prudencia e da vigilancie~ no trato das atividades potencialmente 

degradadoras do meio ambiente, em detrimento do enfoque da tolerancia com 

essas atividades. 

Como consequencia da imperatividade que o reveste, o principia da 

precau~o assume relevante papel na esfera judicial, acarretando a inversao 

do onus da prova. Cabe ao degradador o encargo de demonstrar que a 

atividade questionada nao e efetiva ou potencialmente danosa a qualidade 

ambiental. Em nao conseguindo, a conclusao sera no sentido de considerar 

caracterizada a degrada~o ambiental. 

Acentue-se que o principia da precau~o definiu para os juizes a 

necessidade de decidir os processos com base em probabilidade~ quando estiver 

evidenciada a ideia de risco serio e fundadp, a fi.m de impedir, fazer cessar 

ou reparar degrada~es ambientais, abandonando-se o ideal de certeza na 

apura~ao da lesividade apontada. Dessa maneira, em uma hip6tese concreta, caso 

uma a~o coletiva ambiental seja julgada improcedente, por entender o juiz ou 

o tribunal que, diante das controversias cientificas na materia, nao restou 

provada a degrada~o ambiental, estara sendo negada aplica~o a urn dos 

principios gerais do direito ambiental: o principia da precau~o. 

Finalmente, pode-se afirmar que, com o principia da precau~ao, a ideia de 

prudencia e cautela, inerente a atividade jurisdicional, deve definitivamente favorecer 

a prote~ao ao meio ambiente. 
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A implementayao do principia da precauyao nao tern por finalidade imobilizar 

as atividades humanas. Nao se trata da precau~ao que tudo impede ou que em 

tudo ve catastrofes ou males. 0 principia da precau~ao visa a durabilidade da 

sadia qualidade de vida das gera~oes humanas e a continuidade da natureza 

existente no planeta. A precauyao deve ser visualizada nao s6 em relayao as 

gera~oes presentes, como em rela~ao ao direito ao meio ambiente das 

gera~oes futuras. (MACHADO, 2000). 

Perante o que se escreveu, e inegavel que o principia da precau~ao assumiu 

a condi~ao de postulado fundamental do Direito Ambiental, uma vez que reporta 

para a inadmissibilidade de qualquer negocia~ao de riscos ao meio ambiente. 

Havendo duvidas quanta a possibilidade futura de dano ao meio ambiente, a solu~ao 

deve ser favoravel a este. 

2.4 DIFEREN<;A ENTRE PREVEN<;AO E PRECAU<;AO 

Etimologicamente, precauyao tern o significado de tomar cuidado antes. 

Prevenyao significa vir antes. Apesar da semelhan~a semantica, varios autores 

pregam que ha uma diferen~a fundamental entre os dois principios. 

Rodrigues (2002) traz que a precauyao deve ser vista como urn principia 

que antecede a preven~ao. A sua preocupa~ao nao e evitar o dano ao meio 

ambiente, mas evitar riscos a ele. Explica que se tern utilizado o postulado da 

precauyao quando se pretende evitar o risco minima ao meio ambiente, nos casos 

de incerteza cientifica acerca de sua degradayao. Assim, quando houver duvida 

cientifica da potencialidade do dano ao meio ambiente acerca de qualquer conduta 

que pretenda ser tomada (ex.: libera~ao e descarte de organismo geneticamente 

modificado no meio ambiente, utiliza~ao de fertilizantes ou defensives 

agricolas, instala~ao de atividade ou obra etc.) incide o principia da precauyao 

para prevenir o meio ambiente de urn risco futuro. 

Em se fazendo uma analise profunda, pode-se concluir que o principia 

da precau~ao tern finalidade diferente daquela do principia da preven~ao, 

embora este esteja contido naquele. A prevenyao esta relacionada com condutas 

que corrijam ou impe~m danos previsiveis, ao passo que a precau~ao, embora 

tambem previna, busca evitar o proprio risco ainda nao-previsto. 
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Ainda Rodrigues (2002) revela que a precauyao tern abrangencia protetiva 

mais vasta do que a prevenyao. Por essa razao, vern deixando de ser aplicado como 

subprincipio ou como principia de Direito Ambiental em pe de igualdade com 

ela, passando a ser considerado como postulado fundamental do Direito Ambiental, 

uma vez que nao admite sequer a negociayao de riscos. 

Constata-se que boa parte dos autores, como Rodrigues (2002), entende 

que o principia da prevenyao se da em relayao ao perigo concreto, 

enquanto que no principia da precauyao a prevenyao e dirigida ao perigo 

abstrato, tambem chamado de perigo potencial. Esclarecem que o objetivo 

fundamental perseguido na atividade de aplicayao do principia da prevenyao e, 

fundamentalmente, a proibiyao da repetiyao da atividade que ja se sabe ser 

perigosa, ao passo que a aplicayao do principia da precauyao e realizada apenas na 

hip6tese de risco potencial, ainda que esse risco nao tenha sido integralmente 

demonstrado e nao possa ser qualifrcado em sua amplitude ou em seus efeitos, 

devido a insuficiencia dos dados cientificos disponiveis na avaliayao. 

0 mais importante, contudo, e que, abandonando-se diferenciayoes, tenha-se 

por tim preservar o equilibria ambiental. lndependentemente da nomenclatura 

adotada, prevenir ou precaver, e imprescindivel que se evite qualquer forma de 

degradayao ou de perigo de degradayao do meio ambiente. 

2.5 0 PRINC(PJO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. 

A terminologia usada nesse principio emergiu, inicialmente, na Conferencia 

Mundial de Meio Ambiente, ocorrida em 1972, em Estocolmo, e foi repetida 

nas demais conferencias sobre o meio ambiente, especialmente na EC0-92. 

A Carta Magna esculpiu tal principia no caput do artigo 225, estabelecendo 

que: todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de uso 

comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico 

e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras 

gerayoes. 

Partindo-se do fato de que os recursos ambientais nao sao inesgotaveis, 

deve haver uma coexistencia harmonica entre as atividades economicas e o 

meio ambiente. Nao se condena o desenvolvimento, mas ele deve existir de forma 

sustentavel e planejada. 
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Na compreensao de Fiorillo (2001 ), o principia do desenvolvimento 

sustentavel tern por escopo conservar as bases vitais da produyao e reproduyao do 

homem e de suas atividades, como forma de garantir uma relayao satisfat6ria entre 

os seres humanos e o meio ambiente, a fim de que as gerac;oes futuras 

tenham, tambem, a oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que 

se tern hoje a disposiyao. Acrescenta que a compreensao do institute reclama 

a sua contextualizayao hist6rica. lsso porque sabemos que o liberalismo tornou

se urn sistema inoperante diante do fenomeno da revoluyao de massas. 

Em face da transformayao sociopolitica-economica-tecnol6gica, percebeu-se 

a necessidade de urn modelo estatal intervencionista, com a finalidade de 

reequilibrar o mercado economico. Com isso a noyao e o conceito de 

desenvolvimento, formados num Estado de concepyao liberal, alteram-se, porquanto 

nao mais encontravam guarida na sociedade moderna. Passou-se a reclamar urn 

papel ativo do Estado no socorro dos valores ambientais, conferindo outra noyao ao 

conceito de desenvolvimento. 

Pode-se dizer que a noyao e o conceito de desenvolvimento, inicialmente 

formados em urn Estado de concepyao liberal, ja nao encontram mais guarida 

na sociedade moderna. Hoje, o papel ativo do Estado no socorro dos valores 

ambientais ja nao e mais cofltrario a noyao de desehvolvimento, em fun~o de uma 

mutayao no referido conceito, em que se podem encaixar a livre iniciativa a proteyao 

do meio ambiente e o fenomeno desenvolvimentista. 0 que se busca e urn ponto de 

equilibria entre o crescimento economico e a utilizayao dos recursos naturais, te~do 

como parametro a sustentabilidade. Esse ponto de equilibria deve ser born para o 

povo que o estabelece, assim como para a humanidade toda. 

Rodrigues (2002) exprime que o postulado do desenvolvimento sustentavel s6 

pode ser entendido se associado ao principia da ubiquidade e realizado, portanto, 

numa parceria global. Nao adianta pensarmos em desenvolvimento sustentavel de 

uma regiao se o vizinho pratica desenvolvimento insusterytavel ou 

subdesehvolvimento ambiental. 

Ademais, a liberdade de agir e dispor, tratada pela Constituiyao Federal, 

passou a ser compreendida restritivamente, quando o assunto e o meio ambiente, ja 

que a propria constituiyao, como se vera na sequencia desta pesquisa, atribuiu-lhe a 

natureza de bern de interesse publico, ou seja, que, ao mesmo tempo, 

pertence a todos e nao pertence a ninguem de forma individualizada. 
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A Constitui~o nao ampara qualquer tipo de liberdade ou livre iniciativa 

que impliquem a disposi~ao de urn meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

0 que se busca, na verdade, e a coexistencia harmonica entre desenvolvimento 

economico e meio ambiente, de modo que urn nao prejudique nem inviabilize o 

outro. A ordem economica nao pode inviabilizar urn meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e este nao pode inviabilizar o desenvolvimento economico. Visa-se a 

assegurar uma existencia digna, por meio de uma vida com qualidade. 

Desse modo, o principia do desenvolvimento sustentavel nao possui 

como finalidade impedir o desenvolvimento economico, mas fazer com que as 

atividades sejam realizadas por meio de instrumentos adequados, causando o 

minima possivel de degrada~o. Conclui-se, em resumo, que o principia em estudo 

importa urn desenvolvimento que atenda as necessidades presentes sem 

comprometer as necessidades das futuras gera~oes. 

Outro ponto importante a ser evidenciado e a associa~ao do pnnc1p1o ora 

apresentado como principia da UbiqUidade. Tal associa~o torna-se necessaria na 

medida em que ambos, por se completarem, devem ser realizados numa parceria 

global. Na mesma senda, nao se pode pensar em desenvolvimento no crescimento 

economico e tecnol6gico sem se levar em conta a utiliza~ao e transforma~o 

dos elementos que compoem o ambiente em que se vive. 

T odo desenvolvimento pressupoe urn a expansao economica, e, tendo em 

vista a escassez dos bens a serem explorados ou transformados, deve-se 

procurar atender as necessidades do presente sem comprometer as 

necessidades futuras. Por isso, o principia do desenvolvimento sustentavel marcou 

presen~a em diversos instrumentos de tutela ambiental, sendo urn exemplo disso 

a imposi~ao de urn estudo previa de impacto ambiental para toda e qualquer 

atividade impactante do meio ambiente, visando a viabilizar solu~oes ambientais 

que minimizem impactos futuros. 

Em consonancia com o que se explanou, pode-se aludir que a atividade 

economica e a sociedade de consumo apresentam tres itens essenciais: evitar 

a produ~ao de bens superfluos e agressivos ao meio ambiente; convencer o 

consumidor da necessidade de evitar o consumo de bens prejudiciais ao meio 

ambiente; e estimular o uso de tecnologias lim pas e viaveis. T odavia, e numa analise 

extrema, mas realista, nao se pode imaginar desenvolvimento economico que nao 

gere algum sacrificio ao meio ambiente. 0 que se verifica e que o principia do 
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desenvolvimento sustentavel encampa, precisamente, essa ideia, impondo que se 

implementem medidas compensat6rias e mitigadoras do dano produzido ao 

meio ambiente pelas atividades impactantes realizadas. 

A avatiayao de impactos ambientais e uma obrigac;ao legal previa ao 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. As principais 

diretrizes a respeito estao expressas na Lei 6.938/81 e na Resoluc;ao do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 001/86. 

2.6 0 PRINCiPIO DO POLUIDOR-PAGADOR 

0 principia do poluidor-pagador assume destacada importancia no Direito 

Ambiental. Alem de possuir urn conteudo extremamente nobre, reflete uma ideia de 

salvaguarda do meio ambiente equilibrado. 

Na argumentac;ao de Rodrigues (2002), o principia do desenvolvimento 

sustentavel e a identificayao do objeto de protec;ao do direito ambiental -

equilibria ecol6gico derivado da interac;ao de seus componentes - constituem 

os mais robustos pilares do direito ambiental sobre os quais devem se 

assentar todas as normas do ordenamento juridico do ambiente. Inclusive, pode-se, 

ate, afirmar que tal principia consiste num vetor fundamental de construyao 

ideol6gica e etica da interpretayao das regras e principios que dele derivam. 

0 principia do poluidor-pagador, destaque-se, busca evitar a ocorrencia 

de danos ambientais, a medida que atua como estimulante negativo aquele 

potencial poluidor do meio ambiente. No entanto continua incidindo, quando 

tutela as situac;oes em que o dano ambiental ja tenha ocorrido, ou seja, aplicam-se, 

igualmente, nos casos de reparayao dos danos causados ao meio ambiente. 

A definic;ao deste principia foi dada pela Comunidade Economica Europeia, 

quando se concluiu que as pessoas naturais ou juridicas, sejam elas regidas 

pelo Direito Publico ou Privado, devem arcar com as despesas geradas pela 

deteriorayao do meio ambiente, devendo tal medida ser suficiente para assegurar a 

qualidade de vida. Estabeleceu-se, tambem, ao Poder Publico competente a 

incumbencia de fixar o limite dos custos. 

A nossa Constituiyao Federal incluiu este principia no paragrafo 3° do artigo 

225, estabelecendo que: "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
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ambiente sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sanyoes penais 

e administrativas, independentemente da obriga~o de reparar os danos causados". 

Fiorillo (2001) manifesta que: o art. 225, § 3° da Constituiyao Federal, ao 

preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarao 

seus infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a infrayaes penais e administrativas, 

independente da responsabitidade administrativa e penal pelos danos causados 

ao meio ambiente. A obrigayao de reparar os danos causados, consagrou a regra 

da cumulatividade das sanyoes, ate mesmo porque, como visto, as sanyoes 

penais, civis e administrativas, alem de protegerem objetos distintos, estao 

sujeitas a regimes juridicos diversos. 

0 principia do poluidor-pagador, contudo, deve ser corretamente interpretado 

para ter a sua eficacia plena, ate porque apresenta duas 6rbitas de alcance 

bern distintas: a preventiva e a repressiva. Nesta, ha a incidencia do principia 

em sede de responsabilidade civil, penal e administrativa, e na primeira, ha urna 

corre~o na fonte, isto e, ha uma prevenyao propriamente dita. 

A EC0-92, como nao poderia deixar de ser, tambem, acolheu tal 

principia, nos seguintes termos: as autoridades nacionais devem esforyar-se para 

promover a internacionalizayao dos custos de proteyao do meio ambiente e o 

uso dos instrumentos economicos, levando-se em conta o conceito de que o 

poluidor deve, em principia, assumir o custo da poluiyao, tendo em vista o 

interesse publico, sem desvirtuar o comercio e os investimentos internacionais. 

(Declarayao do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992, 

principia 16). Outra considerayao importante acerca do principia ora abordado e a 

questao da responsabilidade civil, que neste caso e objetiva. 

Posiciona Pereira (1990) que assim sea doutrina e objetiva, ao inves de exigir 

que a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, 

dano e vinculo de causalidade entre urn e outro), assenta na equayao binaria 

cujos p61os sao o dano e a autoria do evento danoso. Sem cogitar da 

imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa 

para assegurar o ressarcimento e a verifica~o se ocorreu o evento e dele 

emanou o dano. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano e responsavel. 

Com efeito, a responsabilidade objetiva nao resulta em nenhum julgamento 

de valor sobre os atos do responsavel. Basta que o dano se relacione materialmente 

com estes atos, para que aquele que exerya uma atividade danosa assuma os 
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riscos. A Lei 6.938/81, em seu artigo 14, paragrafo 1°, dispoe que "e o poluidor 

obrigado, independentemente da existencia de culpa, a indenizar ou reparar 

os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade". 

Percebe-se que, cada vez mais, a responsabilidade subjetiva vai se tornando 

necessaria apenas na esfera penal, sendo exceyao na esfera civel. Ja em relayao 

ao ressarcimento do dano, este pO<~e ser feito de duas maneiras. A primeira, por 

meio da reparac;ao natural ou especifica, onde ha o ressarcimento in natura. 

A segunda, por meio da indenizac;ao em dinheiro. 

Fiorillo (2001) apregoa que isso nao significa que a reparayao pode, 

indiferentemente, ser feita por urn modo ou outro. Pelo contrario, primeiramente, 

deve-se verificar se e possivel o retorno ao status quo ante por via da especifica 

reparac;ao, e s6 depois de infrutifera tal possibilidade e que deve recair a 

condenac;ao sabre urn quantum pecuniario. 

Outro fato importante e que a cumulayao de pedidos de ressarcimento 

por danos materiais e marais nao tern a faculdade de afastar a repara«;ao 

especifica, uma vez que, por se tratar de bern difuso, pertencente a toda a 

coletividade, a reparayao especifica torna-se inafastavel, quando possivel. Por 

conseguinte, levando-se em conta que o principia do poluidor-pagador nao exige a 

reparac;ao em pecunia, percebe-se que o termo pagador nao se refere, 

especificamente, a pagamento em dinheiro, referindo-se muito mais ao teor de 

repara«;ao especifica do dano, do que propriamente ao seu equivalents em pecunia. 

Em relac;ao ao sujeito passivo da lide ambiental, o artigo 225 da Constituic;ao 

Federal denota que todo~ Poder Publico e coletividad~ podem se encaixar no 

conceito de poluidor. Dessa forma, todos aqueles que, de algum modo, causarem 

dano ambiental possuem legitimayao passiva para a lide que advir, e, por 

expressa determinayao do artigo 942, caput, segunda parte, do C6digo 

Civil bra~ileiro, responderao solidariamente pela reparac;ao. Em consonancia, a 

Lei 6.938/81, em seu artigo 3°, inciso V, define poluidor como sendo "a pessoa 

fisica ou juridica, de direito publico ou privado, responsavel, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradac;ao ambiental". 

No atual cenario, e importante que se traga a definiyao de poluiyao feita pela 

Lei antes mencionada: 

Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, 

entende-se por: 
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IJI polui«;Ao, a degradayao da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta au indireta: 
a) prejudiquem a saude, a seguranya e o bem-estar da populayao; 
b) criem condi«;oes adversas as atividades sociais e economicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condiyaes esteticas au sanitarias do meio ambiente; 
e) lancem materias au energia em desacordo com as padroes 
ambientais estabelecidos. 

Ainda nesse campo, a mesma Lei define degrada~o da qualidade ambiental 

como "a altera~o adversa das caracteristicas do meio ambiente". A qualidade 

ambiental, por sua vez, divide-se em dois vetores de prote~o. quais sejam: a 

protec;ao d;;t vida humana com dignidade; e a prote~o do proprio meio 

ambiente, ainda que mediatamente, caso se entenda haver uma finalidade, 

apenas, antropocentrica, em que s6 se mantem a saude ambiental e a preservac;ao 

das especies, porque isso e responsavel pela manuten~o do equilibria do 

ecossistema, em que o homem se insere. 

Com base nas definic;oes e esclarecimentos trazidos, tem-se que a 

unica alterac;ao da qualidade ambiental indenizavel e aquela que resulte 

de uma degradac;ao da qualidade ambient~! alterac;ao adversa das caracteristicas 

do meio ambient~ e que, ao mesmo tempo, seja causada por uma atividade direta 

ou indiretamente praticada por uma pessoa fisica ou juridica. Ja a degradacao 

ambiental e apenas a alterac;ao adversa do meio ambiente. Pode-se deduzir, entao, 

a partir dessas premissas, que o ponto fundamental para se chegar a essa 

conclusao eo conceito de poluidor, ou seja, o responsavel, direta ou indiretamente, 

pela atividade degradante da qualidade ambiental. Logo pode haver degradacao 

da qualidade ambiental, mas nao haver poluic;ao, ja que esta esta 

condicionada ao ~xercicio de uma atividade que, direta ou indiretamente, 

esteja relacionada com a referida degradacao. 

E importante salientar que o dano, incontestavelmente, precede o dever de 

indenizar, visto que constitui urn dos alicerces fundamentais da responsabilidade 

civil, e que ele nao esta necessariamente vinculado a existencia de urn ato 

ilicito. Nao existe relac;ao indissociavel entre a responsabilidade civil e o ato ilicito, ou 

seja, e perfeitamente possivel que a partir de urn ato licito nasc;a o dever de 

reparar urn dano causado. Atos licitos tambem sao aptos a causarem danos e, 

se assim o for, estes devem ser reparados. 
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0 conceito de dano e, portanto, lesao a urn bern juridico. Dessa forma, se 

restar caracterizada uma lesao a urn bern ambiental - que e aquele essencial a 
sadia qualidade de vida -, resultante de atividade praticada por pessoa fisica 

ou juridica, publica ou privada, que direta ou indiretamente, seja responsavel 

por esse dano, nao s6 ha a caracterizacao do mesmo, como ha a 

identificayao daquele que deve arcar com o dever de indenizar. 

0 dever indenizar, por outro lado, pode ter seu fundamento em urn dano 

material ou patrimonial, ou em urn dano moral ou extrapatrimonial. "Urn dano 

ao meio ambiente, que e urn direito difuso, pode gerar conseqOencias patrimoniais e 

extrapatrimoniais, que poderao ser cumulativamente exigidas em sede de a9ao de 

responsabilidade" (FIORILLO, 2001, p. 34). 

Quanta a isso, ressalte-se, a Lei 7.347/85, que trata da Ayao Civil Publica, em 

seu artigo 1°, com a reda9ao determinada pela Lei 8.884/94, expressamente preve a 

indeniza9ao dos danos marais e patrimoniais causados ao meio ambiente, bern 

como a cumulayao de ambos. 

Vislumbrada a possibilidade de indeniza9ao de urn dano ambiental 

patrimonial ou moral, o problema que se coloca e quanta a sua liquidayao. 

Se ja e urn problema a liquida9ao do dano ambiental com efeito patrimonial, vista 

que nunca ha uma completa satisfa9ao na reparayao do meio ambiente, seja pelo 

cumprimento de uma obriga9ao especifica, seja quando se tratar de urn valor 

pecuniario; ha uma dificuldade redobrada em se liquidar urn dano moral 

decorrente de uma ofensa ao direito difuso que e o meio ambiente. 

Conquanto dificil e arduo, em relayao ao dano patrimonial, existem, pelo 

menos, os parametros periciais para a indenizayao, seja in natura, com a tentativa, 

impassive!, de recomposi9ao do status quo ante, seja por via do ressarcimento 

pecuniario, que devem ser seguidos em eventual ayao de liquida9ao. 0 problema 

maior concentra-se na ausencia de parametros com rela9ao a liquida«;ao do dano 

ambiental de efeitos marais, porque, salvo rarissimos casas, Pode-se citar, 

como exemplo, a construyao de uma usina hidreletrica, estando o 

empreendedor de posse de todas as autoriza9oes e licen9Bs necessarias. 

Mesmo assim, os danos ambientais causados pela obra sao passiveis de 

· indeniza9oes. ou juridicas; e danos marais, ou extrapatrimoniais, ou, ainda, 

pessoais, como aqueles que abalam a honra, a boa-fe subjetiva ou a 

dignidade das pessoas fisicas ou juridicas. 
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E possivel definir: danos materiais, ou patrimoniais, como aqueles que 

atingem diretamente o patrimonio das pessoas fisicas nem a doutrina nem a 

jurisprudencia se debru9aram sobre esse tema. Apesar disso, as circunstancias do 

fato, a gravidade da perturba9ao - intensidade leve, moderada ou severa -, o 

tamanho da area afetada, a dura9ao da agressao, o tempo de recuperayao da 

area afetada e a condi9ao economica do poluidor sao fatores que podem 

contribuir para a fixa9ao do valor da indenizayao. 

Resta que, em que pesem as solu9oes apresentadas para os casos em que 

haja degrada9ao ambiental, o principia do poluidor-pagador merece especial 

atenyao. "Nao pode ser interpretado ao pe da tetra, tendo em vista que nao traduz a 

ideia de pagar para potuir". (RODRIGUES, 2002, p. 139). 

Como se viu, o alcance deste axioma e bern mais amplo do que o enfoque 

repressivo que tern, e, muito mais do que isso, nao autoriza, em nenhuma hip6tese, 

que o vetor seja poluir mediante pagamento. 0 que se visualiza e que nao e 
permitido poluir, sendo que aquele que o fizer sera punido, servindo a puni9ao, 

ao mesmo tempo, como corretivo para que o poluidor nao volte a poluir e como 

desestimulo a outros que desejem agir da mesma forma. 

2. 7 0 PRINCiPIO DA PARTICIPA<;AO 

A Constitui9ao Federal de 1988, ao impor, no caput do seu artigo 225, 

a coletividade e ao Poder Publico o dever de atuar na defesa e prote9ao do 

meio ambiente, encampou o principia da participa9ao. Estabeleceu que todos 

devem engajar-se na luta por urn meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de ~so comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. "Ao falarmos de 

participa9ao, temos em vista a conduta de tomar parte em alguma coisa, agir 

em conjunto" (FIORILLO, 2001, p. 37). 

A tutela ambiental requer a participa9ao de todos, pois uma eventual 

omissao participative, por se tratar de urn bem difuso, certamente, trara urn 

prejuizo a ser suportado pela propria coletividade. 

A Constituiyao Federal de 1988, em seu art. 225, caput, consagrou na defesa 

do meio ambiente a atua9ao presente do Estado e da sociedade civil na proteyao e 

preservayao do meio ambiente, ao impor a coletividade e ao Poder Pubico 

tais deveres. Disso retira-se uma atuayao conjunta entre organiza9oes 
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ambientalistas, sindicatos, industrias comercio, agricultura e tantos outros 

organismos sociais comprometidos nessa defesa e preservac;ao. (FIORILLO, 2001). 

Rodrigues (2002) sublinha que o principia da participac;ao constitui urn dos 

postulados fundamentais do direito ambiental. Embora ainda pouco difundido no 

nosso pais, a verdade e que tal postulado se apresenta na atualidade como sendo 

uma das principais armas, senao a mais eficiente e promissora, na luta par urn 

ambiente ecologicamente equilibrado. Entretanto, e urn principia cujas diretrizes 

atuam esperando urn resultado a Iongo prazo, porem com a vantagem 

inescondivel de atacarem a base dos problemas ambientais: a consciencia 

ambiental. lsso faz desse postulado alga extremamente solido e com perspectivas 

altamente promissoras em relac;ao ao meio ambiente. 

0 principia em pauta recebeu destacavel atenc;ao e divulgayao no meio 

academico ap6s a EC0-92, em que se apresentou, no item 10 da Declarayao 

de Principios, nos seguintes dizeres: a melhor maneira de tratar as questoes 

ambientais e assegurar a participayao, em nivel apropriado, de todos as 

cidadaos interessados. 

Em nivel nacional, cada individuo deve ter acesso adequado as informac;oes 

relativas ao meio ambiente que estejam em poder das autoridades publicas, 

inclusive sabre materiais e atividades perigosas existente em suas comunidades, 

bern como deve ter a oportunidade de participar em processos de tomadas de 

decisoes. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientizayao e a participac;ao 

publicas, valorando a informac;ao a disposic;ao de todos. Deve ser propiciado acesso 

efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito a 

compensayao e reparac;ao dos danos. 

Em suma, pode-se concluir que a preservac;ao do meio ambiente nao 

cabe apenas ao Poder Publico, mas a toda a sociedade, incluidas as pessoas 

fisicas e juridicas, nos termos da expressa previsao constitucional antes referida. 

Trata-se de urn direito difuso, que interessa a toda a coletividade, nao podendo esta 

se omitir de protege-to, sob pena de suportar o prejuizo decorrente de tal inatividade. 

Alem disso, o principia da participac;ao constitui urn dos elementos do Estado 

Social de Direito, que tambem poderia ser denominado Estado Ambiental de 

Direito, ja que todos as direitos sociais compoem a estrutura essencial da 

qualidade de vida que, par sua vez, e urn dos pontos cardeais de tutela 

ambiental. (FIORILLO, 2001). Nessa direc;ao, o que se espera da sociedade e 
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uma tomada de posiyao ativa, altruista, etica e participativa, mormente quando 

se esta na presenc;a de valores sagrados e fundamentals a preservac;ao da vida. 

Rodrigues (2002) observa que o principia em tela serve de complemento a 
atuac;ao do Poder Publico e esta, definitivamente, atrelado ao Estado Democratico 

de Direito. Mencionado principia e urn desmembramento de dois postulados, ambos 

bern mais genericos e abstratos, previstos na Magna Carta brasileira: o objetivo 

fundamental da Republica Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, 

justa e solidaria (artigo 3, inciso I); e a cooperac;ao dos povos para o progresso da 

humanidade (artigo 4, inciso IX), axioma que rege o Brasil nas suas relac;Qes 

internacionais. 0 autor destaca, tambem, que o acolhimento do principia da 

participac;ao pelo direito patrio permitiu a atuac;ao da coletividade em diversos 

setores politicos, de forma individual e em grupo, mediante representac;ao por entes 

governamentais e nao governamentais. Como exemplos dessas atuac;oes, cita as 

ac;oes coletivas, em especial: a ac;ao popular ambiental, em que qualquer cidadao e 

parte legitima para anular ato lesivo ao patrimonio publico e ao meio 

ambiente; e a ac;ao civil publica, por intermedio das associac;oes civis ou do 

Ministerio Publico, que neste ultimo caso deve ser precedida da representac;ao do 

cidadao ao referido 6rgao para apurar e, se for o caso, ajuizar a ac;ao competente. 

Nao obstante o avanc;o consideravel que se teve nos ultimos anos, 

espera-se uma participac;ao mais efetiva da sociedade no que se refere a 
conscientizac;ao ecol6gica. E para que isso se concretize, considera-se 

imprescindivel a aplicac;ao de dois elementos que sao implementadores do principia 

da participac;ao. Sao eles: a informac;ao ambiental e a educac;ao ambiental. 

Oportuno, entretanto, os ensinamentos de Rodrigues (2002) no que tange a 
informac;ao: a informac;ao ja foi considerada como urn quarto poder. Aquele que 

detem a informac;ao coloca-se, inevitavelmente, numa posiyao de vantagem aos 

demais. Nesse passo, se a informac;ao e relativa a algo cuja titularidade ultrapassa 

a esfera pessoal de quem a obteve, e fora de duvidas que ela, a informac;ao, 

deve ser disponibilizada e socializada com todos os titulares do bern sabre o 

qual recai a informac;ao. 

Assim, mais do que uma atividade egoista, a retenc;ao e guarda da 

informac;ao relativa a urn bern difuso constitui urn gravissimo desrespeito etico, moral 

e social, alem de ilicito de sonegac;ao de dados dos verdadeiros proprietaries desse 

bern: a coletividade. A ac;ao popular esta prevista no artigo 5°, inciso LXXII, da 



44 

Constituiyao Federal de 1988; e a ayao civil publica esta prevista na Lei 

7.347/85. 

Da exposic;ao do autor, depreendem-se duas realidades de relevancia 

extrema. A primeira, e que o acesso a informac;ao e urn elemento fundamental a 
democracia. E a segunda, e que a informayao decorre do principio da transparencia, 

e, a partir dai, permite-se a possibilidade de participac;ao e pode-se controlar os atos 

publicos mais facilmente. 

2.8 0 PRINCiPIO DA UBIQOIDADE 

Tomada em seu sentido etimol6gico, a palavra ubiquidade significa 

onipresenc;a que, por sua vez, significa aquilo que esta, ao mesmo tempo, em todos 

os lugares. Sobre o tema, Rodrigues (2002) assim se refere: como ja se teve a 

oportunidade de pontuar, o direito a urn meio ambiente ecologicamente 

equilibrado esta diretamente ligado ao direito a vida, e mais ainda, a vida 

com dignidade (art. 1, Ill; art. 5, caput, e art. 6 da CF/88). 

Tambem ja se viu que, por causa da sua ligayao com o direito a vida, 

e por sua caracteristica difusa, de bern onipresente e de titulqridade fluida, o 

bern ambiental jamais fica delimitado a uma determinada circunscriyao espacial 

ou temporal. Assim, dado o fato de que os recursos ambientais tern indole 

planetaria (agua, ar, solo etc.), parece-nos 16gico que, por exemplo, urn 

derramamento de 61eo no Mar da Noruega possa causar dano a fauna 

ictiol6gica do P61o Sui, desequilibrando o ecossistema daquela regiao e 

influenciando a qualidade de vida da populac;ao Ia existente. 

Nao ha mais, em nossos dias, como se furtar de uma visao holistica acerca 

do meio ambiente. Como muito ja se enfocou neste estudo, os problemas ambientais 

nao respeitam fronteiras e exigem uma compreensao planetaria. A mesma 

chuva acida que cai sobre uma cidade localizada no interior do Estado de Sao 

Paulo espraiara seus efeitos por todo o planeta e, consequentemente, pelo Cosmos. 

No mesmo prisma, nao ha como se pensar no meio ambiente de 

modo restrito e dissociado dos demais flancos da sociedade. Exige-se, desse 

modo, uma atuayao globalizada e solidaria dos povos, ate porque, pensando 

bern e por uma analise a contra senso, a poluiyao e a degradayao do 
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meio ambiente nao encontram fronteiras e nao esbarram em limites territoriais. 

E sempre born que se exalte que uma visao holistica nao significa que se deva ter 

uma menor preocupac;ao com os problemas locais. Dai porque, em materia 

ambiental, ao mesmo tempo em que se deve pensar em sentido global, 

deve-se agir em ambito local, pois s6 assim e que se consegue uma atuac;ao 

sobre a causa da degradac;ao e nao simplesmente sobre o seu efeito. 

E interessante notar que do principia da ubiqUidade do Direito Ambiental 

derivam varios outros postulados, que podem ser considerados como principios 

autonomos ou subprincipios dele. Sao exemplos os principios ou subprincipios da 

globalidade, subsidiariedade e planificac;ao ambiental, que, independentemente do 

enfoque que lhes seja dado, acentuam a necessidade de se ter uma 

compreensao totalizante do meio ambiente e dos problemas que o afetam. 

Por tudo isso, pode-se dizer que o principia da ubiquidade do meio ambiente 

tern uma ligac;ao estreita com todas as areas de atuac;ao e desenvolvimento dos 

seres vivos. Sabe-se que os efeitos de uma degradac;ao ambiental ocorrida aqui se 

propagarao para os mais longinquos locais. Da mesma forma, os efeitos de 

uma agressao ambiental ocorrida no outro lado do Planeta serao sentidos 

aqui. Eis porque, antes de executar qualquer atividade, o homem deve, sempre, 

consultar o meio ambiente a respeito. 

E mister que o homem defenda, proteja e preserve sua casa, a vida nela 

presente e, por conseguinte, a sua pr6pria vida. E nesse complexo contexto, 

caso se opte pela sobrevivencia, e imprescindivel que se ande em estreita 

conele:ao - reconectar-se com a Terra, com o meio ambiente e com a teia 

da vida (a vida como urn todo) -, fazendo-se da preservac;ao urn instrumento 

do nosso dia-a-dia. 

Reconectar-se com a teia da vida significa construir, nutrir e educar 

comunidades sustentaveis, nas quais podemos satisfazer nossas aspirac;oes e 

nossas necessidades sem diminuir as chances das gerac;oes futuras. Para 

realizar essa tarefa, podemos aprender valiosas lic;oes extraidas do estudo dos 

ecossistemas, que sao comunidades sustentaveis de plantas, de animais e de 

microorganismos. Para compreender essas lic;oes, precisamos aprender os 

principios basicos da ecologia. Precisamos nos tornar, por assim dizer, 

ecologicamente alfabetizados. (CAPRA, 1996). 
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Tem-se uma remota no98o da dinamica c6smica em que se esta envolvido. 

lsso, entretanto, nao impede de discernir entre o que se quer e o que nao 

se quer, entre o que se pode fazer eo que nao se pode fazer e, essencialmente, 

entre o que se deve e o que nao se deve fazer. 

E incontestavel a importancia da preservac;ao do meio ambiente. Mas a 

construc;ao de uma consciencia a respeito requer algo mc:Jis: a compreensao de que 

meio ambiente e esse que se deve preservar. 

3 A ABRANGENCIA DOS TERMOS MEIO AMBIENTE 

A evolu98o c6smica, ao Iongo de milhoes e milhoes de anos, trouxe 

ao planeta Terra uma fantastica e complexa diversidade de vida que se 

encontra fragilizada diante da predat6ria a98o desenvolvimentista do homem 

contemporaneo, focada no individualismo, no lucro e no antropocentrismo. Com 

o passar do tempo, em especial a partir da decada de 90, o homem passou a ter 

uma visao ecol6gica de mundo, conscientizando-se da necessidade de atenuar, 

cada vez mais, o impacto ambiental no meio antr6pico. 

A necessidade de preservar a fauna e a flora, melhorar o abastecimento 

de agua, tratar residuos, controlar a poluiyao etc. gerou novos desafios. 

Precisa-se cuidar do meio em que se esta inserto e, para isso, e necessaria 

compreender que meio e esse onde a vida prolifera. 

3.1 0 MEIO AMBIENTE NA CONSTITUI<;AO FEDERAL DE 1998 

Em materia ambiental, a Constituic;ao Federal de 1988 foi extremamente 

protetora. Em sintonia com os diplomas internacionais que versam sobre o 

tema, destacou, em seu texto (artigo 225), o principia da protec;ao ambiental, 

em prol das gerac;oes presentes e futuras. 

Conforme Fiorillo (2001), a Constituiyao definiu o Brasil como urn 

Estado Democratico de Direito, significando a subordinayao a legalidade e aos 

fundamentos democraticos, e adotou, como forma de Estado, a Federac;ao, 

caracterizada pela uniao de Estados membros, detentores de autonomia 

politico-constitucional, cuja unidade se mantem em virtude: da existencia de 

urn ordenamento juridico federal valido em todo o territ6rio nacional; da 
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repartic;ao de competencias; de urn poder capaz de solucionar conflitos; e da 

possibilidade de a Uniao inteFVir nos Estados, quando houver ameac;a a Federac;ao. 

0 objetivo passou a ser a construc;ao de sociedades sustentaveis onde 

possam ser satisfeitas as necessidades sem por em risco a sobrevivencia das 

gerac;oes presentes e as perspectivas das gerac;oes futuras. 

De acordo com Moraes (1998), o sistema de divisao de competencias 

adotado pela Constituic;ao Federal de 1988, englobando tres niveis diferentes 

de unidades federativas - Uniao, Estados e Municipios -, consubstancia-se 

na enumerac;ao taxativa das competencias da Uniao, competencia residual ou 

remanescente dos Estados membros e competencia para dispor sobre tudo o 

que for d~ interesse local aos municipios. 0 criteria adotado foi o principia da 

predominancia do interesse, de forma que a Uniao cabem as materias de interesse 

nacional, aos Estados, as de interesse regional e aos Municipios, as de 

interesse local. 

Assim, a Constituic;ao Federal estara sempre privilegiando a maior e 

mais efetiva preseFVac;ao ambiental, independentemente do ente politico que a 

realize. A Magna Carta, ressalte-se, nao se limitou a tratar do meio ambiente 

natural (artigo 225, caput e §1°), fazendo referencias expressas ao meio 

ambiente cultural (artigos 215 e 216), ao meio ambiente artificial (artigos 21, 

inciso XX, 182 e ss.) e ao meio ambiente do trabalho (artigo 200, inciso VIII). 

3.2 ABORDAGENS ACERCA DO CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

Os vocabulos meio ambiente indicam algo periferico, ou seja, algo que esta 

ao redor ou em torno de urn centro. Entretanto, nao ha como conceituar meio 

ambiente sem compreender o que o constitui. 

0 meio ambiente e formado por terra, luz, agua etc. e, sem duvida, pelo ser 

humano. 0 homem, assim como qualquer especie viva de que se tern conhecimento, 

nao existe fora do meio ambiente. Toda a vida de que se tern noticia hospeda-se 

na Terra, na natureza, no que se pode chamar de meio ambiente. 

Pode ser classificado em: natural, formado pelo solo, pela agua, pelo 

ar, pela flora, a fauna e por todos os demais elementos naturais responsaveis 

pelo equiHbrio dinamico entre os seres vivos e o meio em que vivem (art. 

225, caput e §1°, da CF/88); cultural, composto pelo patrimonio hist6rico, 
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artistico, arqueol6gico, paisagistico, turistico, cientifico e pelas sinteses 

culturais que integram o universo das praticas sociais das relayoes de 

intercambio entre homem e natureza (arts. 215 e 216 da CF/88); artificial, 

constituido pelo conjunto de edificayoes. equipamentos, rodovias e demais 

elementos que formam o espayo urbano construido (arts. 21, inciso XX; 182 e 

ss.; e 225 da CF/88); e do trabalho, integrado pelo conjunto de bens, 

instrumentos e meios, de natureza material e imaterial, em face dos quais o 

ser humano exerce as atividades laborais (art. 200, inciso VIII, da CF/88). 

Termo meio e usado setn a palavra ambiente, mas contemplando igual significado. 

Rodrigues (2002) escreve que a (mica forma de o homem salvar a si mesmo 

e a partir de uma visao biocentrica de meio ambiente. 

Sob a 6tica etimol6gica, o termo ambiente vern do verbo ambire, que 

significa ir a volta, ou tudo 0 que vai a volta. 

Nao raro, a visao biocentrica, que considera o homem como integrado 

ao meio ambiente, contrapoe-se a visao antropocentrica. Dessa forma, pode-se 

conceituar meio ambiente como sendo o local, ou o espayo, onde estao 

presentes as condiyees para que a vida se desenvolva. Esse espayo e 
representado por urn a camada ao redor do Globo T errestre que oscila, 

aproximadamente, entre 9.000 metros acima e 9.000 metros abaixo do nivel do mar 

e pode ser dividido em duas grandes categorias: o mundo natural, composto 

pela agua, pelo ar, pelo solo, pelos animais, petos vegetais etc. e o mundo 

artificial, ou construido, resultante da interferencia do homem na natureza, 

como edificios, estradas e maquinas. Em outras palavras, pode-se dizer que 

o meio ambiente corresponde a biosfera. 

Nao se olvide, contudo, que o conceito atual de meio ambiente nao e 
estanque e tende a mudar continuamente, num paralelo com os novos 

conhecimentos alcanyados pelo homem. Afora isso, a noyao de meio ambiente pode 

assumir os tnais diversos sentidos, segundo o angulo em que e observado, 

ou segundo o horizonte onde o homem o situa. Pode-se entender o meio 

ambiente de acordo com as experiencias (sentido empirico), como conhecimento 

cientifico, com os problemas ambientais (fenomenos como poluiyao e 

destruiyao), com ideologias etc. 



49 

Paviani (2005) ensina que, enquanto urn ecossistema e urn complexo fisico

biol6gico articulado e controlado, dinamico e em devir, o habitat designa o Iugar 

em que uma especie realiza todas as suas funcoes biol6gicas. 

0 conceito de meio ambiente e mais amplo, pois envolve urn conjunto de 

elementos ou fatores articulados em que os individuos e as comunidades 

humanas vivem e, ainda, abarca de modo mutante e permanente os seres 

vivos e nao vivos, especialmente o ser humano. 

Portanto, os seres vivos nao estao apenas cercados como os termos meio e 

ambiente poderiam indicar, podendo nos dar uma ideia apenas espacial quando, 

de fato, a relacao eu-ambiente e tambem temporal e, claro, necessaria, 

constitutiya da vida. 

Coimbra (2002) advoga que meio ambiente e o conjunto dos elementos 

abi6ticos (fisicos e quimicos) e bi6ticos (flora e fauna), organizados em 

diferentes ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, 

individual e socialmente, num processo de interacao que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas. 

Ja Sahtouris (1991) esclarece que a biosfera corresponde a parte da Terra 

ocupada pelos seres vivos. Salienta que tal conceito, entretanto, costuma ser 

alargado, passando a biosfera a ser tratada como urn conjunto de ecossistemas 

e englobando, assim, toda a zona habitavel do planeta. 

Na verdade, pode-se dizer que o conceito de meio ambiente ainda e incerto e 

esta intimamente ligado ao Cosmos. Se o Sol desaparecer, com ele desaparecera a 

Terrae a vida nela existente. 0 Sol, por sua vez, esta inserto na Via Lactea e esta 

em algo maior, e assim sucessivamente. 

3.2.1 Conceito legal de meio ambiente 

A Lei 6.938/81, que dispoe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, 

define, em seu artigo 3°, inciso I, meio ambiente como "o conjunto de condicoes, leis, 

influencias e interacoes de ordem fisica, quimica e biol6gica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas". E pacifico o entendimento de 

que o referido conceito foi recepcionado pela Constituicao Federal de 1988, que 

buscou tutelar nao apenas o meio ambiente natural, como tambem o artificial, o 

cultural e o do trabalho. (FIORILLO, 2001 ). 
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Silva (1994, p. 54) esclarece: "o legislador constituinte optou por estabelecer 

dois objetos de tutela ambiental: urn imediato, que e a qualidade do 

meio ambiente, e outro mediato, que e a saude, o bem-estar e a seguranya 

da populayao, que se vern sintetizados na expressao da qualidade de vida". 

No ensinamento de Fiorillo (2001, p. 19), "a definiyao de meio ambiente 

e ampla, devendo-se observar que o legislador optou por trazer urn conceito 

juridico indeterminado, a fim de criar espayo positivo de incidencia da norma". 

A conceituayao legal de meio ambiente, realmente, vai alem da simples ideia 

de espayo em que se desenvolve a vida. Engloba o conjunto de relay<)e~ fisicas, 

quimicas e biol6gica~ entres os seres vivos e nao vivos, responsaveis pela 

vida. (RODRIGUES, 2002). Dai, conclui-se que o pr6prio conceito legal de meio 

ambiente abre caminho para uma percepyao c6smica a respeito. 

3.2.2 Conceito de meio ambiente como bern de uso comum do povo 

A Constituiyao Federal de 198e, a primeira constituiyao brasileira a 

tratar do tema meio ambiente, dedicando-lhe urn capitulo inteirp estabelece, no 

caput do artigo 225 que todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bern de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder publico e a coletividade o dever de defende-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerayoes. Atribui ao meio ambiente urn 

carater de direito coletivo, que obriga a coletividade, em parceria com o Poder 

Publico, seja Federal, Estadual, seja Municipal, a sua defesa e preservayao, 

nao s6 para as presentes gerayoes, mas tambem para as gerayoes futuras. 

Em seu artigo 23, incisos VI e VII, estabelece competencia comum da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios para proteger o meio 

ambiente e combater a poluiyao em qualquer de suas formas e preservar as 

florestas, a fauna e a flora. 

A Constituiyao Federal inovou, em materia de bern publico, ao definir o meio 

ambiente como bern de uso comum do povo e essenqial a sadia qualidade de 

vida. A doutrina classica e o C6digo Civil brasileiro consideram que bern de 

uso comum do povo e uma especie de bern publico. Dito isso, o meio 

ambiente seria uma especie de bern publico, a exemplo dos mares, dos rios, 
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das ruas, das estradas e prac;as. Outros doutrinadores, contudo, discutem sabre a 

natureza juridica do patrimonio ambiental. 

Fiorillo (2001) da conta de que a Constituic;ao Federal, ao estabelecer, 

no artigo 225, a existencia de urn bern que s~ estrutura como sendo de uso comum 

do povo e essencial a sadia qualidade de vida, configurou uma nova realidade 

juridica, disciplinando urn bern que nao e publico nem particular. 

Seu contribute vern nos seguintes termos: 

Proclama o direito a vida como urn direito inviolavel e trata da 

protec;ao ao Constituic;ao Federal de 1988, artigo 5°, caput. Esse dispositive fixa 

a existencia de uma norma vinculada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

reafirmando ainda que todos sao titulares desse direito. Nao se reporta a uma 

pessoa individualmente concebida, mas sim a uma coletividade de pessoas 

indefinidas, o que demarca urn criteria transindividual em que nao se 

determinam, de forma rigorosa, os titulares do direito. 

Prossegue o autor explicitando que o bern ambiental e portanto urn bern 

de uso comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa 

dentro dos limites constitucionais, e, ainda, urn bern essencial a qualidade de 

vida. Dissociado dos poderes que a propriedade atribui ao seu titular, esse bern 

confere a coletividade apenas o seu uso, e ainda assim o uso que importe 

assegurar as pr6ximas gerac;Oes as mesmas condic;Oes que as presentes 

desfrutam. 0 bern ambiental destaca urn dos poderes atribuidos pelo direito de 

propriedade, consagrado no direito civil, eo transporta ao art. 225 da Constituic;ao 

Federal, de modo que, sendo bern de uso comum do povo como e, todos 

poderao utiliza-lo, mas ninguem podera dispor dele ou entao transaciona-lo. 

De acordo ainda com Fiorillo (2001 ), o bern ambiental se estrutura 

constitucionalmente atraves da somat6ria de dois aspectos: bern de uso comum 

do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Ratifica: para que se tenha a 

estrutura de bern ambiental, deve este ser, alem de bern de uso comum do 

povo, essencial a sadia qualidade de vida. Dai questiona-se: quais seriam, no 

ordenamento positivo, os bens essenciais a sadia qualidade de vida? A resposta 

esta nos pr6prios fundamentos da Republica Federativa do Brasil, enquanto 

Estado Democratico de Direito: sao OS bens fundamentais a garantia da 

dignidade da pessoa humana. lsso importa afirmar que ter uma vida sadia e ter 

uma vida com dignidade. 
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Machado (2000) difunde que o bern de propriedade privada pode adquirir 

institucionalmente a finalidade de interesse publico. Dessa forma, o patrimonio 

ambiental e concebido como urn bern de interesse publico, que pertence a todos e a 

ninguem individualmente, nem mesmo ao Estado. 0 meio ambiente nao constitui 

patrimonio publico, enquanto e compreendido como propriedade estatal. Patrimonio 

ambiental e publico nab se confundem. 0 meio ambiente nao e propriedade estatal. 

Meirelles (1998) argumenta que o meio ambiente pode ser considerado bern 

de dominio publico, se esse for entendido como o poder de domina~o ou de 

regulamentayao que o Estado exerce sabre os bens do seu patrimonio (bens 

publicos) ou sabre os bens do patrimonio privado (bens particulares de interesse 

publico), ou sabre as coisas inapropriaveis individualmente, mas de fruiyao geral 

da coletividade (res nullius). 

De acordo com o art. 98 do C6digo Civil, "sao publicos os bens do 

dominio nacional pertencentes as pessoas juridicas de direito publico interno; todos 

os outros sao particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem". 

0 artigo 99, incisos I, II e Ill do referido diploma legal prescreve os tres tipos 

de bens publicos. Leite (1997), por sua vez, alude que o bern ambiental de interesse 

publico deve ser separado da definiyao de bens publicos e privados do C6digo 

Civil brasileiro. A concepyao da lei civil e diferente do que estipula a Constituiyao 

Federal, que trata o meio ambiente como bern da coletividade e nao como res 

nullius: 

. 1 os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, 
ruas e prayas; 
J1 os de uso especial, tais como os edificios ou terrenos destinados a 
servic;o ou estabelecimento da administrayao federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
1!1 os dominicais, que constituem o patrimanio das pessoas juridicas 
de direito publico, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma 
dessas entidades. 

Nota-se que certos bens de uso comum do povo, como os mares e os rios, 

ja nao sao mais considerados bens publicos, uma vez que constituem 

elementos fundamentais ao equilibria ambiental, fazendo parte de alga maior, 

urn bern maior, qual seja: o bern ambiental. Tal bern nao e publico, mas de 

interesse publico, enquanto produto de urn conjunto de elementos que sao 

interdependentes e se inter-relacionam. 
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A propna Constituic;ao faz referencia ao patrimonio publico e ao meio 

ambiente como objetos distintos. E o que se ve no artigo 5°, quando trata da 

ac;ao popular: LXXIII qualquer cidadao e parte legitima para propor ac;ao popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimonio publico ou de entidade de que 

o Coisa de ninguem. Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimonio hist6rico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

ma-fe, isento de custas judiciais e do onus da sucumbencia. 

Resta clara que, quando a Carta Maior se refere a patrimonio publico, 

esta se referindo ao conjunto de bens publicos, nos quais nao esta inserido o 

meio ambiente. 0 bern ambiental tern como titular a coletividade, nao o Estado. 

Assim, a divisao rigida entre bens publicos e particulares e questionavel 

tanto no antigo C6digo Civil como no novo. A bipolaridade queda ante a 

existencia publico estrito senso, elencando o bern ambiental como disciplina 

autonoma, numa superac;ao da sua tradicional classificac;ao como res nullius. 

Por tudo, claro esta que a concepc;ao de bern ambiental de interesse publico 

deve ser separada da definic;ao de bens publicos e privados do C6digo Civil 

brasileiro. Trata-se de urn conceito difuso, de algo que, ao mesmo tempo, interessa 

e e essencial a todos e nao pode ser apropriado por ninguem de forma 

individualizada. De bens que nao se submetem a nenhum dos regimes, como o bern 

cultural, o bern turistico e o bern ambiental. 

Nessa seara, a doutrina vern buscando caracterizar uma outra categoria de 

bens: os bens de interesse publico, na qual se inserem tanto bens pertencentes as 

entidades publicas, como a sujeitos privados subordinados a uma particular 

disciplina para a consecuc;ao de urn fim publico. Nao se pode olvidar que ha 

elementos fisicos no meio ambiente que nao sao suscetiveis de apropriac;ao privada, 

como o ar e a agua, que sao, por si s6, bens de uso comum do povo. Por isso, do 

ponto de vista da qualidade ambiental, nao sao bens publicos nem particulares, mas 

bens de interesse publico, dotados de urn regime juridico especial, pois essenciais a 

sadia qualidade de vida e vinculados ao interesse coletivo. 

Na dicc;ao de Leite (1997), o meio ambiente, bern de uso comum do povo, e 

urn bern juridico autonomo de interesse publico. 0 legislador constitucional inseriu o 

meio ambiente como res communes omnium, separando-o de uma visao de bern. 

Morin e Kern (2003), com razao, afirmam que a humanidade deve elaborar a 

co-regulac;ao da biosfera terrestre. Certamente, ela dispoe de poderes 
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consideraveis e que irao crescer: mas trata-se de tornar-se nao o piloto, mas o co

piloto da Terra. A dupla pilotagem se impoe: Homem/natureza; tecnologia/ecologia; 

inteligencia consciente/inteligencia inconsciente. A Terra deve comandar pela vida, o 

Homem deve comandar pela consciencia. 

Urn meio ambiente saudavel e urn direito fundamental expresso na 

Constitui~o Federal, que o definiu como bern de uso comum do povo. Essa nova 

concep~ao impos uma nova sistematica de limite~ imanentes a sua utiliza~o. 
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4 LEIS DE APOIO E INCENTIVO AO MEIO AMBIENTE 

Os limites imanentes ao conceito de meio ambiente como bern de uso comum 

do povo se, por urn lado implicam garantias as pessoaa, por outro, implicam 

restric;oes a atuac;ao dessas mesmas pessoas. Trata-se do alcance, da abrangencia, 

dos limites imanentes aos direitos fundamentais. Ate onde vai urn direito 

fundamental? Como resolver o problema da colisao entre direitos fundamentais? 

Nao se tara nesta investigac;ao urn estudo aprofundado sobre a teoria dos 

limites imanentes, ja que nao e o desiderate da pesquisa. Sao necessarias, 

contudo, algumas considerac;aes sobre o tema, a fim de que se alcance uma 

compreensao acerca das restric;oes ao uso do bern ambiental. 

Urn meio ambiente equilibrado integra a tabua de direitos humanos 

fundamentais definida pela Constituic;ao Federal de 1988. 

4.1 ABOROAGENS ACERCA DA TEORIA DOS LIMITES IMANENTES. 

Para alguns autores, os limites imanentes representam urn fenOmeno distinto 

das colisoes de direitos fundamentais. Para outros, sao fenOmenos identicos, 

mudando apenas a terminologia. Adere-se, juntamente com Steinmetz (2001 ), a 

tese de que os limites imanentes representam fenOmeno distinto das colisoes 

de direitos fundamentais. 

Essa tese prega que o legislador podera instituir limites aos direitos 

fundamentais sem reserva de lei, pois os referidos limites sao imanentes nao 

s6 ao sistema de direitos fundamentais como a Constituic;ao como urn todo. 

Sao limites implicitos ao sistema, que se encontram na dependencia, apenas, de 

uma explicitac;ao ou de uma concretizac;ao. 

A teoria dos limites imanentes s6 e necessaria e util se justificar a 

possibilidade de concretizac;ao de limites imanentes pelo legislador ordinaria. Se 

assim nao for, entao o conceito de colisao de direitos fundamentais absorve a noc;ao 

de limites imanentes. (STEINMETZ, 2001). 

Na concepc;ao de Steinmetz (2001 ), ha restric;oes de direitos fundamentais 

diretamente constitucionais, ou internas, e ha outras indiretamente constitucionais, 

ou externas. As restric;oes internas sao delineadas pelo proprio constituinte e 
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estao insertas no proprio texto constitucional. As restri~oes externas sao reservadas 

para o legislador ordinaria (reserva de lei). 

Alexi (1997) considera como imprescindivel a classifica~ao em limites 

constitucionais diretos e indiretos, uma vez que urn direito fundamental so pode ser 

limitado, de forma eficiente, pela propria Constitui~ao, ou, ao menos, com 

fundamento na Constitui~ao. Por isso, os limites aos direitos fundamentais sao 

sempre normas de cunho constitucional ou normas de cunho subconstitucional, cuja 

existencia vern autorizada por normas constitucionais. Limites de cunho 

constitucional sao limites constitucionais diretos e os de cunho subconstitucional sao 

indiretos. 

Camazono (2004, p. 120) classifica os limites aos direitos fundamentais em 

limites imanentes stricto sensu e limites externos (explicitos e implicitos ou 

diferenciar os limites em sentido proprio, aqui denominados "limites externos", dos 

denominados "limites internos" [ ... ]. Os primeiros, os limites externos, sao aqueles 

criados pelo poder publico habilitado para tal fim pela Constitui~o [ ... ]. No entanto, 

os segundos, os limites internos, podem tanto vir dispostos explicitamente pela 

Constitui~o [ ... ], quanta derivar da coexistencia dos direitos fundamentais com 

outras normas de igual importancia constitucional: "limites imanentes" ou "logicos". 

A rigor, os limites internes sao criterios de delimita~o do objeto do direito 

fundamental em questao. Por meio da concretiza~ao desses limites internos, nao ha 

priva~ao de garantia a uma das expectativas de comportamento que se acomodam 

inicialmente ao externos). 

Aunque es habitual tomar en consideraci6n los limites de los 
derechos de una forma generica, debe distinguirse entre los limites 
en sentido proprio de los derechos fundamentales, 1/amados aqui 
''limites externos'~ de los denominados "limites intemo~". Los 
primeros, los limites extemos son aquellos creados por el poder 
publico habilitado a tal fin por Ia Constituci6n. Sin embargo, los 
segundos, los "limites internos", o bien vienen dispuestos 
explicitamente porIa Constituci6{1, o bien derivan de Ia coexistencia 
de los derechos fundamentales con otras normas de igual rango 
constitucional "llmites inmanentes" o "16gicos". En rigor los limites 
internos son criterios de delimintaci6n del objeto del derecho 
fundamental en cuesti6n. Atraves de Ia concreci6n de estos limites 
internos no se priva de garantia a una de las expectativas de 
comportamiento que se acomodan inicialmente a/ objeto del 
derecho fundamental, sino que ese limite constitucionalmente ya 
fijado las escluye desde un principia de Ia garantia constitucional, y 
sin necessidad de que un poder publico habilitado cree una norma 
para rea/izar esa exclusi6n (que es Ia funci6n de los /imites. 
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0 objeto do direito fundamental, mas este limite ja fixado constitucionalmente 

as exclui desde o principia da garantia constitucional, sem a necessidade de que urn 

poder publico habilitado erie uma norma para realizar tal exclusao. Essa 

classificayao tern uma extraordinaria importancia, pois permite distinguir, com 

clareza, distintos tipos de limites aos direitos fundamentais, na medida em que poe 

em relevo a existencia de concepyoes segundo as quais certos limites a direitos 

derivam do interior do proprio direito fundamental, enquanto outros operariam 

desde fora dele. Sao essas concepyOes que dao sentido a classificayao proposta. 

0 fato de o constituinte, em alguns direitos fundamentais, ter estabelecido 

restriyoes internas e, em outros, ter autorizado, por reserva de lei, restriyoes 

externas, ou legislativas, com o fim de proteger direitos de terceiros e bens de toda a 

coletividade, nao elimina a possibilidade de conflitos na vida pratica. 

Tem-se que diferenciar nao somente conceitualmente limites imanentes stricto 

sensu e lato sensu, mas tambem terminologicamente, sendo que, com relayao ao 

segundo, ha de se preferir a designayao de limites implicitos (a Constituiyao). De 

fato, pode-se sustentar que tais limites, que sao os que derivam de urn direito 

fundamental, da necessidade de preservar outros direitos fundamentais ou bens 

constitucionais, mesmo sem estar explicitamente previsto no texto constitucional, 

sao limites "imanentes" ao sistema constitucional, derivados de uma interpretayao 

sistematica do texto constitucional. Porem, na medida em que e uma denominayao 

que pode gerar confusao entre a "imanencia" que deriva do proprio direito 

fundamental e a que deriva do sistema constitucional em que necessariamente 

os direitos se inserem, deve ser evitada tanto quanta possivel. lsso pode ser 

alcanyado mediante a designayao dos limites imanentes lato sensu como sendo 

limites implicitos, nao somente por que sao ou estao implicitos numa 

interpretayao do conjunto da Constituiyao, mas tambem porque se contrapoem 

aos limites nela expressos, ou explicitos. 

Em conseqOencia, a diferenciayao a qual aqui se refere e a que 

distingue entre limites internos, ou intrinsecos ao direito fundamental 

(imanentes, stricto sensu, o que se subentende), e os limites externos ao mesmo, 

entre os quais se incluem tambem os limites implicitos (ou imanentes em sentido 

Jato sensu, na doutrina alema). 

A construyao, no plano dogmatico, de uma teoria dos limites imanentes e 

conseqOencia de possiveis situa(:oes concretas de conflito de direitos ou de direitos 
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e bens constitucionais, cuja decisao requer uma harmoniza~o dos direitos e bens 

em jogo. (STEINMETZ, 2001). 

As doutrinas e jurisprudencias constitucionais de paises influentes como 

Alemanha, Espanha e Portugal sao hegemonicas na defesa da existencia dos limites 

imanentes. Prevalece o fundamento de que os limites imanentes sao o resultado da 

ponderac;ao dos bens em jogo, no caso concreto, tendo em vista que nao existe 

direito absoluto. Qualquer direito, por mais nobre que seja, sempre e passive! de 

ponderac;ao, na medida em que se depare com outros direitos equivalentes. 

Limites imanentes sao o resultado de uma pondera~o de principios juridico

constitucionais conducente ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma 

dimensao que, prima facie, cabia no ambito prospective de urn direito, liberdade e 

garantia. (CANOTILHO, 1998). 

E assumido por Camazono (2004) que os direitos fundamentais nao sao 

e nunca poderao ser direitos ilimitados, em razao do que urn individuo que, 

necessariamente, tern de viver, conviver e relacionar-se na sociedade, 

deve harmonizar o exercicio de suas liberdades com as liberdades dos demais, 

segundo normas estabelecidas pelo Estado. 

Salienta ainda Camazono (2004, p. 37) que: 

puede decirse que Ia existencia de un hombre en sociedad (y los 
Robinsons Crusoe no tienen interes para el Derecho ni, desde luego, 
tienen ni necesitan siquiera derechos fundamentales hasta el memento 
en que entran en contacto con otros hombres, aunque s61o sea 
cuando Robinson encuentra a Viemes en Ia novela de Defoe) 
exige, cuando menos,su "co-existencia" pacifica con otros individuos 
y, en un Estado democratico donde rigen los derechos fundamentales, 
es precise algo mas que Ia mera "co-existencia": Ia "convivencia" con 
los demas. Ello impone, naturalmente, restricciones a las propias 
liberdades en aras no s6lo del ejercicio por los demas de los 
mesmos derechos, sino tambien para garantizar el necesario orden 
social y Ia satisfacci6n de necesidades colectivas de primer orden. 
Son muchas las posibilidades limitadoras de los derechos, y varian 
en el tiempo y en espacio, correspondiendo a los ligitimos 
poderes publicos tratar de encontrar siempre el mas justo equilibrio entre 
Ia liberdad y el orden para cada territorio y en cada memento 
hist6rico. Las Constituciones dejan al respecto, en todos los casos, un 
margen bien considerable a Ia liberdad de los poderes publicos, 
que tambien por esta via podran aplicar sus concepciones polftico
ideol6gicas del hombre, Ia sociedad, Ia economia o el Estado, pero 
tambien marcan esos textos constitucionales, y deben marcar (pues es 
su misma raz6n de ser), sus limites al propio Estado en esta 
materia (contenido esencial, reserva de ley, no discriminaci6n, etc.). 
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Canotilho (1998) cita o exemplo de um pintor que coloca seu cavalete 

de pintura num cruzamento de transite. Num primeiro momenta, tern o direito de 

criacao artistica, mas, ap6s a ponderac;ao de outros bens, como a sua propria 

integridade fisica, impede que aquele direito se transforme num direito definitive. 

Uma questao que se coloca e se o legislador infraconstitucional esta 

autorizado a concretizar limites imanentes, ou seja, esta autorizado a restringir 

direitos fundamentais instituidos sem reserva de lei. Nas doutrinas e jurisprudencias 

de outros paises analisadas predomina o entendimento que sim. 

Guerrero (1996) sustenta que a reserva de lei inserta no art. 53.1 da 

Constituic;ao da Espanha autoriza o legislador a decifrar os limites imanentes que ela 

contem. Compete ao legislador, logo, a tarefa de selecionar e modelar os limites 

imanentes delineados pela Constituic;ao, levando-se em conta a vinculacao aos 

direitos fundamentais, o conteudo essencial desses direitos e o principia 

da proporcionalidade. 

No Brasil, Barros (1996) e Mendes (2000) fazem referencias as restric;oes 

legais simples, as reservas legais qualificadas e a direitos fundamentais sem 

expressa previsao de reserva legal. Nas restric;oes legais simples, o legislador tern 

autorizada a possibilidade de restringir o ambito de alcance de direitos 

fundamentais, ate mesmo por meio da densificac;ao de conceitos ou institutes 

juridicos. Nas reservas legais qualificadas, a Constitui{:ao estabelece as condic;oes. 

Um exemplo pode ser transportado para diversas situac;oes envolvendo o 

meio ambiente, como aquele do empresario tempo, na Espanha, onde o artigo 53, 

numero 1, da Carta Magna submete os direitos e liberdades do capitulo segundo de 

seu titulo primeiro a regulac;ao por meio de lei, independentemente da existencia ou 

nao de reservas de intervencao. tambem se evidenciam as vantagens que dali 

advem, ao evitar-se a referencia a um conceito controvertido como o de limite 

imanente e ao ampliar as possibilidades de controle de leis restritivas pela sua 

submissao aos limites dos limites. 

Mendes (1998) observa que uma interpretacao sistematica da Constituicao e 

suficiente para demonstrar a possibilidade de o legislador impor limites imanentes. 0 

autor toma como referencia a liberdade de expressao, prevista no artigo 5°, inciso IX, 

em que se dara a restric;ao, os fins a serem perseguidos e os meios a 

serem utilizados. Finalmente, na ausencia de previsao de intervenc;ao, entendem os 

dois autores que o legislador pode intervir. 
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Para Mendes (2000), referida possibilidade decorre do inciso II do artigo soda 

Constituic;ao Federal, que estabelece uma clausula de reserva legal subsidiaria, 

prescrevendo que "ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senao em virtude de lei". Sustenta que, no caso de direitos fundamentais nao 

submetidos a reserva de lei restritiva, a ayao limitadora seja revestida de cautela 

redobrada. No que tange aos bens juridicos, em face de que seria admissivel a 

restriyao, defende o autor, com base na doutrina alema, que devem se tratar de 

direitos de terceiros ou se revestir de hierarquia constitucional. 

Novais (2003) critica esse ultimo entendimento de Mendes (2000), 

argumentando que aquilo que deve prevalecer e o conteudo material do bern em 

causa, isto e, o peso relativo de cada urn dos bens em colisao, e nao a sua 

localizac;ao formal em urn plano constitucional ou infraconstitucional. 

A Constituiyao Federal de 1988 nao preve uma reserva geral de lei no 

ambito dos direitos fundamentais. Entende-se, contudo, que o legislador 

infraconstitucional esta autorizado a concretizar limites imanentes. A ausencia de 

uma norma geral sobre restric;oes a direitos fundamentais, ao inves de uma 

deficiencia, pode ser considerada como urn dado positivo, ja que evita o problema 

de interpretac;ao do alcance de normas, deixando para a jurisprudencia 

constitucional a possibilidade de reconhecer a existencia de uma reserva geral de 

ponderac;ao, com fundamento no artigo S0
, incisos II e LIV, da Constituic;ao. 

Reza o dispositive que "ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal". Garantida sem reserva de lei, esclarecendo que isso 

nao significa que se trate de urn direito absoluto, nao passive! de sofrer restric;oes, 

seja pelo Legislative, seja pelo Judiciario. Quando a propria Constituic;ao estabelece, 

no artigo 220, que "a manifestayao do pensamento, a criayao, a expressao e a 

informac;ao, sob qualquer forma, processo ou veiculo nao sofrerao qualquer 

restriyao, observado o disposto nesta Constituiyao", deixa claro que o proprio texto 

constitucional nao exclui a possibilidade de restric;oes a liberdade de expressao. 

Outra questao que se coloca e a possibilidade de se invocar a noyao de 

limites imanentes em decisoes judiciais. Poderia o julgador, em vista de urn caso 

concreto, restringir o alcance de urn direito fundamental? 

Em outros termos, a restric;ao de direitos fundamentais operada pelo 

legislador ordinario, antecipando-se a futuros conflitos (conflitos em potencial), pode 

ser justificada invocando-se a teoria dos limites imanentes; o legislador podera 
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argumentar que, embora nao tenham sido prescritos nem direta nem indiretamente 

pelo legislador constituinte, os limites que esta fixando sao legitimos, porque 

imanentes ao sistema de direitos fundamentals e a Constituiyao como urn 

todo. Ja a restriyao judicial a direitos fundamentals na hip6tese de conflito real 

presente, em que urn direito fundamental devera prevalecer em relayao ao outro, 

e legitima se operada mediante a aplicayao do principia da proporcionalidade, 

de modo especial, o principia da proporcionalidade em sentido estrito. lsso 

implica dizer que em situayoes de conflitos concretos de direitos fundamentais, 

embora ate possa faze-la, a invocayao da teoria dos limites imanentes, pelo juiz 

au pelo 6rgao julgador, nao e impre~cindivel. (STEINMETZ, 2001). 

Neste estudo, a posiyao e de que tambem o julgador pode invocar a 

teoria dos limites imanentes no ambito de suas decisoes, a tim de justificar 

restriyoes a direitos fundamentais instituidos sem reserva de lei. Nenhum direito e 

absoluto. lsso significa que todo e qualquer direito fundamental tern seu alcance 

limitado pelo dos demais direitos fundamentais. 

Assim, entende-se que pode o julgador, em face de urn caso concreto, 

restringir a abrangencia de urn direito fundamental como forma de harmoniza

lo com as demais direitos fundamentais que integram o sistema juridico. 

0 afastamento de uma concreta modalidade de exercicio de urn direito, 

em urn determinado caso, em vista do maior peso de urn direito contrario, 

nao leva a expulsao do ordenamento juridico da norma por meio da qual ele 

se expressa. Nesse sentido, Alexi (1997) aduz que o chamado principia da 

concordancia pratica desconhece e mesmo entra em choque com a necessidade de 

se atribuir as normas de direitos fundamentais, na maior parte das vezes, a natureza 

de principios, a fim de que sejam aplicadas de forma gradual e na medida das 

possibilidades de fato e direito, destacando que as situayoes de colisao entre 

principios nao se resolvem no plano da validade, mas sim no plano do peso que 

cada urn represents numa determinada situayao fatica. 

Observa-se que, ao se analisar direitos fundamentals, mostra-se 

imprescindivel a realizayao de ponderayc5es, resultando no eventual afastamento, 

segundo as situayaes concretas, de urn dos bens ou direitos em colisao. Dai a razao 

porque a concordancia pratica deve ser entendida em termos. Nao se pode alcanyar 

sempre urn ponto de equilibria e de satisfayao, entre os bens e direitos em disputa, 
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capaz de impedir a possibilidade de se afastar uma modalidade de exercicio desses 

nos casos concretos. 

4.2 RESTRIQOES AO USO DO BEM AMBIENTAL 

Ao se fazer uma breve remissao historica, pode-se afirmar que o homem 

moderno retrocedeu, porquanto, em nome do individualismo exacerbado, fez 

prosperar o conflito do interesse privado contra o do publico, passando a 

atentar contra o seu proprio futuro, contaminando os mananciais do planeta 

sem qualquer compromisso com as gera9oes futuras. 

Nas civiliza¢es antigas, quando o homem vivia sob outro modelo social, as 

formas originarias de propriedade tinham uma fei9ao comunitaria. Entre os 

indigenas, por exemplo, havia dominio comum das coisas uteis por parte 

daqueles que habitavam a mesma oca, individualizando-se, tao-somente, a 

propriedade de certos moveis, como redes, armas e utensilios de uso proprio. 

0 solo pertencia a toda a tribo, e isso, temporariamente, porque os indios nao se 

fixavam e migravam, obedecendo a urn sentimento superior de preserva98o do 

potencial natural da Terra. Essa conduta, tipica dos povos ancestrais pode ser 

percebida, por estudiosos do comportamento, em varias partes do planeta e nada 

mais era do que uma simples, porem notavel, estrategia de sobrevivencia humana. 

Ademais, a partir dessa condt,~ta, pode-se intuir, tambem, que o homem primitivo 

nao desprezava o sentido de propriedade, apenas, o que e logico, tinha uma estima 

maior pela sua especie e, em assim sendo, valorizava muito mais os aspectos que 

garantiam a sua preserva9ao. 

Com o passar do tempo, entretanto, o homem foi mudando. lnfluenciado por 

novos modelos de comportamento, afastou-se gradativamente da sua conduta 

primitiv~ de enfase coletiva e passou a apoiar o seu sentido existencial no 

individualismo que, ainda hoje, tern como fundamento a propriedade. 

A propriedade, em seus mais variados angulos, em especial do ponto 

vista juridico, teve no Direito romano a sua fonte historica. Em Roma, prosperou 

urn sentido individualists de propriedade, apesar de ter havido duas formas de 

propriedade coletiva: a da genes, em que cada individuo poderia ter uma 

restrita por9ao de terra, so podendo, porem, alienar os bens moveis, e a da 

famili~ que, aos poucos, foi sendo aniquilada pelo fortalecimento do paterfamilias, 
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que passou a administrar 0 patrimonio familiar e desapareceu do cenario juridico 

mundial com o advento da Revoluc;ao Francesa em 1789. 

Na era contemporanea, a configurac;ao juridica da propriedade se apresenta 

vinculada ao cenario politico. Em alguns poucos paises, de regime totalitario. 

Nesse caminhar do tempo, a propriedade coletiva, cada vez mais, foi dando 

Iugar a propriedade privada. Merece destaque a passagem pelo feudalismo, que no 

ambito da economia privada, somente era admitida a propriedade exclusiva 

sabre os bens de consumo pessoal. 

Vale dizer que o individuo e proprietario da casa, dos m6veis, do dinheiro ou 

dos valores mobiliarios, ao passo que os bens de produc;ao sao socializados (minas, 

aguas, rneios de transporte, industrias etc.). Em outros paises, assim como no 

Brasil, prepondera o sistema de propriedade individual, embora sem o conteudo 

identico de suas origens hist6ricas, pais se verifica a existencia de certas 

restric;oes. Nesse compasso, no Brasil, alem das restric;oes voluntarias ao direito de 

propriedade, tais como as servidoes, o usufruto e as clausulas de Mello e Costa 

(1993) destacam que, para os juristas romanos daquela epoca, a propriedade era 

constituida de tres faces: o usus (o poder de utilizar-se da coisa); o fructus (o poder 

de perceber frutos ou produtos do bern); e o abusus (o poder de consumir ou 

alienar a coisa). A sociedade feudal era estatica e hierarquizada. A nobreza, ou 

os senhores feudai~. era detentora de terras e arrecadava impastos dos 

camponeses. 0 clero, membros da lgreja Cat61iq~, tinha urn grande poder, como 

responsavel pela protec;ao espiritual da sociedade. A terceira camada da sociedade 

era formada pelos servos - camponeses - e pequenos artesoes. 

lnspirada nos ideais iluministas, o lema: Liberdade, lgualdade, Fratemidade 

ecoou em todo o mundo, pondo abalxo regimes absolutistas e ascendendo os 

valores burgueses. 

Miceli (1998) escreve que o feudalismo foi urn sistema de organizac;ao 

economica, politica e social da Europa ocidental. 

Para Mota (2001), a Revoluc;ao Francesa e considerada o mais importante 

acontecimento da hist6ria contemporanea. 

Entre os paises que conservam ate os dias de hoje regimes totalitarios 

destacam-se China, Coreia do Norte e Cuba. lnalienabilidade, impenhorabilidade 

ou incomunicabilidade, existem outras limitac;oes oriundas da propria natureza do 

direito referido ou de imposiyao legal, com o escopo de coibir abusos e impedir que 
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o exercicio de tal direito acarrete prejuizos ao bern- estar social. Ditas restric;oes 

buscam garantir a efetiva materializac;ao da func;ao social da propriedade, 

cristalizada na Carta Politica brasileira nos seus artigos 5°, inciso XXIII; 170, 

inciso Ill; 186; e 182, paragrafo 2°, bern como dar efetividade ao carater 

difuso que afetou o bern ambiental. Afinando-se a tudo, urn severo feixe de 

limitac;oes ao uso da propriedade advem do texto do artigo 225 da Constituic;ao 

Federal. Tal dispositivo, em seu caput, paragrafos e incisos, alem de definir os 

principios de politica publica no trato do manejo ambiental, com inteligencia 

impar, colabora para garantir a recuperac;ao de parte do nosso sentido ancestral de 

preocupac;ao com as gerac;oes futuras. 

Assim, e de se concluir que as questoes referentes ao exercicio do Direito de 

Propriedade, por sua importancia e caracteristicas~ mais se ajustam ao ambiente do 

Direito Publico do que ao contexto do Direito Privado, devendo ainda, em obediencia 

a hierarquia de urn valor mais relevante, curvar-se em frente do fundamental 

direito de proteyao da vida. 

Quando se tratou do conceito de meio ambiente como bern de uso 

comum do povo, quis-se destacar que a Constituic;ao Federal inovou, em 

materia de bern publico, ao definir, no caput do artigo 225, o meio ambiente 

como "bern de uso comum do povo e essen cia I a sadia qualidade de vida". 

Escreveu-se que a doutrinc;~ classica e o C6digo Civil estabelecem ql,Je bern de uso 

comum do povo e urn tipo de bern publico, a exemplo dos mares, dos rios, das 

ruas, das estradas e prac;as, mas que os doutrinadores discutem sobre a 

natureza juridica do patrimonio ambiental. 

Concorda-se com os autores que defendem que a Carta Magna criou 

uma terceira categoria de bens, formada por bens que nao publicos nem 

privados, mas de interesse publico. 

Nesse diapasao, Machado (2000) defende que o patrimonio ambiental e 

concebido como urn bern de interesse publico, que pertence a todos e a ninguem 

individualmente, nem mesmo ao Estado. Leite (1997) ensina que o bern ambiental 

de interesse publico deve ser separado da definic;ao de bens publicos e privados. 

Segundo Bastos (1989, p. 194), "a funyao social da propriedade nada mais e 

do que o conjunto de normas da Constituic;ao que visa, por vezes ate com medidas 

de grande gravidade juridica, a recolocar a propriedade na sua trilha normal". 
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Em face dessa concep~ao, cumpre averiguar os limites imanentes ao conceito 

de meio ambiente como bern de uso comum do povo, ou seja, os limites imanentes 

ao conceito de meio ambiente como bern de interesse publico. Para isso, importante 

se faz a compreensao da estrutura atribuida pela Constitui~o Federal ao bern 

ambiental. De acordo com Fiorillo (2001, p. 53), "para que se tenha a estrutura de 

bern ambiental, deve este ser, alem de bern de uso comum do povo, essencial a 
sadia qualidade de vida". Percebe-se que o bern ambient~! bern de interesse 

publicp estrutura-se constitucionalmente atraves da somatoria de dais aspectos: 

bern de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. 

lsso posto, conclui-se, entao, que os limites imanentes encontram-se na 

sequencia do proprio texto legal, quando estabelece o segundo aspecto da 

estrutura do bern ambiental: essencial a sadia qualidade de vida. Significa que 

toda e qualquer utiliza~ao do bern ambiental esta limitada pela garantia de uma 

sadia qualidade de vida. Quem, de qualquer forma, praticar contra o meio ambiente 

alguma conduta que venha em prejuizo de uma sadia qualidade de vida, 

ultrapassara os limites impastos pela Carta Maior. 
' A conclusao apontada, contudo, da azo a uma outra investiga~ao: que bens 

ambientais sao essenciais a uma vida saudavel? 

A prote~o que se almeja nao se resume ao ser humano, mas a vida como 

urn todo. Acontece que, como se vera ao Iongo da explana~o. urn meio ambiente 

saudavel, em que se insere toda especie de vida, integra o rol de direitos 

fundamentais, que sao requisitos minimos para a dignidade da pessoa humana. 

A ideia de dignidade da pessoa humana nasceu no plano filosofico 

como uma reflexao, para, apos, ser consagrada como urn valor moral, ao qual, 

finalmente, agregou-se urn valor juridico. Ao Iongo da historia, e perceptive! a 

evolu~ao do pensamento reflexivo do homem acerca de sua propria essencia 

e de sua propria condi~ao existencial. Pode-se dizer que no pensamento classico 

encontram-se as origens da ideia de que a pessoa humana seria dotada de 

urn valor intrinseco. Tal premissa,num primeiro instante, teria sido extraida da 

concep~ao de que todo ser humano possui urn valor proprio que o diferencia dos 

demais elementos da realidade. Mais adiante, essa ideia evoluiria para a no~o de 

que esse mesmo ser humano, na figura de uma so pessoa, representaria toda 

a humanid~de. Na antiga filosofia, o inicio da preocupa~ao com a natureza do ser 

humano, talvez, encontre-se entre os sofistas. 
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Foi com esses filosofos que teve inicio o deslocamento do eixo reflexivo do 

pensamento fisicp Cosmo.s para o pensamento humanista da antigOidade homem 

como individuo e como membra de uma sociedade. Nessa epoca, Protagoras 

afirmou que o homem era a medida de todas as coisa~ homo mensur.a, e 

Antifonte defendeu a igualdade dos individuos, independentemente 

Padovani e Castagnola (1974) referem que os sofistas eram urn grupo 

de filosofos gregos contemporaneos de Socrates que chamavam a si a profissao 

de ensinar a sabedoria e a habilidade. Sequiosos em conquistar fama e riqueza, 

tornaram-se mestres de eloqOencia e de retorica. Ensinavam aos homens avidos de 

poder politico a maneira de alcanc;arem seus desiderates. Diversamente dos 

filosofos gregos em geral, o ensinamento dos sofistas nao era ideal, desinteressado, 

mas sobejamente retribuido. 0 conteudo desse ensino abrac;ava todo o saber, a 

cultura, uma enciclopedia, nao para si mesma, mas como meio para fins praticos 

e empiricos e, portanto, superficial. 

A epoca de ouro da sofistica foi a segunda metade do seculo V antes de 

Cristo. 0 centro foi Atenas, a Atenas de Pericles, capital democratica de urn grande 

imperio maritima e cultural de sua origem. No pensamento de Cicero, evidenciado 

nas classicas tragedias gregas, ja se encontrava formada a ideia de que o ser 

humano possuia uma qualidade que o distinguia das demais criaturas e que esse 

atributo distintivo era uma caracteristica de todos os seres humanos, mesmo diante 

de eventuais diferenc;as culturais, sociais ou individuais. Esse novo atributp ou 

dignidad~ resultou do significado filosofico conferido ao universalismo de Alexandre 

Magno, que concebia o mundo como uma unica polis, em que todos 

participavam como amigos e iguais, sendo que nisso fundamentou suas conquistas 

e seu expansionismo. 

Platao, Aristoteles e Santo Agostinho tambem buscaram distinguir os seres 

humanos das coisas e dos outros animais, elevando-o a um patamar de 

superioridade perante as demais criaturas. Sao Tomas de Aquino, na ldade Media, 

sustentou a divindade da chamada dignitas humana. Ja no Renascimento, ratificou

se o pensamento de que o homem e urn ente dotado da prerrogativa necessaria 

para construir e planejar sua propria existencia de maneira livre, independente e sem 

qualquer ingerencia abusiva de outros individuos. 

No seculo XVI, foi importante a contribuic;8o de Francisco de Vitoria, que, 

contrariando o colonialismo espanhol, defendeu a liberdade dos povos e o 
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respeito a eles, com base no pensamento est6ico e cristao, e na tese de que os 

povos da Americp assim como os outros povo.s eram titulares de urn direito 

original, fruto de sua natureza humana. 

As reflexoes acerca da liberdade humana foram lapidadas pela filosofia 

que moveu a lndependencia Americana e a Revoluc;ao Francesa, e se 

manifestou por meio do lluminismo, movimento que teve origem no seculo XVII e 

se firmou no seculo XVIII. Kant (1995) concebia o hornem como urn ser racional, 

que existia como urn fim e nao como urn meio. lsso o diferenciava dos outros seres 

desprovidos de razao. 

Por causa da condic;ao de ser racional, comum a todos os seres humanos, e 

que o homem poderia ser chamado de pessoa, ou pessoa humana, que possuiria 

urn valor intrinseco, urn valor proprio da sua essencia. Esse valor intrinseco, por sua 

vez, seria superior a qualquer outro, e, exatamente por isso, nao teria preyo nem 

poderia ser substituido por algo equivalente, pois o ser humano seria urn fim 

e nao urn meio passive! de uso ou manipulayao. Valor intrinseco referido 

seria urn valor absoluto, urn atributo absoluto, ou, enfim, uma dignidade 

absoluta. Tal dignidad!3 absolutp seria a qualidade essencial da pessoa humana, 

por isso dignidade da pessoa humana, merecedora de respeito e proteyao. 

Oessa maneira, pode-se dizer que o lluminismo foi, simultaneamente, urn 

movimento e uma revolta intelectual. Foi urn dos movimentos impulsionadores do 

capitalismo e da sociedade moderna. Desenvolveu-se na Alemanha, na Franya 

e no Reino Unido e teve grande influencia na Austria, na ltalia, na Polonia, 

nos Paises Baixos, na Russia, nos paises da Escandinavia e na America. 

Na era contemporanea, a questao da dignidade da pessoa humana foi 

elevada a tema fundamental. Como fundamento da existencia social, passou a 

merecer toda a atenc;ao nos mais diversos recantos do Planeta. 

E importante destacar, tambem, a evoluc;ao axiol6gica da dignidade 

da pessoa humana. Entendida como urn valor moral, esteve presente nas 

culturas enos povos mais diversos. Varias doutrinas e textos religiosos 

contemplaram a valorizac;ao e salvaguarda do homem. 

No Judaismo, a salvaguarda do ser humano se apresenta sob duas 

faces: uma necessidade e uma obrigac;ao. A teologia judaica considera a 

dignidade do homem como urn incentivo a caridade, a proteyao aos desamparados 

e ao amor fraternal. 
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No lslamismo, a pessoa humana e vista como o ser mais nobre e 

digno de honra existente. Os principios basicos da civiliza~o islamica marcaram 

as sociedades que surgiram a partir do seculo VII. Pregava o ideario islamico 

que a dignidade da pessoa nao deve ser violada e elege valores como 

generosidade, igualdade, paz e fraternidade. 0 ser humano e concebido como 

uma criatura produzida por Deus, que lhe deu urn sopro de alma e fez-lhe a 

figura mais bela. E tao importante o respeito a pessoa que a vida de uma e tao 

valiosa quanto a vida de todos. 

0 Cristianismo e quase uniforme na ado~o da tese de preserva~o do 

homem. 0 fundamento teol6gico cristao para a prote~o da dignidade do 

homem tern amparo no postulado de que a pessoa humana, criada por Deus a sua 

imagem e semelhan~a e remida por Cristo, necessariamente apresenta uma 

condi~o que requer liberdade e justi~. como prioridade sobre todas as coisas 

materiais que lhe possam degradar ou escravizar. Corolario do principia cristao 

que a fundaments, a lgreja Cat6lica iniciou sua doutrina social num tempo em 

que o homem se via amea~ado pela selvageria presente no plano economico, 

que o relegava a mero material a ser consumido no chamado progresso 

industrial. Nasceram dai diversos movimentos de carater renovador e de 

preocupa~o humanitaria. Na America Latina, e principalmente no Brasil, surgiu a 

chamada Teologia da Liberta~ao, preocupada com as desigualdades s6ciais. 

0 certo e que a prote~o da dignidade da pessoa humana passou a 

ser, concomitantemente, uma necessidade material e uma condi~ao para a 

constru~ao e o desenvolvimento da humanidade. Reconhecida, inicialmente, como 

urn valor moral, principalmente ap6s a Declara~o da Organiza~ao das Na~oes 

Unidas de 1948, foi abarcada por urn valor juridico, passando do ambito da 

consciencia coletiva para o ambito do Direito. Alcan~u a condi~ao de atributo 

imanente ao ser humano, capaz de lhe proporcionar o exercicio da liberdade e 

de outros direitos, como a garantia de uma existencia plena e saudavel. 0 

que se percebe e a existencia de uma notavel confluencia entre valores 

morais e juridicos, tendo por objetivo a consagra~ao do principia da 

dignidade da pessoa humana. Nao se sabe se sera possivel que, no futuro, a 

humanidade trilhe urn mesmo caminho, rumo a urn mesmo Iugar. Mas, caso isso 

ocorra, a dignidade da pessoa humana, possivelmente, sera o arcabou~o para 

isso. A dignidade e imanente ao homem e este e o marco comum presente 
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nas mais diversas culturas, credos e instituiyoes. Nao foram poucos os 

contratempos por que passou o homem ao Iongo de sua hist6ri~ escravatura, 

perseguiyoes, prevalencia do valor economico sobre o social, guerras, 

genocidios, fome, discriminayao etC(., porem somente com a efetiva superayao 

de todos OS fatores degradantes e que se podera alcanyar a dignidade da 

pessoa humana. 

A valorizayao da noyao de dignidade humana esta intimamente ligada 

aos movimentos constitucionalistas modernos, sobretudo ao frances e ao americana. 

Apesar de, ao Iongo da hist6ria, serem encontradas algumas manifestayoes 

axiol6gico-constitucionais destinadas a organizar a estrutura do poder e, algumas, 

ate de defesa da liberdade individual (COMPARATO, 1999), o 

constitucionalismo somente se estampou de forma significativa com o advento 

das Cartas da segunda metade do seculo XVIII, sob a influemcia das 

Revoluyoes Burguesas, do Contratualismo e do lluminismo. (DALLARI, 1998). 

A constituiyao moderna, com forte carater liberal, teve como finalidade 

estabelecer direitos e garantias individuais e coletivos e definir a forma 

de organizayao do Estado, fixando aspectos relativos ao governo e ao 

exercicio do poder. 0 valor moral da dignidade da pessoa humana foi elevado 

a valor constitucional na Declarayao de Direitos de Virginia, que precedeu a 

Constituiyao americana de 1787, e na Declarayao dos Direitos do Homem e do 

Cidadao de 1789, que resultou da Revoluyao Francesa. Esses documentos 

buscaram fundamentos nos ensinamentos de Locke, Montesquieu e Rousseau, 

em que estava insculpida a ideia humanista de reserva da integridade e 

da potencialidade do individuo. (KRIELE, 1983). 

Fluiram-se os anos e as principais constituiyaes mantiveram a dignidade da 

pessoa humana entre os principios fundamentais, agregando-lhe, paulatinamente, 

outros valores e fins, ate assumir, atualmente, urn carater programatico, tendo 

por objetivo a concretizayao dos direitos incorporados. E interessante que se 

diga, contudo, que, apesar de se encontrar implfcita nos textos constitucionais mais 

antigos que tutelaram as liberdades fundamentais, e recente a positivayao expressa 

do ideal da dignidade da pessoa humana. Com poucas exceyoes, apenas depois de 

sua inseryao na Declarayao Universal da ONU de 1948 o principia foi 

expressamente reconhecido na maioria das Constituiyoes. 
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No Brasil, pais que teve sua escala~a constitucional deveras conturbada, 

conseqOencia de uma realidade politica marcada por revolucoes e 

periodos ditatoriais, o ideal de proteyao da dignidade da pessoa humana 

somente foi formalmente reconhecido na ordem positiva com a promulgacao 

da Constituiyao Federal de 1988, que a situou como principia fundamental no artigo 

1°, incise Ill. Foi louvavel tal premissa que, ao consagrar o valor da dignidade 

humana como principia maximo, o elevou a urn patamar superior no ordenamento 

juridico patrio, com a qualidade de norma juridica fundamental, dotada, 

portanto, por sua natureza, de coercitividade e de imperatividade, diferentemente 

do que ocorre com as normas de ordem moral (REALE, 1995). Deixou, assim, tal 

preceito de ser mero ditame de obediencia facultativa, para se tornar norma 

juridica de aspecto principiol6gico, acobertada por urn poder vinculante. 

Benavides (2002) esclarece que os principios de direito, e especialmente 

os principios constitucionais, sao equiparados a normas juridicas no que tange 

as caracteristicas de coercitividade e de imperatividade. Por isso, nao sao 

meres ditames de obediencia contingente ou facultativa, mas sim normas juridicas 

de aspecto principiol6gico e dotadas de poder vinculante. 

Hesse (1991) explica que as normas constitucionais (regras e principios) 

compartilham desse poder vinculante e dessa caracteristica de imperatividade de 

que sao dotadas as normas juridicas latu sensu. Destaca o autor que a 

coercitividade em termos constitucionais ocorre em grau mais elevado do que 

em outras normas juridicas, uma vez que possuem hierarquia superior, 

subordinando as demais normas as suas disposicoes expressas e implicitas. Ah~m 

disso, a submissao perante as normas constitucionais, mesmo que 

programaticas, nao vincula apenas o ordenamento normative enquanto 

sistema te6rico, mas, tambem, todos os seus efeitos praticos, na dimensao dos 

efeitos do Direito na realidade. (CANOTILHO, 1982). 

Pelo exposto, pode-se constatar que os efeitos das regras e dos principios 

constitucionais projetam-se por toda a realidade, indo alem dos ambitos estritamente 

normativos ou juridicos, atingindo, a titulo de exemplos, atividades ligadas a 

economia e politica. E, precisamente, nos cases praticos que o carater dirigente 

da Constituicao revela sua importancia e seu significado mais importantes, ja que 

todo o desenrolar social submete-se aos valores de ordem constitucional. 

Uma das conseqOencias desse reconhecimento e que diretrizes, como a protecao da 
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dignidade humana, passam de meras hip6teses filos6fico-axiol6gicas a imperativos 

faticos, com a amplitude do Direito projetado na sociedade. (SARLET, 2004). 

Nao ha como se falar em dignidade da pessoa humana sem relaciona

la com a teoria dos direitos fundamentais. Miranda (1988) e Comparato (1999) 

defendem que existem varios pontos de contato entre a dignidade da pessoa 

humana e a teoria dos direitos fundamentais, salientando que, na verdade, 

mais do que simples pontos de contato, representam uma intima ligayao 

entre os dois institutos, sobretudo pelos seguintes aspectos: a dignidade da pessoa 

humana pode ser vista como unidade de valor de uma ordem constitucional, 

servindo como paradigma dos direitos fundamentais e como elemento de 

integracao e de hierarquizacao hermeneutico-sistematica de todo o ordenamento 

juridico; a protecao e a promoyao da dignidade humana sustentam e aferem 

legitimidade ao Estado e a sociedade que ostentem o ser humano como fim e 

como fundamento maximos; a diretrit da dignidade da pessoa humana seria 

informadora de toda a ordem juridica e os direitos fundamentais seriam a 

concretizacao dessa diretriz; a dignidade da pessoa humana seria parametro 

na deduyao de direitos fundamentais implicitos, seguindo a concepyao de que a 

propria dignidade consistiria urn direito fundamental, na medida em que se 

manifestasse stricto sensu; e a dignidade da pessoa humana pode ser considerada 

como limite e funcao do Estado e da sociedade. 

A essa altura, pode-se dizer que a dignidade da pessoa humana possui 

carater universal e, ao mesmo tempo, e a base e o fim dos direitos 

fundamentais, entrelayando-se com o conceito material de Constituicao, uma vez 

que a proteyao do ser humano tornou-se finalidade das cartas constitucionais. 

Na era contemporanea, uma Constituicao que nao consagre a proteyao da 

dignidade da pessoa humana nao pode ser vista como verdadeira. Mas nao 

basta que haja uma expressa previsao constitucional. E preciso que os Estados 

a promovam em suas acoes do dia-a-dia. 

A Constituiyao Federal de 1988, superando urn periodo de instabilidades, 

maculado, sobretudo, pelo regime ditatorial, e seguindo a tendencia que se 

expOs, encartou inumeros principios sociais. Primou por delinear em seu contexto o 

Estado Oemocratico de Direito, a limitacao do poder politico, a enunciayao dos 

direitos fundamentais, a promoyao da justiya social, o controle do poder 

econOmico e a preservacao da dignidade da pessoa humana. 
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A dignidade da pessoa humana adquiriu, assim, carater imperative e 

vinculante no solo patrio, em razao da forga normativa da Constituiyao. Foi elevada a 

categoria de principia estruturador do Estado brasileiro, funcionando como 

fundamento das aspirac;oes sociais e democraticas. A dignidade da pessoa humana, 

enfim, transcendeu as discussoes te6rico-politicas e projetou-se no mundo 

juridico-politico-pragmatico, assumindo o papel de promover a justiga e defender 

o homem. Tornou-se fator de justificagao do respeito a vida humana e, ate mesmo, 

ao seu fim. 

Sarlet (2004) conceitua dignidade da pessoa humana como sendo uma 

qualidade intrinseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e considerayao por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, urn complexo de direitos e deveres fundamentais 

que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a the garantir as condigoes 

existentes minimas para uma vida saudavel, alem de prop1c1ar e promover. 

A origem etimol6gica do termo dignidade e a expressao latina dignitas, 

que signifies respeito, prestigio, considerayao, estima. E possivel que se diga, 

contudo, que a palavra respeito e a que melhor reflete o seu significado pratico. 0 

respeito ao ser humano importa na observancia dos direitos fundamentais a ele 

consagrados e na proibigao de quaisquer tipos de discriminagoes. Onde nao 

houver respeito pela vida e pela integridade fisica e moral do ser humano, 

onde as condigoes minimas para a existencia nao forem asseguradas, onde nao 

houver limitayao do poder, onde a liberdade, a autonomia, a igualdade e os 

direitos fundamentais nao forem reconhecidos e minimamente assegurados, nao 

havera espago para a digrtidade da pessoa humana e esta, por sua vez, podera nao 

passar de mero objeto de arbitrio e injustigas. (SARLET, 2004). 

0 que se tern, entao, em vista de tudo o que foi exposto? Tem-se 

que os limites imanentes ao conceito de meio ambiente como bern de uso 

comum do povo sao os necessaries para uma sadia qualidade de vida, e que 

isto e sinonimo de uma vida com dignidade. Tem-se que urn meio ambiente 

sadio integra a tabua de direitos fundamentais do homem e que a dignidade 

da pessoa humana esta intimamente ligada aos direitos fundamentais, servindo 

como diretriz a eles. E tem-se que a dignidade da pessoa humana importa no mais 

amplo respeito ao homem. 
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Mas como harmonizar o uso do meio ambiente com uma vida saudavel 

e, portanto, digna? A resposta e a missao e, talvez, o maior desafio da 

humanidade. Passa, ao mesmo tempo, por urn a urn e por todos. 0 ser humano e o 

construtor das leis que o regem e dos 6rgaos que fiscalizam o cumprimento das 

mesmas. Trata-se, portanto, de regrar e fiscalizar a si mesmo, estabelecendo ate 

onde o uso, ou o mau uso, do bern ambiental afetara, ou nao, a sadia qualidade de 

vida e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. 

Ha, ainda, urn Iongo caminho a ser percorrido. Possui-se uma legisla~ao 

inserta no rol das mais avan~das do mundo, a exemplo da Lei dos Crimes 

Ambientais, que preve, inclusive, a penaliza~o das Pessoas Juridicas, mas 

peca-se quanta a efetividade. Possui-se uma fiscaliza~ao estruturada nos mais 

variados segmentos, mas peca-se quanta a eficiencia. E preciso ser mais 

pragmatico e menos ret6rico e tambem que o homem alcance a consciencia de 

que e sua a tarefa de estabelecer os limites a utilizayao do meio ambiente e 

fazer com que sejam respeitados, como forma de garantir uma vida digna. 

Em que pese, porem, o muito que se tern a fazer para concretizar o respeito 

ao meio ambiente, ja se tern instrumentos notaveis para isso. Alem da mencionada 

Lei dos Crimes Ambientais e das normas de fiscaliza~o administrativa, urn 

meio ambiente saudavel, como direito fundamental expresso na Constitui~o. esta 

sujeito a prote~ao dos chamados remedios constitucionais, assim como de toda a 

legislayao infraconstitucional correlata. Dessa maneira, os atos lesivos ao meio 

ambiente, por exemplo, podem ser atacados por meio de mandado de 

seguran~a. ayao popular e a~o civil publica. 

Tudo isso, no entanto, e corriqueiro. A novidade trazida por esta pesquisa 

esta na investiga~o dos limites ao uso do meio ambiente a partir da 

Constitui~ao Federal de 1988, ou seja, na investiga~ao de a partir de onde o uso do 

meio ambiente esta sujeito a aplica~o das normas protetoras. Chegou

se a conclusao de que a utiliza~ao do bern ambiental deve se coadunar com o 

respeito a dignidade da pessoa humana. Assim, qualquer utilizayao do meio 

ambiente que desrespeite a dignidade da pessoa humana esta sujeita a 
aplica~o das normas protetoras. 

E dificil de se pensar em uma cartilha a respeito. Entende-se que a 

analise, na maioria das vezes, tera que ser feita na situayao fatica. Os efeitos 

das a~6es humanas sobre o bern ambiental podem assumir varia~oes diversas, 
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dependendo da situac;ao e do Iugar em que acontec;am. 0 abate de urn 

animal Silvestre, par exemplo, pode configurar crime contra a fauna, ou alga 

rotineiro, dependendo das circunstancias em que ocorra. 

De qualquer modo, esta desenhado o parametro: os limites imanentes 

ao conceito de meio ambiente como bern de usa comum do povo sao os 

necessaries para uma vida digna. 

E, como ja se escreveu antes, em sendo a dignidade da pessoa humana 

alga inerente ao proprio homem, tambem sao inerentes a ele. Veja-se Lei 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Aqui, como ja foi mencionado anteriormente, entende-se que a proteyao 

da vida nao se restringe ao ser humano, sendo extensiva a todo e qualquer 

ser vivo direito de respirar ar puro, beber agua limpa e comer alimentos sem 

agrot6xicos. 

Resta, assim, rechac;ada qualquer especie de poluiyao, degradayao ou 

mau uso do meio ambiente. 0 proprietario do solo sabre o qual existe urn campo ou 

uma floresta tern o usa de tais bens limitado pela nao-afetayao da dignidade da 

pessoa humana. Ele pode usar, gozar e dispor de sua propriedade, mas nos 

limites em que tal usa nao afete uma vida digna. E essa compreensao e 

extensiva a todo bern ambientaf: natural, cultural, artificial ou do trabalho. 

Qualquer tipo de utilizayao do meio ambiente deve pautar-se pela garantia 

de que nao sera afetada a dignidade da pessoa humana. A flora, a fauna, os 

minerais, as edificac;oes e suas estruturas, o patrimonio hist6rico, os fatores 

presentes no ambiente de trabalho etc., tudo esta intimamente relacionado 

com a vida humana e com a vida toda, sendo que nossas atitudes e ac;oes 

em relac;ao a eles devem ter como medida a garantia de uma vida digna. 

Mas, se o meio ambiente, como bern de usa comum do povo, foi erigido 

a condiyao de bern de interesse publico, cuja utilizayao tern como parametro a 

garantia de uma sadia qualidade de vida, o que importa uma vida com dignidade, 

pode-se arguir que os limites imanentes ao conceito de meio ambiente como bern de 

usa comum do povo, mutatis mutandis, rem, assumem a natureza de obrigac;ao 

propter ou seja, assumem a natureza de alga que se adere ao bern ambiental. E 
uma construc;ao que se faz. 
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Nao serao aprofundadas discussoes sobre o tema obrigac;ao propter rem, 

mas alguns esclarecimentos se fazem necessarios. A obrigayao propter rem tern 

carater misto, pois abarca caracteristicas de direito real e de direito obrigacional. 

A obrigac;ao, em regra, nasce de urn acordo de vontades, ou seja, as 

partes se obrigam a cumprir determinado contrato e desse acordo surge 

a obrigayao. A obrigac;ao propter rem nao surge por forc;a do acordo de vontades, 

mas em razao de urn direito real. Os direitos reais sao aqueles previstos no artigo 

1.225 do Codigo Civil: propriedade, penhor, anticrese, usufruto, servidoes, uso, 

habitac;ao etc. Mudando o que deve ser mudado. Propria da coisa. Lei 10.406, 

de 1 0 de janeiro de 2002. Predomina que o rol e numerus clausu.s numeros 

fechados. 

Acontece que o direito real e urn vinculo que liga uma coisa a uma pessoa. 

E urn direito absolute, erga omnes, e tern, portanto, sujeito passivo universal. lsso 

permite asseverar que, uma vez que os limites imanentes ao conceito de 

meio ambiente como bern de uso comum do povo tern natureza de obrigayao 

propter rem, ou seja, de algo proprio do bern ambiental, de alga que adere 

ao bern ambiental, o desrespeito a esses limites, de forma a afetar a vida 

com dignidade, e oponivel contra qualquer pessoa. 

Esse tipo de obrigayao, na verdade, ja ocorre, de forma bern clara, em 

relayao a alguns bens ambientais, como no caso de coisa tombada pelo 

Patrimonio Historico e Artistico Nacional, em que, no ato de tombamento, 

o proprietario adquire, sem a expressao de sua vontade, a obrigac;ao de 

manter em born estado de conservayao e de nao fazer mudanc;as que porventura 

venham a descaracterizar o bern, que geralmente e urn imovel. E urn classico 

exemplo de obrigayao propter rem incidente sabre urn bern ambiental, 

pais o proprietario, enquanto se encontrar nessa situac;ao, nao podera imprimir 

mudanc;as que descaracterizem o bern, livrando-se da responsabilidade 

ao perder a propriedade. Tal caso e regulamentado pelo artigo 17 do Decreta

Lei 25, de 30 de novembro de 1937, o qual determina que as coisas tom bad as 

nao poderao, em caso nenhum ser destruidas, demolidas ou mutiladas, nem, sem 

previa autorizac;ao especial do Servic;o do Patrimonio Historico e Artistico 

Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqOenta 

por cento do dano causado. 
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0 problema que se coloca ao se admitir que os limites imanentes 

ao conceito de meio ambiente como bern de uso comum do povo tern 

natureza de obrigac;ao propter rem e quanto as conseqOencias ap6s a perda do 

direito real sobre a coisa. A obrigayao propter rem subsiste enquanto subsistir 

o direito real que a pessoa tern sobre a coisa. Como ficaria, entao, o caso 

do proprietario de uma area de terras que derrubou uma floresta milenar, 

poluiu urn rio ou instalou uma fabrica que causou serios danos ambientais e, 

ap6s, desfez-se dela? Entende-se que, em se tratando de bern ambiental, deve 

ser construida uma nova interpretac;ao para o institute, em que a obrigayao 

propter rem subsista ap6s a perda do direito real em Oponivel contra todos. 

Relac;ao aos danos causados. Estaria, assim, o antigo titular do direito real 

obrigado a reparar os danos que causou. Cr6-se tambem que o novo titular do 

direito real, tendo em vista a relevancia do bern ambiental, assume o compromisso 

de envidar todos os esforc;os para reparar os danos causados pelo antigo titular. 

0 grande desafto e criar condic;Oes e soluc;oes para que o bern ambiental 

tenha urn tratamento diferenciado, nos limites estabelecidos pela conceituac;ao 

que lhe foi atribuida pela Constituic;ao Federal. Como bern de uso comum do 

povo, ou seja, como bern de interesse publico, o meio ambiente impoe 

restric;oes a sua utilizac;ao, devendo ser preservado, e, tambem, recuperado, 

a ftm de que seja garantida a dignidade da pessoa humana, e, como 

conseqOencia, a existencia do homem e dos demais seres vivos. 

4.3 COMPROMISSO AMBIENTAL 

Como ja se analisou em capitulo anterior, em termos de meio ambiente, 

preservar e a melhor soluyao, pois, em que pesem os avanc;os tecnol6gicos 

e cientiftcos, ainda nao se e capaz de recuperar uma floresta degradada ou 

restituir uma especie extinta. A Carta Magna de 1988, no seu artigo 225, 

caput, impos a todo~ Poder Publico e coletividade o dever de proteger e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerac;oes. No mesmo 

dispositive, o meio ambiente foi elevado a condiyao de bern de uso comum do povo 

e essencial a sadia qualidade de vida e, conforme tambem ja se escreveu, o 

bern ambiental assumiu a condiyao de bern de interesse publico, essencial a uma 
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sadia qualidade de vida, ou seja, assumiu urn can~ter difuso, de algo que, ao 

mesmo tempo, pertence a todos e nao pertence a ninguem. 

Silva (1993) preconiza que 0 direito a vida e a matriz de todos OS 

demais direitos fundamentais do homem, devendo orientar todas as formas de 

atuac;ao no campo da tutela do meio ambiente. Por meio da tutela do meio 

ambiente o que se protege e a qualidade da vida humana. 

A realidade em que se vive, entretanto, se, por urn lado demonstra 

que a preservac:;ao deve ser concretizada por meio de uma consciencia 

ecol6gica, por outro, demonstra que ainda nao se alcanc:;ou tal consciencia. As 

pessoas ainda nao assimilaram a nova situac;ao que o bern ambiental ocupou 

na Constituic:;ao Federal, mas e evidente a necessidade de que tomem consciencia 

dos limites impastos pelo novo conceito e assumam o compromisso de nao s6 

preserva-lo, mas tambem recupera-lo, como forma de se garantir uma vida digna. E 
preciso conhecer melhor o meio em que se esta inserto e aprender a conviver com 

ele, ou, em outras palavras, e preciso que as pessoas se eduquem ambientalmente. 

Falar em educac;ao e falar em informayao. A educac:;ao ambiental se efetiva 

por meio da informac:;ao ambiental, corolario essa · do direito de ser 

informado, insculpido na Constituic:;ao Federal. Decorrencia do principia da 

participayao na protec:;ao do meio ambiente, a educac;ao ambiental foi 

expressamente prevista na Quando se tratou do conceito de meio ambiente 

como bern de uso corhum do povo, quis-se destacar que a Constituiyao 

Federal inovou, em materia de bern publico, ao definir, no caput do artigo 

225, o meio ambiente como "bern de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida". Escreveu-se que a doutrina classica e o C6digo Civil 

estabelecem que bern de uso comum do povo e urn tipo de bern publico, a 

exemplo dos mares, dos rios, das ruas, das estrada~ e prac:;as, mas que os 

doutrinadores discutem sobre a natureza juridica do patrimonio ambiental. 0 

dispositive constitucional foi regulamentado pela Lei 9.795, de 27 de abril de 

1999, que, no seu artigo 1°, definiu educac:;ao ambiental como: os processos pelos 

quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competencias voltadas para a conservac:;ao do meio 

ambiente, bern de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 
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Sobra evidenciado que a educayao e a conscientizayao sao os pilares 

para urn comprometimento ecol6gico, nos mais variados segmentos. Educar 

ambientalmente significa, de acordo com os Artigos 220 e 221 da Constituiyao 

Federal: a) reduzir os custos ambientais, a medida que a populayao atuara 

como guardiao do meio ambiente; b) efetivar o principio da prevenyao; c) 

fixar a ideia de consciencia ecol6gica, que buscara sempre a utilizac;ao 

de tecnologias limpas; d) incentivar a realizayao do principio da 

solidariedade, no exato sentido que percebera que o meio ambiente e 

(mico, indivisivel e de titulares indeterminaveis, devendo ser justa e 

distributivamente acessivel a todos; e) efetivar o principio da 

participac;ao, entre outras finalidades. 

Em sintese, por meio da informac;ao ambiental chega-se a educac;ao 

ambiental; por meio da educayao ambiental chega-se a conscientizac;ao ambiental; e 

a partir da conscientizayao ambiental chega-se ao compromisso ambiental. Nao 

mais se questiona que a preservac;ao do meio ambiente esta intimamente 

relacionada a preservac;ao da vida e que urn meio ambiente ecologicamente 

equilibrado integra a tabua dos direitos fundamentais positivados na Lei Maior. 

Dessarte, torna-se imperioso que se encontre o ponto de equilibrio, a 

concordancia pratica, a harmonia entre a utilizayao do meio ambiente e a sua 

preservac;ao para o devir. 

E exatamente nesse contexto que toma corpo a expressao compromisso 

ambiental. De nada adianta uma legislac;ao ambiental avanc;ada, de nada adianta 

a vontade dos governantes, de nada adianta a vontade de alguns ou de 

muitos, se nao se estiver compromissado. Urn meio ambiente equilibrado, capaz 

de garantir a dignidade da pessoa humana, somente sera possivel em 

face da vontade da maioria, ou, quem sabe, em face da vontade de todos. 

E nao se vislumbra outra maneira de essa vontade ganhar forc;a e materializar -se, a 

nao ser por intermedio do compromisso de todos, a nao ser por intermedio do 

compromisso ambiental. 

Ante o que se disse, entende-se que qualquer pesso~ fisica ou juridi~ deva 

assumir o compromisso de bern gerir o meio ambiente. Nao pode ser de outra forma, 

pois o meio ambiente e urn bern difuso, urn bern que, de forma concomitants, e de 

todos e nao e de ninguem. E por assim ser, resta evidente que de todos e 

o dever de preserva-lo e recupera-lo, como tambem de todos e o dever de 
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firmar o compromisso ambiental. 0 titular do direito de propriedade do solo, 

por exemplo, deve assumir o compromisso de pautar o uso do bern de 

acordo com os limites explicitos delineados pela legisla<;ao e, tambem, com os 

limites imanentes a norma protetora do meio ambiente gravada no artigo 225 

da Constituic;ao Federal. Nao e demais lembrar que ao solo estao intimamente 

ligados os recursos do subsolo, a agua, o ar atmosferico, a flora, a fauna, as 

edificayaes, bern comp em essenci!=l os patrimonios hist6rico, arqueol6gico, 

artistico, paisagistico e turistico. Do mesmo modo, os governantes, os empresarios, 

os usuarios de bens e servic;os, qualquer pessoa, enfim, devem exercer 

suas atividades sob a egide do compromisso ambiental. 

Apontam-se duas hip6teses a fim de que seja alcanc;ado o compromisso 

ambiental, sendo que uma nao exclui a outra, e ambas sao formas de 

educa<;ao ambiental. A primeira hip6tese e a divulgac;ao permanente de como se 

deve agir em relac;ao ao meio ambiente, da importancia disso para a 

continuidade da vida e das conseqOencias que virao, caso assim nao se aja. 

Essa divulga<;ao se daria nos meios de comunicac;ao, nas escolas, em 

palestras etc. A segunda hip6tese e a institui<;ao de urn termo de 

compromisso a ser assinado por toda pessoa q1,.1e exerc;a alguma atividad~ 

aqui entendida como a<;ap que possa causar danos ao meio ambiente. 

Assim, por exemplo, firmariam o termo de compromisso o comprador ou 

arrendatario de urn im6vel, o comprador de urn veiculo, o empresario e os 

governantes. 0 termo de compromisso seria condi<;ao para o exercicio da 

atividade, sendo que, em certos casos, poderia ser exigida a comprovac;ao de que o 

interessado conhece os limites impastos, que poderia se dar pela apresentac;ao 

de certificados de participac;ao em palestras ou aulas sobre o tema, ou, ainda, 

pela aplicac;ao de uma prova com questoes tiradas de uma cartilha 

previamente distribuida. No caso de aquisi<;ao de urn bern, por exemplo, o termo de 

compromisso ambiental poderia fazer parte do proprio documento de 

transferenci!=l escritura publica ou contrato. Aos ja possuidores do bern, seria 

concedido urn prazo para assinarem o termo de compromisso ambiental, 

estabelecendo-se sanc;ao pelo descumprimento. Ora, para conduzir urn veiculo, o 

individuo precisa obter uma licenc;a, a Carteira Nacional de Habilitac;ao; para 

adquirir e portar uma arma, precisa de autorizac;oes. 
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Em ambos os exemplos, necessitara demonstrar conhecimentos sobre a 

utilizac;ao de tais bens. 0 fundamento e que a utilizac;ao dos mesmos de forma 

indevida e fator de risco. Entao, por que nao se criar urn instrumento que 

demonstre que a pessoa esta habilitada para utilizar o bern ambiental, ja que 

os danos causados, quase sempre irreversiveis e irreparaveis, poem em risco 

toda a vida existente no planeta? 

Os termos de compromisso na area ambiental nao sao novidade no 

nosso ordenamento juridico nem no Direito Comparado. Estao previstos, por 

exemplo, na Lei dos Crimes Ambientais e na Lei da A<;ao Civil Publica. 

0 que se propoe e que seja obrigat6ria a existemcia de urn termo de 

compromisso ambientaJ sempre que termo de compromisso poderia receber o 

nome de Termo de Compromisso Ambiental (TAC) ou Termo de Compromisso 

de Preservac;ao Ambiental (TCPA). Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
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5 METODOLOGIA 

A pesquisa sera descritiva em sua finalidade, pois se concentrara na analise 

das informayoes que constituem urn "corpus" de documentos ja existentes a respeito 

da criac;ao da Patrulha Ambiental Comunitaria. Com relac;ao aos procedimentos 

tecnicos utilizados, sera caracterizada como documental e bibliografica, pois 

envolvera analise e processamento de resultados e a utilizayao de bases de dados 

referenciais ( ou bibliograficas) como principais fontes de informac;oes. Uma parte do 

"corpus" da pesquisa sera constituida pela coleta de dados do disque-denuncia 

(0800-643-0304) do B~talhao Ambiental, compreendidos no periodo entre 2007 e 

2008, que tern sua origem em denuncias de crimes praticados contra o meio 

ambiente, sendo relatados e denunciados pela populayao de Curitiba e Regiao 

Metropolitans e os municipios de Londrina, Guarapuava e Foz do lguac;u, sedes de 

companhias do Batalhao Ambiental. 

A atuayao do homem no meio ambiente, ao Iongo da hist6ria, fornece provas 

e ac;oes em nome do progresso. Esta evoluc;ao tern seu lado positivo, pois abre 

novos horizontes, possibilidades e descobertas, mas tambem negativo, devido aos 

desequilibrios economicos, ecol6gicos e sociais. Desta forma, o proprio homem, 

fazendo uso do seu principal atributo, a inteligencia, vern criando mecanismos para 

controlar, sanar e prevenir tais problemas. 

A sistematizac;ao de dados sera executada atraves dos formularios de disque

denuncias recebidos de forma anonima ou nao, pela central de operac;Oes do 

Batalhao Ambiental, onde serao analisadas as naturezas das solicitac;oes contra a 

fauna, flora, pesca, poluic;ao, minerayao. A analise sera realizada pela quantidade de 

denuncia de cada natureza, observando o percentual atendidos no periodo 

compreendido entre 2006 (implantac;ao do disque-denuncia) e 2007, e os meses de 

janeiro a julho de 2008, ap6s os dados serao tabulados e devidamente comentados, 

procurando-se apontar se houve ou nao falhas nos atendimentos, e propor soluc;Qes 

para a sua eficiencia operacional. Tambem serao analisadas as autuac;oes emitidas 

pelo Batalhao Forc;a Verde, dos anos de 2000 a 2008 e verificada a atuac;ao 

operacional do Batalhao em razao dos investimentos recebidos como o aumento de 
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efetivo, aumento de meios, uso de aeronaves, aquisic;ao de novos equipamentos, 

aumento do numero de companhias e investimento atraves de convenios. 

6 PROPOSTAS 

No transcorrer do presente trabalho, e oportuno apresentar propostas no 

sentido de adequar a Corporac;ao para cada vez mais combater com eficacia os 

crimes ambientais e tambem desenvolver a consciencia ecol6gica da populac;ao, 

propomos: 

A criac;ao de urn curso tecnico para a capacitac;ao na fiscalizayao ambiental, 

com materias de poder de policia ambiental, fiscalizac;ao e monitoramento ambiental, 

tecnicas de procedimentos e detecc;ao em industrias, florestas, solos e agua, 

tecnicas de abordagem corn o cidadao, sistema nacional de unidades de 

conservayao (SNUC), tecnicas de fiscalizac;ao em unidades de conservac;ao 

ambiental. 

0 aumento de quatro para seis companhias ambientais, uma especifica para 

a regiao metropolitans de Curitiba e outra especifica para a regiao de Umuarama e 

municipios adjacentes. 

A criac;ao de urn quadro de oficiais especialistas nas areas de engenharia 

florestal, agronomia, engenharia quimica, os quais serao contratados atraves de 

concurso publico e prestarao servic;os em areas especificas tecnicas do Batalhao, 

alem de atuarem estreitamente em conjunto com 6rgaos estaduais e federais de 

fiscalizac;ao ambiental. 

Aumento do efetivo do Batalhao Ambiental (recursos humanos) as respostas 

aos crimes ambientais seriam imediatas, aumentado a eficiencia e eficacia da 

atividade do policiamento ostensivo ambiental, colaborando para que as agressoes 

ao meio ambiente sejam reduzidas a niveis satisfat6rios. 

lncrementac;ao do uso dos meios de comunicac;oes, escrito, falado e 

televisionado, para intensificar perante a populayao a conscientizac;ao ecol6gica. 

Esta ayao pode ser explorada em convenios a ser assinada com universidades e 

faculdades que possuam cursos de comunicac;ao social, jornalismo e outros 

correlatos. 

Realizac;ao de concursos, palestras e eventos na area ambiental para 

aumentar a eficacia da consciencia ecol6gica. Para isto, se faz de imediato o 
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aumento do efetivo do setor de comunicacao social do Batalhao, atualmente de 

quatro policiais para no minimo doze policiais, sob o comando de urn oficial, deverao 

ser reciclados na area de comunicat;ao social, propaganda, marketing e atuarao 

tanto na capital como nos municipios do interior do Parana. 

lncentivar o uso de folders (conforme modelos em anexos) nao somente por 

parte de policiais militares do Batalhao Ambiental, mas devem ser distribuidos aos 

demais Batalhaes da Policia Militar, em todos os municipios do Parana, pois, pelo 

principio da universadlidade do policiamemnto ostensivo todo o policial deve saber 

atender, ou pelo menos ter uma nocao de como interagir e dar uma resposta 

satisfat6ria a populacao no caso de ser solicitado para atender uma denCmcia ou 

crime ambiental. 
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7 CONSIDERACQES FINAlS 

Durante sua jornada pelo planeta Terra, o homem pautou seu destino pela 

busca incessante de novas conhecimentos, novas tecnicas industriais e novos 

mecanismos de progresso, sem se preocupar a que custo tudo isso seria alcangado. 

Como resultado, o meio ambiente sofreu todo tipo de ataque degradante que se 

possa imaginar, e o momenta presente e de reflexao e, por que nao dizer, 

de sobrevivencia. 

Foram tao serios os efeitos gerados pela polftica explorat6ria do 

homem sobre o meio ambiente que as nayaes nao tiveram como nao se dar 

conta da gravidade dos danos causados e da necessidade de fazer alguma coisa. 

0 problema da tutela ambient<;~! tanto juridica como de fat9 manifesta-se a 

partir do momenta em que a degrada~o do meio ambiente passa a ser fator 

ameagador do bem-estar e da qualidade de vida humana, sendo que a Conferencia 

de Estocolmo (1972) marcou a incorpora98o definitiva do bern ambiental como 

urn prolongamento dos direitos humanos. 

A preserva~o do meio ambiente tern os princlpios do Direito Ambiental 

como maiores aliados, sobretudo pela relevancia que trazem ao carc~ter 

preventive, pois os danos, na maioria das vezes, sao irreverslveis e irreparaveis, 

podendo atingir toda a vida terrena. Nao ha como recuperar uma floresta milenar 

ou restituir uma especie extinta. 

0 conceito de meio ambiente ainda e incerto e esta intimamente ligado 

ao Cosmos. Se o Sol desaparecer, com ele desaparecera a Terra e a vida nela 

existente. 0 Sol, por sua vez, esta inserto na Via Lactea, e essa em algo maior 

e, assim, sucessivamente. 

A preocupa~o com o meio ambiente aumenta e continuara evoluindo, e isto 

se constitui em urn ponto importante e primordial, pois foi urn fator de estlmulo, urn 

antlgeno para que autoridades govemamentais criassem mecanismos para impedir 

que este ritmo de destrui~o continuasse em niveis tao alarmantes. 

A cria~o do Batalhao de Policia Ambiental Forga Verde foi urn dos primeiros 

passos para se adquirir a verdadeira consciencia ecol6gica e demonstrar a real 

preocupa~o ambiental do govemo do Estado do Parana com relac;ao ao meio 
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ambiente. Por certo, ao se falar de Forya Verde nao estamos apenas tratando, 

especificamente, da Policia Militar, a Forya Verde constitui uma conjuga9ao de 

esfor9os entre os diversos segmentos de 6rgaos governamentais, SEMA, lAP e 

SESP/ PMPR que atuando em conjunto , unindo esforyos e cada qual com sua 

especialidade, colaboram de maneira salutar e dinamica para a preservayao 

ambiental no Parana. 

Cada a9ao para preservar o meio ambiente por, mais simples que seja, 

reveste-se de mais alta conotayao, a simples a9ao de se evitar e orientar para que 

uma flor ou uma pequena arvore nao seja arrancada, dilapidada ou destruida, ira 

trazer beneficios imediatos , pois sabemos que na natureza seres e meio ambiente 

vivem em perfeita harmonia e a simples destruiyao, por minima que seja, trarao 

resultados funestos e que irao se manifestar em urn futuro nao muito distante. Deve

se utilizar do meio ambiente sem precisar agredi-lo, atraves de a9oes ambientais e 

de uso racional, a explorayao descontrolado de nossas matas e rios deve ser alvo de 

cada vez mais estudos e orienta9oes nas escolas, faculdades, instituiyoes civis, 

religiosas. 0 meio ambiente deve ser uma materia sempre explorada e transmitida 

aos alunos nos bancos escolares. 

0 uso diferenciado de fardamento e viaturas pelos componentes do Batalhao 

Ambiental significa acima de tudo um comprometimento pela causa publica de 

preserva9ao da natureza. A doutrina transmitida a estes mmcianos e a do 

ensinamento e orienta9ao continuos, passando por uma reciclagem, cuja valorizayao 

e a importancia destes para com a causa ecol6gica e ressaltada e a magnitude de 

seus atos que irao executar no seu servi9o diario refletira na conscientizayao da 

popula9ao e diminuiyao de danos e depredayao ao meio ambiente. A patrulha 

ambiental nao e apenas alguns policiais militares atuando nesta causa ou neste 

valoroso mister, e todo o Batalhao Ambiental, todos os seus componentes, desde o 

comandante ate o soldado que esteja incluindo agora na Corporayao Militar. 

A utilizac;ao do disque-denuncia atraves do telefone 0800-643-0303 e uma 

ferramenta que deve ser utilizada pelo comandante do Batalhao Ambiental para 

controle das estatisticas de ocorrencia, bern como de seus atendimentos ou se 

deixaram de ser atendidas. Formada por uma equipe de policiais militares 

devidamente treinados, o disque-denuncia nao onera os usuarios quando ligam para 

reclamar ou denunciar alguma irregularidade ou crime contra o meio ambiente, 

funcionando diuturnamente, em uma sala exclusiva no Batalhao Ambiental, e seus 
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dados fornecem indicadores importantissimos para melhorar e aperfei9oar o 

policiamento ambiental comunitario em todo o Estado do Parana. 

Desde a sua criayao a Patrulha ambiental contribuiu, significativamente, para 

a conscientizayao ecol6gica da populayao paranaense, este e urn trabalho que teve 

inicio, esta em plene desenvolvimento e nao deve ter urn fim, deve ser uma politica 

governamental adotada por todos os governantes e nao apenas por alguns e deixe 

de ter continuidade, o que deve-se ter sempre em mente e que a natureza nao 

empunha siglas partidarias, nem defende este ou aquele candidate ou instituiyao 

publica ou privada, a natureza pertence a todos e dever preserva-la. 
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GRAFICOS 

1. Relac;ao das ocorrencias atendidas no ana de 2007 e 2008 (distribuic;ao pelos crimes 

ambientais mais comuns). 

- Ap6s a implantac;ao da Forc;a Verde no ana de 2006 percebe-se que o maior indice 

de ocorrencias e de flora com 30,23%, no ana de 2007 apesar de que o n° total de 

ocorrencias reduziu, o indice de ocorrencias de flora subiu para 44,76°/o, isto se deve 

a implantac;ao do usa de aeronaves e inicio do Programa Mata Ciliar no interior do 

Estado e a tendencia de 2008 e que o indice de ocorrencias de flora se aproxime do 

ana anterior. 

2. Relac;ao das ocorrencias par areas de Companhias, crimes ambientais mais comuns. 

- Pode-se visualizar neste grafico que a 2a Companhia, com sede em Londrina e 
que atendeu o rnaior indice de ocorrencias com relac;ao as demais Companhias. 

Com 38o/o, ou seja: de cada cern ocorrencias trinta e oito ocorrem na area de 

responsabilidade da segunda companhia, isto demonstra que deve haver uma maior 

incrementac;ao nas fiscalizac;oes e conscientizac;ao ecol6gica na populac;ao. 
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3. Quantidade de Ocorrencias atendidas ap6s a instalac;ao do Forc;a Verde por Cias. 

Fonte: P/3 BPAMBFV 

4. Relac;ao dos danos ambientais houve aumento ou diminuic;ao. 

- Houve urn aumento, pois ampliamos nosso efetivo de 400 PMs para 600 PMs, de 

duas Companhias para quatro Companhias, aquisic;ao de 30 viaturas novas e a 

criac;ao do "Disque Forc;a Verde", com isso o numero de ocorrencias cresceu em 

2006, estabilizou em 2007 e em 2008 comparando com o ano anterior, temos ate 

agora uma tendencia de alta. 

5. Relac;ao de autuac;oes emitidas antes e ap6s a inaugurac;ao da Forc;a Verde 
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- Podemos visualizar que desde o ano de 2000 houve urn aumento consideravel 

isto se deve a alguns fatores: 

1. Aumento do efetivo; 

2. Aumento de meios; 

3. Atualizagao profissional; 

4. Uso de aeronaves; 

5. Aquisiyao de equipamentos como: maquinas digitais e GPS; 

6. Aumento de 2 Cias. para 4 Cias; 

7. Melhor distribuigao estrategica dos Postos Ambientais; 

8. lnvestimentos atraves de convenios. 
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PROJETO DE CRIACAO DA PATRULHA AMBIENTAL COMUNITARIA 

PM PR 

CPI 

BPAmbFV 

Projeto Pat. Rural Amb Com. 

S. J. Pinhais, Parana 

04 janeiro 2007 

PROJETO PATRULHA RURAL E AMBIENTAL COMUNITARIA 

1. FINALID.ADE 
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Disciplinar a amplia~io do "PATRULHA RURAL", em conjunto com o 

"POLICIAMENTO AMBIENTAL", no Batalhio de Policia Ambiental For~a Verde, 

de forma a proporcionar uma cobertura de policiamento preventivo mais 

abrangente, em especial nas areas rurais dos municipios paranaenses, 

incorporando as a~oes e opera~oes policiais-militares, a filosofia de 

policiamento comunitario. 

2. SITUACAO 

A Policia Militar, como 6rgao de prestac;ao de servic;o publico voltado a 

preservac;ao da ordem publica e policia ostensiva, deve estar atenta ao processo de 

evoluc;ao social da comunidade em que esta inserida, de forma a detectar, no menor 

espac;o de tempo, os problemas e anseios afetos ao seu bem-estar, em face desse 

quadro, ganham relevancia os indicadores e acontecimentos mais recentes, que dao 

conta da dinamica de migrac;ao de atos delituosos para a zona rural, e nesse 

contexto que se insere a Policia Militar, com seus Batalhoes distribuidos 

estrategicamente em todo o Estado do Parana, como pelo seu segmento 

especializado de Policiamento Ambiental, que tern, como missao constitucional, 

prevenir e reprimir os delitos praticados contra o Meio Ambiente, mas, pela sua 

cobertura estadual, abrange areas rurais coincidentes as das OPM. 

Por conta de tais caracteristicas de emprego operacional de seu contingente, 

o Batalhao de Policia Ambient~l Forc;a Verde termina porter grande parte de sua 

atua~o direcionada para a zona rural, onde desenvolve atividades de fiscalizac;ao 

direta dos atos de exp·lorac;ao dos recursos ambientais, aliado a esses dois 

aspectos, isto e, o aumento dos indices de criminalidade na zona rural e a presenc;a 

concomitante da Policia Militar Ambiental nesse meio, concorre o "Principia da 

Universalidade" da atividade de Policia Ostensiva, que impoe a obrigat6ria 
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intervengao do policial-militar, independentemente de sua especialidade operacional, 

naquelas situayaes de pn3tica ou iminente pratica de delitos por tais condigoes e 

sem desviar-se de sua atribuigao constitucional de protegao ambiental, deve a 

Policia Militar Ambiental, por meio de suas unidades operacionais, empenhar-se 

ainda mais na adoyao de uma postura que focalize outros delitos que afetem a 

ordem publica, numa agao supletiva ou complementar as Unidades de Policiamento 

de Area, que tern grande parte do seu esforyo necessariamente direcionada para os 

centros urbanos. 

3. OBJETIVOS 

• Criar condigoes favoraveis para a colaborayao na busca de soluyaes dos 

problemas afetos a ordem publica na zona rural, buscando o envolvimento, tanto de 

representantes da sociedade como dos demais 6rgaos publicos envolvidos na 

questao, seguindo a doutrina do policiamento comunitario. 

• Orientar os moradores da zona rural, da necessidade de uma mudanga 

comportamental que conduza a adogao de habitos e posturas com carater 

preventivo em relayao a pratica de eventuais delitos. 

• Consolidar a "Patrulha Rural e Ambiental" como atividade que contribua 

para a preservayao da ordem publica, por meio do emprego do contingente da 

Policia Ambiental em agao complementar ao Policiamento da area, seja na 

preservagao ou na repressao imediata aos delitos praticados na zona rural. 

• Viabilizar condiyaes para que a ampliayao da Patrulha Rural e Ambiental 

ocorra de forma que, o policiamento rural desenvolvido no ambito das OPM 

territoriais esteja compatibilizado com o implementado pelo Batalhao de Policia 

Ambiental Forga Verde, priorizando-se regioes ainda nao contempladas e/ou cujo 

indicadores apontem tal necessidade, respeitadas as peculiaridades de cada OPM, 

fazendo com esta ayao policial-militar se some as demais ja existentes, seja no 

ambito do policiamento ambiental ou policiamento de area, razao pela qual 0 

intercambio de informagoes entre as diversas OPM da regiao e fundamental para 

que a Policia Militar aumente o nivel de qualidade dos servigos que presta junto a 

comunidade rural. 

• Priorizar a execugao da Patrulha Rural e Ambiental nas areas onde esse 

patrulhamento nao esteja sendo desenvolvido por OPM territorial, a tim de evitar 
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superposic;ao de esforc;os e permitir melhor concentrac;ao de recursos por parte do 

Comando. 

• Treinar todos os policiais ambientais a serem empregados na Patrulha 

Rural e Ambiental, de forma a submete-los a Estagio de Atualizac;ao Profissional, 

com uma durac;ao de no minima de 05 (cinco) dias, totalizando 30 (trinta) horas

aulas e, de forma a descentralizar essa atualizac;ao profissional para as Companhias 

do BP Amb FV, que com o apoio da Sec;ao de Planejamento e Operac;oes (P/3), 

providenciarao as formalizac;oes necessarias a sua implantac;ao e desenvolvimento. 

Definir responsabilidades pelo provimento de viaturas, armamento e 

equipamentos a serem utilizados. 

4. MISSAO 

Realizar o policiamento ostensivo preventivo e repressivo em areas rurais, com 

especial atenc;ao para locais de risco, de forma a fazer-se presente pela 

ldentificac;ao, Totalidade, Dinamica e Ac;ao de Presenc;a de Policia Ostensiva, e de 

forma a atender aos principios da Universalidade, Continuidade, Aplicac;ao, lsenc;ao, 

Emprego L6gico, Antecipac;ao, Profundidade e Unidade de Comando. 

Atuar por meio do desdobramento de frac;oes elementares e constituidas, e nos 

processos de policiamento a pe, motorizado, aereo e embarcado, nas modalidades 

de patrulhamento, permanencia e diligencia, em circunstancias ordinarias, 

extraordinarias e especiais, nas zonas rurais dos municipios paranaenses do interior, 

excluida numa primeira fase a regiao metropolitana de Curitiba. 

5. EXECUCAO 

5.1 Conceitos 

1) Area rural: regiao contempt ada por 1moveis que integram o sistema 

tributario do ITR -Impasto Territorial Rural; 

2) Temas s6cio-ambientais: temas abordados de forma a buscar uma 

harmonizac;ao entre as necessidades sociais basicas e a busca da 

qualidade ambiental por meio do uso racional dos recursos ambientais. 
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5.2 Condicoes de Execucio 

1) No ambito do BP Amb FV: 

Efetivo 

a) A Patrulha Rural e Ambiental Comunitaria do BP Amb FV sera 

composta porno minima, uma frayao elementar (03 PM), sendo urn 

graduado (preferencialmente Sargento e excepcionalmente Cabo), 

como Comandante e mais dois patrulheiros (Cabos e/ou Soldados); 

b) Os policiais-militares a serem designados para o Patrulhamento 

deverao possuir perfil compativel para a atividade; 

c) Sao pre-requisites para integrar a Patrulha Rural e Ambiental 

Comunitaria do BPAmb FV: 

- Estar no minima no comportamento born; 

- Possuir no minima urn a no de efetivo servic;o ativo . na 

Corporac;ao. 

- Eventuais excec;Oes aos pre-requisites antes citados deverao ser 

submetidas a decisao do Cmt do BPAmb FV. 

Viatura 

a) A Vtr do BPAmb FV para emprego na Patrulha Rural e Ambiental 

Comunitaria devera possuir as seguintes caracteristicas: 

- Trac;ao 4 X 4 e capacidade para 05 (cinco) pessoas; 

- Dispositivos luminosos e sonora de emergencia (luzes intermitentes 

e sirene); 

- Pintura padrao do BPAmb FV e distico da Patrulha Rural e 

Ambiental Comunitaria (a ser criado e definido heraldicamente). 

- Excepcional e temporariamente, na falta da Vtr de Patrulha Rural e 

Ambiental Comunitaria, podera ser utilizada outra Vtr do 

Policiamento Ambiental; 

- Em situac;oes indicadas palo planejamento ou pelas caracteristicas 

da area, a Patrulha Rural e Ambiental Comunitaria podera ser 

realizada em embarcac;oes ou aeronaves destinadas ao 

Policiamento Ambiental. 
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Armamento 

a) Pistola calibre .40 ou revolver calibre 3.57 mg; 

b) 01 (uma) arma longa por Patrulha (metralhadora ou carabina calibre 

.40 ou 3.57 mg), pelo menos. 

Equipamentos 

a) De protecao individual: 

- Colete balistico; 

- Colete refletivo; 

- GPS; 

b) Para Operacoes: 

- Devera haver disponibilidade de cavaletes, cones, sinalizadores 

luminosos e o que mais for necessaria para eventual emprego em 

operac;oes tipo bloqueio e outras. 

c) Acess6rios: 

- Caixa contendo materiais de primeiros-socorros, lanternas 

individuais, cordas para amarrayao, utensilios de corte (facoes) e 

outros julgados uteis. 

d) Radiocomunicacao: 

- Toda Vtr devera possuir, Radio transceptor m6vel com freqOencias 

do Pol Amb e da OPM da area; 

- HT com as mesmas freqOencias do radio transceptor m6vel. 

Treinamento 

a) T odos os policiais-militares ambientais a serem empregados na 

Patrulha Rural e Ambiental Comunitaria deverao ser submetidos a 

Estagio de Atualizayao Profissional. 

b) 0 estagio tera a durac;ao minima de 05 (dias) dias, totalizando 30 

(trinta) horas-aulas e ficara sob a responsabilidade das Companhias do BP Amb 

FV, que com o apoio da P/3 da Unidade, providenciarao as formalizac;oes 

necessarias a sua implantayao e desenvolvimento; 
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Escalonamento 

a) As Patrulhas de Policiamento Rural e Ambiental Comunitario 

subordinam-se diretamente ao Comandante da Companhia de Policia 

Ambiental com responsabilidade pela subarea afetada pelo 

policiamento, sendo permitida sua alocagao nos Postos Ambientais, 

quando o servigo operacional assim o exigir; 

b) De acordo com a demand a operacional, o Cmt da Cia P Amb ou do 

BP Amb FV, podera reunir as Patrulhas de Policiamento Rural e 

Ambiental Comunitario para atuayao conjunta, focalizando areas 

mais criticas que exijam ayees de carater preventivo ou repressivo 

imediato mais reforyadas ou em operagoes especificas; 

c) Em tais circunstancias, o comando operacional ficara a cargo de 

Oficial designado pelo Cmt Cia ou do BP Amb FV. 

Medidas preliminares 

a) Todo processo de mudanga (ou transformagao) organizacional, seja 

ela estrutural ou comportamental, deve ser precedido de medidas 

que busquem o convencimento e o comprometimento do publico 

interno em r~lagao as alteragoes; 

b) Por conta disso, todos os niveis de comando do Policiamento 

Ambiental devem ser chamados ao processo de implantagao da 

Patrulha Rural e Ambiental Comunitaria para de forma participativa, 

contribuirem com os ajustes necessarios e decorrentes das 

peculiaridades regionais; 

c) Esses mesmos niveis de comando devem, tambem, inserir os 

respectivos contingentes subordinados no processo de implantayao 

para, da mesma maneira, colocar o tema em discussao e permitir que 

contribuam com a experiencia acumulada. 

d) Deverao ser desencadeadas, no que for necessaria, ayao que 

contribuam para a ampliagao e consolida~ao do Policiamento Rural e 

Ambiental Comunitario, buscando-se a consecugao dos objetivos 

relacionados neste Projeto. 
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Principios Gerenciais 

1) E fundamental que sejam desencadeadas a<;oes que busquem detectar 

os anseios e preocupa<;oes da comunidade rural, tanto em rela<;ao a 

questoes s6cio-ambientais como em relacao a criminalidade comum; 

2) Nesse sentido, a sistematiza<;ao de uma dinamica participativa de busca 

de solu<;oes deve ser priorizada; 

3) As areas mais criticas em termos de preservacao da ordem publica 

devem ser objeto de especial aten<;ao por parte dos comandos, cabendo 

direcionar-lhes, com maior intensidade, medidas de carater preventive e 

repressive imediato; 

4) 0 policiamento deve ser priorizado junto as areas de maior incidencia 

criminal, o que contribui para a redu<;ao dos indices criminais, e junto 

aos lugares para onde sao direcionados produtos decorrentes de 

furtos/roubos, segundo informa<;oes a serem obtidas; 

5) Os comandos locais devem estar atentos e, se necessaria, desencadear 

a<;oes junto a regioes/locais de adensamento populacional, atuando 

sobre os chamados pontos de "desova" ou recepta<;ao, de acordo com 

levantamentos a serem efetuados; 

6) 0 entrosamento com outros 6rgaos de fiscaliza<;ao sejam municipais, 

estaduais ou federais, e de especial importancia, a medida que 

proporcionarao condi<;Qes para que a verifica<;ao de locais especificos, a 

exemplo de estabelecimentos de comercio, seja feita combinada e 

eficientemente; 

7) Deverao ser confeccionados relat6rios, os quais permitirao, nao apenas 

minucioso controle, mas, tambem, obter-se mecanismo de coleta de 

informa<;oes de campo para subsidio das decisoes de emprego do 

contingente, ficando definido o seguinte: 

8) 0 Relat6rio de Servi<;o Operacional devera ser preenchido em todas as 

situa<;oes previstas nas normas em vigor; 

9) No caso do BP Amb FV, toda ocorrencia de carater nao ambiental 

devera ser relatada convenientemente em 80; 

1 0) Alem do Relat6rio de Servi<;o Operacional, devera ser confeccionada 

"Parte" circunstanciada de todas as ocorrencias envolvendo disparo de 

arma de fogo, lesao corporal ou morte e outras que, pelas suas 



102 

caracteristicas, forem necessaria melhor esclarecimento para o 

Comando, com todos os dados relatives ao fato, alem das medidas de 

praxe relativas a essas ocorrencias, constantes das normas ern vigor; 

11) As "Partes" circunstanciadas serao encaminhadas ao respective Cmt 

Cia, o qual encaminhara para o Cmt BP Amb FV, que decidira pelo seu 

arquivamento ou pela adoc;ao das medidas administrativas ou policiais

militares judiciarias que o caso requerer. 

lnformacges para Planejamento 

1) Preliminarmente, devem ser coletados dados que permitam a realizac;ao 

de planejamento tatico-operacional, alem de georeferencia-los para 

realizac;ao do mapeamento criminal e operacional; 

2) A coleta inicial deve servir para alimentac;ao do banco de dados do 

Siscop; 

3) Os dados devem ser buscados junto a OPM do CPI; 

4) Os dados estatisticos gerados pela Patrulha Rural e Ambiental 

Comunitaria devem abastecer o sistema de coleta e transmissao ja 

implantado na Policia Militar, adaptando-se planilhas, caso necessaria, junto 

a DTI da PMPR; 

5) Todas as informac;oes, obtidas pelo policiamento, servic;o de informac;oes 

etc., que possam subsidiar decisao de emprego operacional da Patrulha 

Rural e Ambiental Comunitaria devem, de pronto, ser transmitidas ao Cmt 

Cia da regiao; 

6) Tendo em vista a grande extensao territorial a ser policiada, o que gera 

significative prejuizo ao atendimento das situac;oes de emergencia, a 

Patrulha Rural e Ambiental Comunitaria do BP Amb FV, em principia, nao 

sera despachado para atendimento de ocorrencia gerada pelo 190, scando 

sua atuayao predominantemente voltada ao patrulhamento preventive nas 

areas rurais, complementarmente ao policiamento de areas. 
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Principios Operacionais 

1) Posturas proativas, como forma de prevenyaO e impedimenta a 
consumayao de delitos; 

2) Ayao majoritariamente preventiva, buscando proporcionar o maior grau 

de visibilidade, ostensividade, acessibilidade e sensayao de seguranya 

possivel a populayao rural; 

3) Atender de forma celere as solicitayoes e os anseios da comunidade 

no que respeitar a seguranya publica e dentro dos limites das atribuiyoes de 

Policia Militar, encaminhando aos 6rgaos competentes ou orientando 

procedimentos a comunidade, quando foro caso; 

4) Ayao conjunta com os 6rgaos das esferas federal, estadual e 

municipal, sempre que a situayao o exigir; 

5) Enfase na orientayao da comunidade. 

Prescricoes Diversas 

1) As Cias Amb FV deverao manter efetivo adicional, em condiyaes de 

substituir, quando necessario, os PM do Policiamento Rural e Ambiental 

Comunitario ; 

2) A ampliayao da Patrulha Rural e Ambiental Comunitaria devera ocorrer de 

forma que aquele desenvolvido no ambito das OPM territoriais esteja 

compatibilizado com o implementado pelo BP Amb FV, priorizando-se 

regioes ainda nao contempladas e/ou cujos indicadores apontem tal 

necessidade, respeitadas as peculiaridades de cada OPM; 

3) As Patrulhas do Policiamento Rural e Ambiental Comunitario atraves de 

seus Comandantes deverao manter contato freqOentemente com os 

Comandantes das OPM das areas, principalmente quando da realizayao 

de operayaes tipo bloqueio e outras, cientificando sobre sua 

presenya/atividade, alertando sobre necessidade de eventual apoio, bern 

como, para fins de obtenyao/tr«j~nsmissao de informayoes de interesse, 

citando-se ocorrencias em andamento, "carater geral" e outros dados; 
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4) 0 Policiamento Rural e Ambiental Comunitario e atividade que se soma as 

demais ja existentes, seja no ambito do Policiamento Ambiental ou 

Policiamento de Area, razao pela qual, o intercambio de informa9oes entre 

as diversas OPM da regiao e fundamental para que a Policia Militar 

aumente o nivel de qualidade dos servi9os que presta junto a comunidade 

rural; 

5) Deve ser privilegiado o canal tecnico para fins de compartilhamento de 

informayaes, planejamentos conjuntos, compatibilizayao de atividades, 

solicita9ao de apoio e o que mais couber 

6 ) 0 Cmt do BP Amb FV devera priorizar a execu9ao do Policiamento Rural 

e Ambiental Comunitario nas areas onde esse policiamento nao esteja sendo 

desenvolvido por OPM territorial, a fim de evitar superposi9ao de esfor9os e 

permitir melhor concentrayao de recursos. 

Curitiba, P~, 

Comandante BP Amb FV 
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Modelo do disque-denuncia do BATALHAO DE POLiCIA AMBIENTAL FORyA 

VERDE utilizada para receber reclames e relatos contra a9oes de danos ambientais. 

00 denUncias recebidas . 

loiO ITORAhiBNTO 

!l:f:.;!itJ~U345678 IPCSlilij•Jj 

L nm..J'Nllfhlemnooa 1, Cia ( 00 atendiment.o previo. 

~~·~ ~!~~~~~~-~~~~-! 
~-- ~-~-~~~~ ... :"_~~----~ 
[·---~~~~:~~J.~!!! l" Cia 
f 

L ___ L ~~!!:~·~~-:-~ .. ~~~ ... -~ 
j L mot.otJTRAS,.'!•'??"! 1" CU t 
l-. ·-·-··---· ···· -----------·-··-··--------; 

_ __!.~~~~~-~::~_ .. __ ~ 
I J33lQ.OUT2Afl8AlpQ009 1" CIA 

1 

~- ________ .. __ __ ____ .. ___________________________ -----! 

! L 133J3..11IHPACj.D:I8.()9{JQ08 r Cia ; 

:·--;·;;;·~-~-~;;;;-~~~~---.. ·; 
r··- ________ , 

_____ :_!_~:~~!:~~-~-:-~_:~- - ---! 
i L 132!!!!-J1,0!!+17oll!lll008 1' Cia 

·---·-···--·-- ____ , ... ,, .. ___ --·-·----- ........ .. 

i - -~-~~~!~.:-~ -=-~-------! 
\ L lP!?f..AoRA..l1ll?IJ008 1" CU. 

I 
~ L W?Hl,QRA...I1f!Q008 1" Cia; ; 
t·----- -- .......... ,_.____ ' 

! L BlP;'HlPT1Wt-11Al?IJOO! 2" Cia 
[·- ···-········-········· 

~----~ -~~~!!::~!~ .:. :.~ ·- .i 
, L !3WPJ.ORA-i1Al!>J2008 P Cia ' --------------- __________ , _________ -------- · 
\ L lpQ()..lt.QR6..1T.!l?Q008 1 ~ Cia : 

''*'''"'* 
[::;==~~s=j 

L WI}FA!!Htr!MI9Q098 1' Cia I 

~~-~:~:-··- "'1 

:--···--·-!·~- ---···-- · , 
I pmfQLlUCiP.lfffli?M!! 1" Cia 

--- -- --- -- -- ---··· --· 

.. --=--~-!~!!?!.~.:~-~--.. J 

;.. ___ _:_':!*~~-~:!!.'!!.?2!' .. :~- ~ia. i 

L rntz·U,Qils-lMl?QQQ! 3" Ci\ 

~----:_!~~!'!£!'!.:~ .. ~-~~-- .. .! 
i 

r ______ L ~!!:~~~ ~~--~~-----~ 
1~3' Cia , 

······----- ···--···---··-····-··-···-; 

, _______ :~!~!~§!:-~~~--:~--:~ ....... J 
•--- -~-~-!!M0R&IIWJOOI 2~ Cit i 

~ p~~~~ _1_' -~i~ ___ ; 

L nt1£0!ITP"CH!Q:1!9QQQR 1" Cia 

.... ~- ~;;;;;;;;;;;· ~~-~:- . t 

.... ~--;;~-;~--~~~~9UW! 3' Cit . --~ 
-·-·-·······-················-··-·····- I I 

1 L Ql5J.J'OQQ.9UtM9Qt 1" Ci1 

<-- - -~--~!~~!!!!.!!?.!!_1~ -~:.-:_ 
L p!37-0,9ftft.!l'mi?M! 3' Ch ··i 

________ , ___ ·-· -· ... -------------------
i L nuwmre MmP"?' 2" Cia 
.-·----- ------- --- -·-----~- ~---------- " .I 

L Dtp.rt.np• remQOOI 3" Ci-1. 
--------------·- ---·-·-·-··--------------
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Modelos de folders educativos utilizados por policiais do BATALHAO AMBIENTAL 

FOR<;A VERDE durante orienta«;ao e conscientiza«;ao ecpl6gica da popula«;ao. 

A consciencia ambiental 
con1e~a cedo . 

f~ 
\ii)~) .A Klabin 

No banheiro: 

'"' c~ovur os dentes e ao f ~zcr il bvrba. 

• Commie il dura•;ao dos 

• rvlnntenha a 'Jah:ulu Ue de~tor9:.-1 do vaso ~~;nit~rio rcyufadc_ 

Na cozln h a:

• AntesdC> ~i lou <;~ . remova bern os restos de comida e 

iorwe-os no lixo 

• Mantenha n tornt~lrO fe<hada uo er.saboar os pratos e as panel3s. 

• Pres.te atent;ao no 

o "courinho '' _ 

dJs torneirt.1s e troque sempre 

Na l avand<>ri~ : 

.. De-ixe ~ ltlUPt.l e lave tudo de urna ve.z_ 

• Deixe as mupas de mollie pi.lra remover a 

e utilize e~;n i:gun pora ki'."dr o quintul. 

mais pE-Sada 

• 56 ligue a mciquinn de !avar roupa qucmdo e!o e~tivl'r 

No jardim, quinta l e na ca l~ada: 

.. Evile l..w~!r o curro durante a e~tic3gern , ~e necessaria use urn 

• nunc~ a mangueird 

·Use o ao inv(•;.. tia rnonglll' ira para lirnpa r t.1 G.Ik;ada . 

.. Prefira o uso de 

Disqu-e-dllmJnoa Forc;2 \:r·(dt:-
080G·643 ·030c1 

• Ndo Juque no thcto ou em luqan.:~ 1ncpropriados. corno 

rros. riachos c ~~~JOS . 

• A.o compror produtos de bas(' fkJH .. ~ta l. como 

papel. exijil o selo cto Conselho de Manejn Rorest2l (FSC). 

• Evite consumi1 produto~ f~itos com couro animaL Prefira o 

'Jeg .. ~ta l (ecoiC·gico} fei·to a partir d.:: exua~ao cio latex 

• Preste aten~ao na hora de construir ou re-fo;mar sua cas-2 para 

nil.o comprar madeira extraida 

• 56 cornpre .mOveis. e conser.;e-os bern . 

• Quaflc!o for (,:~c..olher orquide-.Js, brometws. xaxir.s e palrr.: ~tos . 

exija a certi fi cado de origem . N~~o esqul~~~: e~~~ esf..'-C-<:ics. 

estao amea\adns de 

• Escolhu um ptdmito qu~ nan seja o ju<;ara. pois trata-se de 

urna palmeirll encont:rvda na 

deextin<;~o. 

.. F.vire- comptar paln:ito 

na. beira de f><Trild?.<. 

. principa:Jmente O) venditio) 

• Denuncieo quem cria ou ven de rmimais. 

autoriza~ao do !bama 

• SO com pre 1m6·.:eis e prcpriedades fora de areas 

Visite as quatro tendas instaladas na 
avenida e preench<l corn o kit de 

odesivos us p<Jiavra;-chave de cada uma 
das nossas dicas para a preserJa(<io do 

meio ambiente. A For(il Verde l'vl irim 
agradece. i\ natureza turnbem. 

Veja como e facil participar 
e comece agora! 

• Evite usar gf! l i)d~iro~. antiga-s . pais ah~ rn de t.VTlS~Hmr rrw ita 

energ>.:J . cJt.o~ I1!iX: l·~m 1) gir.i C FC que prejud1Gt :i camadr. 

de 

estuf.c d~) que· pr r.-tiG:sment'2 quu!qt~er outr,J t;O}tifl q1 1~:! Si:' fu~a . 

• Cemflq u?-se dt.: que !.eu carro es1il (Om o moior fE:'-!?lJ itldo 

isso pP.-rmii ir,;. que cle gere menos 9d)f2S 

a <aminh(J do trii balho. 

• Re6dc o l1xo c•;}{i~ndo Q\JP. e!e acabc Em urn 

9.::.•ra mean!). wn 9~1.:.: poJvente 

, O<l!A! 

• NIJf!(.B q-ut:oinl*! () liYo p..:1r<] nUo~anc;.~r co~ e. hr~irocarhonetG5 

• ?lunte J rvotC$ c- outrtls plnntil.t; pora que elc.s re.t1rcn·, o (()! do 

are hf:emrn 

.. Pr-efira o u:;o de fon1.e:; de '2ne:-gi-:: rennvav-t"?i!.: f!nr~r9Hl 

er.-ergia c-<J!fcD. motort~ de bidrogenio. b~:hesel e u!luli!) 

de combustiwl 

• VeriftqL"l' se a.s etnpresa~~ que 1mc~ conhe-u?- lfW{:'.;h:~m ern 

tecnokXJ!(J 



DISQUE OE~O~_Gj,t\~ 
0800-643p~·g~ 

FORyAVE:R£?.E ' 

0 Projt;;to For.~a Verde 
consiste na Liniao de esfon:;os 
entre 6 BPAmb e o lAP · na 

. prote.;ao ambiental no Paranil. A 
.Prlrneira etapa ·_ cJp ,pr(Jjeto foi a 
cof)trata~ao de . J ~0 novos 
P.oliciais Militares Ambientais em 
- :a aqui:si~ao de mais 

e. 6 empre'go _de 3 
·rlfl•rmiri'''"'" pa~a ~ fiscaHza~ao e 
triPhii~oi·:an1er1tod€ ocorrencia's de 

0 melo ambiente 

ii'ltensi f'ic;;~r·o · 
.a~ua¢ao 
pr o:te~aO e , CO titt'O e 
rec::tir.sos naturals 
Estado do Parana. 

TUREZJ!:·TAMSEM.I?:EBTENCI£ 
AINriAJ$'STA 0. Pok:~NASCER~' · 

DISQUE OENONCIAS 
0800~6430.304 

FOFtQA VERDE 

;~ if.' !is::~·,, t l~'l 
·.=.q v }d!..~ . l : :'; _~ 
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. cr:iado em p~ ?e P.·.hrii de 1957, .a Bat?lhao de f>plkia 
Arnbrentaf (BPAIT.)DJ ~ .9 IJnid.a_de ·.da Policia . t'lllit<'lr d.o Parana 
~spec.tal!zacla · na prey~rit,~p e . 1'epress~o. aos ilfcitos arnbient9is, 
cl lraves do po Clarnentqanl~fe[ltaf eni todos O.S sew{processos: a 

pe ; mot·or-iz_a.do , moti.tado _, 
ernbclt'Ci!do .e aereo) de f0m1a a 
~orstatar e aut(lat as . condiJtas 

_h~sivas ci<1 melo ambiente.. tanto 
c r i min a -1 rr1 ep t e co m o 

·admin~stra~iv.~ m~;nt~ : · ·o BP/\tnb 
tamh~T eri1penha~se:ina<:w!enta98o e 
edupr~ao arnbientZ)f, , principal' mente 

pela Centl'at de At<~.r:iiHn',ehto. a 
equipe Polidaf Aiii 
prOxima do loc:al . r~,,·,_, ,,,f,.;~-.;(;.; ,·· 

onde e.ntao oco'r;r 
fis(;ali:Za~ao ambientaL 

~::l;)~\:·~-:-(1 !"'·'!?:! P..B.6 - ATLANTICA 
~- ,• ·('.> 

~~ ' ~ A FJo r esl~.1'1 1\tl5ntka e (onslder:a~<ll.lme~ (liJS rlorestas 
;,~ ;,;,..~~;"~ rnai s' . arri~a~;<;eJris do pl<!rh1'ta·, detent ora rJ.c um dos maio res 
~~~\1-~..X~;-;:,:i ind ices· cl'e blQ<liver:>idace. Por isso, a fisc~liza~,;ao torn;;r -se 
ainda m<1ls i mportante, ja qLie <1 brea .sofi·E, pressoo$-rnwitofortcs . 

Jmpiantado~en,-J.r:r97, o Program a 
f'rote~ao cia Fio r'es t~~ Atiantk<~ '19 Paratii! 
• PR6,;.<\TLANT!CA · • (: 'urn' dm; m·aion~s 
Prograrna.s • cx(; it)sivamente ·'-'ambientais 
E:xecutados· no Par:ana · <:om recursos 
externose'interiws. 

Resultado de · ~tma part;t~l'ia entre 
i! Rem\bil~:a . . o<3.- .A ieJnanha :e o ' 

· ... do . Parana, o · 
lnvestlmentos 

da ordern de mil hoes tie euros. · os·. · 
principaLs grupos·alvo <lo ~ Pr~1gmrrw .sao 
<:Js Sei::retarias. d.e Estcqo· dl'i_ t<teio 
f\ ilib iente e d•1.Seguran£:a P(tt)!iFa, i'ltraves 
do Instituto Ambierital -do. Parana e do 
Barall1~o de Polki~ A.n,oientiil d;;JPptk1a · 

,;tar do P~rana~ resp~cti'•tarnent:~. que 
o · benef~tiados pe.io' d~senvolvlrnentb 
~t i tuc io na l pr:oporclorHtdo· peto 

de coosolid<~t;i\o do;:: . r'neios .. par<;~ ·o. 
~~~: protesao·il Flo[esta Atlantica. · · 

. . . r.. ·owu,io qe mt?!i1ot~~··:~ efic.;acia da . 
fiscaliz<~~ao; esta'a ci co · .tJa.o de rnili~ poli~ iais_, a c9~st1;w;:~o dfl 06 · 
novos r::·ostos da' Polfcia f lorestal, . aqul~ic;3o de,.equi.p<}me;ntos de 
inforrni.'itfcu e de .campQ corno GPS e. olnO~u l os, r:'apeam.ef1tq:tel!latlc-o e 
cllgita1 de tod , · nHTia .. :.corn di~stcjqLJ~ cio S!~terr.ra d~. 

rmatiza~·ao df.' infracues a(ribient<J)S, 
os·'Mscle i9·0sjcemHle ' l9 mil 

· -!Mfra<;ao Ambie'nt<JI) , T~ n-ibem nq · 
dil coil1uni ~<it;,5c,, o·5 Postos do 
1f 6s escrtt6rfo$ 1o J.4.P estarao 

;''P~t;~·rr.;~;.· ... ~~J ~J ,f\:'TI· _ s - ~ 

(~~ ,, , •. ~ _f_RO - ATtANTI~A 
,.-~ 'tjf:: .. l•;/'~ g ___ ,' . - _-.-~.~- ·--·--·--.· -
fj v;l::,."'~"'"~~ . , A .fl~?resta Atlantica e ,consider.ijcla urnct das 
1~ ·"'":p~:."'t.;- ~ !;JalS .amea~p_dcrs do planeta, dotentorad~ urn dns 
1.~fH • .!ifll"ilf.JA trKHtes ·de. ~lo;;ilver:;tdade . Por ;sso, P flscalizacao 
arncta rna;s;lq~pnrt~iite, :J~ que a are_?. :;;oFre press6e:s muito l'~rtl;'s. 

~I:J1Pf~ntado en11991',_o Program;; 
Prote.cao d'<! F_lore_sta ,!\,tlantica do P~ram! 
• PRP-r'\T!Att!K(!t - e llfli dos rnaiores 
Prograrr,tas . ~lfcli.:iJiiV<im ·e~~e .ai'nbientars 
execu~ado~- -no Parana corn 
ex le'mos,e iritemos. 

, Rest~it<ldf:,) de. umil pareerla e," tre 
a Rep~rbJka . · · . ~da Aiemar1ha e o 
Governo (;f~Y · 
Pro · ' ' 

MATA.:QlLIAR 
VlsMdo lwscar: ·solut;pes para os problemas 

i'l'fiiCIWIR ,·e l 9d<Hi\ido~; ~ reconst!tul!;:.£io, mar:uten;;ao e prote.;ao 
........... ~ . ... ,,_ .• .• "<'·" das areas de p. . at1ente, tendo corno 
foco as matas ciliares, o Governo ~~~~~~~~~M)iililil~~¥J!i,\~\:iwJiiJ1f:f~m~\~J\~:iii!.;t;:;,;*t$;: 
do Estado do Parnn2't .sob a · 
coordenac;ao da secretaria de 
Estado do r·,Jei<l Arnbiente 
Recursos Hfdrkos - SH1A, r~om a 
·secr-e t arfa de l:st.ado do 
Pl_anejamen.to • SEPL e 
secretai'ia de Estado da 
Agri~ultu ra e Ab~stedri'Jento ··.' . ·. 
SEAE\, .:c¢rn ·:SIJ i'IS. respectlvas I nstltui<;5es vincutadas, e com apoio 
de urn· corni te· assessor interinstituclonal, laru;ou o Projeto ~4ata 
Cilicwem.novembro de 2003 . 0 projeto constitlli o maior projet.o de 
1•1ata Cillar · sii. 
/" ,_.,. 0 pn)JE!to desenvolve a-;:oes 

de gestSo compartllhacla, 
asslstencia tecnica e capacitac;ao, 
irii:entrvos e controle e fiscaliza<;ai:J. 

As.· a~oes d(~ auto de infrar;ao 
mt!rite . ser-5o apl\cadas ap6s 

terem·: sido desenvolv.idas as a;;5es 
·de e .s cl 'a ·r~dmento d·os 

'"''"~•'·iot:l.rii\c: :' rllo.-:oi i: e a difU5aQ das SO!U<;oesb;icniCaS,e arn t;ientalS 
ca•:Ja .. miJ(\IGI!JtiO. Os r,necanismos de ... co . . ... -deverao ser 
rn~!t1t;ath:ls ,. oara • berw;flclai; as . ·· · de 'forma 

.· sej<reduca tiva i nll: ialh)~~·nt;e, Cic>ll1 : PZirti<cipcx;~i() 

igad qs . por IJ.('Ii , l;.istcnJa de 
rrwnlc?J~·n:~s ; qw~ permitira 

'de,lic¢nd<iri1~.;nto, f1ftCIIiza~at> e 
~ ,-nnh,.,,..,.,.im: dos{precl$6'~ El '<'lltkulac!os. 

comunldade na sol u<;ao de · 
problernas . i1omll.i1s a todos os 
segriientos s9tla i~, o controle do 
desenvoiViinento do pr:ojeto sera 
feito com o' lJio de siste'ma 
irtformatizado, corn o acoin" 

·'1 pi111ham·~ ,1to das a~oes Qeo· 
.. , nO!ferenctaclas. 
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.; f!Yi, rH C(· .-,·>!d•·Jr .-:·~ rJr~ t; !,-) ,-j!•,..;:·n rl.1d o , t:.t;.:t~•tlO 2: 1~ 

lin·tl.J-:~~:-s -5c c-.::,h: O.\!""'\ :iG·)n ;-;. 

~t'}l""'i:'di.c~··;:·-; i• 1ir' 
f!l.'![: ·:.'!...:.: Cc: l''l..:;i•~:il>..."" 1: ~l~.tC•'JGr·..-::;ir.; 

... ;froi~fl;lr .:n. rT) f!~·J id.,·: J;.' F-n:Jr. i ~·~Jp (!1 '1\w ': ·-~ f!e ~·;r.:. 

rt.! ~:c.!l.!.l ' ' l!llt-:-::: ".!' !Z'J t~SY,:r: ~~t:: 

ti±..~£1 :_:?~J! .. M& ? 
~~ @'I'll,[: s~u),'ft<n ~~t d@li#.\~r Ji·• 

·~"' C"\~:r.c --i.r~~ (ll'I:.V.W~ I' <.:.t: p.-~n(; :·, ,,A:> :.•, ~\:<: t 'Cfji• \~!.;r 

t!J U) :~ :: t :l CL· ·~ 2JI'I'C-h·;~ :,)~ q.J~i l'r~e· ,;; 

r;..:'-;"l'~')>'•i\-;-i!:"• d,; bl•;-.::!ht~ n .-i.'ld~ J.,'; :; !, 

Jl!.~~-- ;,u N:!: • • ::·.: ·~-!.'"'-'·tb !-·~·k:t d!~~ nt:J'• .•f t.-;"~~~' '!: ·) 

'"' ~.W:"J."! :) •'.:;;. p.:tr-3:;, /, 'r•r;<"~0.: 3 t. .. ~ :.rr:u. .. . ~ ~-· .- ·n:. t::: 

l\i r.~h! 1e H !.:~diV~!I'~!:bt.'!:! ; !'.' ' ~: o:l ..!pl: •Q-

Ill 

~~'ffi:~~~~=:~ 
1 "="-·;·, ·--=~ .:,-.p;,r c ;--o-::'f.if.';;y;.) ··li~ :-:~1 \ ~b -r.·.:.) 



{]POGO£ A LEI 

Le f" ?)~f.2i ·t ~T1-'~6. /l~t t 27 .J \~:Jf}it.o ~ ~;;::t~::iJ 
L:: ':.!t.;diJiJi s:; :- ·1:~ :1 ·· Pre :.·s·r:i.~~J ~t !)~c .~ llr.<ct-a 
_121 rer.~ml &Eft/fi1) ,un_ ,.~·i - l)i Q~ CF·~Bl. i.t;' b;;ri,;.;:;; 

Ct tt~O c'o ~:9:} ll ~:t1J:t~ :d~ . Cfl~;(, :f((t-~~~ih~ .. H~~!ftil+: ~ 
t;:n£.:.J l;r?. ~~· r!:>i:3memf~ 8. SEAP. r.;f!l, fr~.t\ 
C!, :~[f.ttl,~Ji:iP; jJ h:i~1:, G["ii<"lJ4if :.;L,th 
iif.>1r. :(.• a l'~llf ~lifE;~ rrr:~rb:t-~·3 ~ i2lilbi . 
.:;J ll C:.~ r·:iJ ,J:.r(<S, r:b ·lk~g 11t!5 ~ in::~r ;za;~Ji:• 
~~::ft ~,l ,}_j;J 2J ~~ i~~ .. :~1j) _ 

EVITE QUEI ADAS 
<J~. j!D)Mt~:: :;r;.e- C~rll'i!i.,<i'i:S ilJill:q9C~ \1!3 !ktO:-~\-c,>l (.l.tio:'r. Wl!'jjl'-~ 1>.'-ii<o•:'.:J;G~ 
~)~ ic ~P:Ifrfi; , flj"!fecH~ (~ ;-n; ~,)_~t"i-3~Jj' fi·~J ~~c·r 1:-i€~-(.l;.~~·t~ ~~~~J.f9t'E I r .. :::"-~1 

:~~~~i~-~d~~i:~~~;:~:; ;;: ~:~;~~~~ t;!lt:~:;,'"·~~:~~~'~fi~~;\i';~.~~;;~~~~.(l;::~;' ~-
•r i ~ h-1;(~;~}:, ')~ r:··~:~6)•i~j;;s ;:-_~r t~s-;J ~ ·rmi!~! iwi:· .;n,~rtt; q~_;-H -~:1 ~l~~~:t);. ~~ f-\7J l:ir,? 

\~~t~~~i ·"l":l:.b d:i:JJ!~:-, ({! t :~ &lu ~;Jt;_i t:t .:Z\ p:~·:~~;~~i~ ~~-r,.:J.1 ,~- :·, f~r~~~ .. r:·~~~ it~~C!~f&~ 
,:;::6 ~{rn~~'Jf.\ ' rs ; ~!Irro; ll~~<::r;;iio 

• l ric~n!l ios !fir. ~pa -q! tt•·;w~: a.;. eJ;;a:: :H~ :h·:1'1l ~~ t, '•- r;..;~:t:r• 

~;;~;;~~;.~-:~ :~-·~: ~~'~;;.;~~~~,~~ ~~·~~:~~~-~~~~;.~~·:~~f:~Ni~;,:~n-(t 
.::~ ~ .. p~s~:it: ;;;"is:· ~"f'(~,~~~~ml---~~: ra-}·~i1::!1·-(:t:~ .'J~: D ~~~!0 c~ ··u-~---~ :,.~1' iJ:JS(fl:. 
'":t;:; ·~ ;H~}-ii"!'i:~l ~-31; r. ctfk:.I~sr:•) r:.:t --rt~:E· 

.. Ne~l~1]i}-n~ia ·.• f:.M:Iils t;i! -~ii;'ll:•:: ::. ~\:l;tti !·rto:. IC'(;~;i!h.t:! lf;,1! ;!p;Ji'l'JLS 
l'J tr;:;i:Tf:l-'iEfi_(,~ -~ c.\; \}~~~~;i.G(fi:S 

• lsu;e:n(i]iarios ~ n~~~~~:; L:tt-~1'~~;: ;pt'G·'r~:-ii~$~:il::d quf.i ~tf~~y; ·. s~.biu;t~ 
rf rt p~~~\!((:1 1 l rutf ~~·! O~j '";.~ r~ :..:~y~~~ o.: o ... ~: :c'\ ((.;;(-( -~:·~ ~~{l l=~ ~ l(;!fX~~.J~n::Y(E 
ll!Jf ';iTJ."ff,J!•},I•-:l;,l(.lr_l;; 

~ t!~ rlc~ lt llt't~ s - ;1iJ.~ bz.:v-1 ;M:i ·icx::.s ~t,?!•Z fif•,~; ·:-~ :>>>:.ila'Z· ~:.:~de 
G'il t(;bJn; :.:<[! -;~~i'2llf.'J~ u -~~~- ::i; l;r:;'::u ;>;n r;rt li.:,:: ~ :1:irr:':i ?. n:.:;'a' 

~:~~:1;~~:.;:~ ;;:,~~t;j~:r~;;~~~(~::;.;;~;· ·:~:.-,~~~~;;i~~~toii1~~.~~~;2 ;;·~~~~;-:{.11) 
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INAO o'EIXE AGUA PARADA.. E Af QUE NASCE 0 MOSQUITO. 

• Encl'i~ (je areia o~ prat~ til1 .. os 
<Jos Wl$(JS de'plantas 

• Manten lla sem.pre ben"! 
. taill pa{J a a c~lixa d 'ag u.a 

· ·cuicfe para·, nao·jurtitar 
ag u cl nas t,(J 1 has.: de cas~l 

~ Ji)gU~ n~:rHXr;) 1'¢Ck* lvei 
garrafas :'Ja?las, · pl1 ~~'s · 
'Jefihos, iatas e embalagens 
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Sej.a ·voci 
ta·mb:em u·m 

Gu,a.rdi;io da Naturez;a 

:.sq 
For~-a Ve:r,de 

tQ ,800~643-0304 
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~~~~;~:~Y~:,~1f'~rl:~:;;\~:i~:'i~~:~;~:mu" 
os l iY.:5t~s ot 1 a.\ en os sanit ~rio~:. ~ ck~;; - j ;~ nao r:n'rnnr·•r\ ; ,,.,·, 

De ·r,JdG f.' qll\(' · ~.jogado {Qra di;;ri ;,rncnt<:·; .:JF% :r)(ld'r~rri ~~~r 
rt::<"fd ados au rP( ~·no:z<Jdo e.;; e ciurros 3.S "}~, 
;1dubo nrgi-~nt.f:o. 

Voce S}l!:<w que o Br<lsil pnxiuz (erGJ ere 100 rmi to;~elacl,;s_ dfJ ,li;:.;o por 

~:;~- .~:~~~~Jc~~~~.~;;~;~;~~S:'1;~r~1~~~~iL~ .~:~~~~~~:7 ;~~~ · ~~~~;1:;J 1i~;~~~~-~f ;: 
Europa (40%)7 

A redd;;yenr lndu;.trid . por exernpb , i~ ~t l,'l l por<• ciuenH:">ld' ·~G ildivo:. 
4 Kt:b in~ q~ .iC u tili7~ ·.).r;: f:Tir.:l~Q~i-a~r9t:- pn~du{_;,~q l il:t:H1~:i r: ? :J., ri)_?h-;i,r 

~;~~ii:i;~~i~~;;~;; ~~!a~~~;e~~c~n~1, i;~·~· :~~~~~tt;~,i:~J~~~~d~sl ;~~· 
urbano que> comarriir•aria o fr\ero ambierne, /\len> d(Sc•O. ;o: r;\..>Citlaq~m 
dirnirc~li <r polui·;~o do i!-r .f:)Tl 7 5''l'o , da agD.2 §:ni 35%'!2 .'Bt lu;; 'f.' 
con5wno de en.e>91a ern '64'Y'~ l · 

A s;epara,~ao cb ilt..O e ou tm f il>\0( ift'f.}Clrt..'IJ1t'f5STI'QO,[W;:,,;; lr r 'fl~)\.lil rj;_, 
~ld~1de e a. q~!9 1 ~Qade. ere ~~?ddi:l~?_ $).O.tilifct(.iiu . E_~so. _ a·~~tud~~ ~~~t/t~Jt~:', 
prolon9a a v;da 0. ~1 1 .de i~ ~C ttos ~oni tarnJ!> e- 11 1~ho'r~ _a I?!'Jth,Jt;~9 d~ 
cer:n!J.Osto·>· orqt,n,co5. 

Mas 0 qu.e voc..J p iechii .lm!:;mo !>nl.:( 'T .~ 'qtJ("' tq(JC~ r;6;.",pci:!timo~ .. e 
~!Ysmps redu3!r. ~ptilizar:e'recid~r.t ·· , · 

Kl<>l>in 
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• .Sepor~~ )e r;J~;re. rru=tal ~ .. p~ peis. p!i:.s1icos ~ vidros. ties devern ser des<.arv.;du~. ::nn 

te<ip ien le~ . .;Jf_;:\.:pr i.::do~ . 

.. LJV0 toda il· !ll i"Ji.ll -:lg~n) (i?(~icl;,i\-Bl , r) rdfl•l (~f' '\ t~ r _io9;:~ rJr-.; no l!Xt1 '\Pie iiv·:), p~1 .. ,"'J nc1n 

atrilir i nscros., n.:~l11 f ictJr CO{l1 ch r. rr-::"J Jon c-. 

• Kel~r~ o e.:.c.u.:·ssv de Hq uldo -c rri c. t~ ri o? o r~.}-8nir_o dci~ ~rnbddgt'ns cnte:. .:..:~ 

t ~'.J9;'- ' "·, hJr<>. 
• ..:l.n'na;.".;.n~ o rn.-J t~(t(; l f~Ciclt!v f:t ~ d t1 ~;ur'.l Cr ":-:·1 011 \Jo :-n'"!l; pr~.~Jto em quZJlquer c;:;ntinho 

d1sporuvct, F1cJ ga ragern ou ·r.rn e~.pac:o!i. hvrc:i .r!cb~iX·;) das escadcs~ $eP.r lf:'Y...\U~U:~ r 

da l: rnc-eza dc:sscs l·xai::. c dcpois: des tine e-s~e ;noLef i~-t t d~· lr.: rm a (orr~t~ 

.. rvi dl ~h:• .H hc: :,.~rnpr~ ;;s, lixeiro,:, r~thil (!~l'.~ 

• !nsi!llf! ;l .~U<l lix~r.1 ~Jr-1 ~oc;~ l af.rn .. OIJ d~ ditrcii ~ccs5:o G animai~ .. de- rua. 

• ,!\masse latas 2 n:xipi f!n t~s voiumerso:. para que n.3o ..:.cu~-em c-sp·a~o desne<.e~sdrio 

t:t!l sua lix::1r:J . 

• .LB.tnpot.Jas ·nuore~~.,.:::ntes. e ba:re:r~ as usadas de rnctc-, ccno e ce luk·H pi~t::i~~:im \l~r 

de'51inar~.;t(f uJri-c lo.. _:\pc)~ fJ lJJ.~. t, ! t-·~rv l v.:-J - C.;, d!J'J lo1~2. is l)nde ·.·tK.f. c'IS tldquirio'. 

• E~An=: arurnttlr1r r~ o; rnl h~s l l'ir".!rJa·=. pr1 r.;1 (;,UP niH) i-ont~lminPrn n lixn comum ( Om 

suh:;Ia r;eias t6xic:1s. 

• P!.ar"tf! jC' para .andt:\i':Jt ~T~ :Jr;dt~ r o lt~.o antc-5 de~ 5c:partl-~o. 

• Use .. )ernrJ re qt,!f= pudc:r. produr.os fe1tos com p.:.pel rcddado . 

.. F·4· it~ 1evtu !J~'~ (~:t ~r nbolag~8 J;, p!.;;:; ti,._os '.l t.'e n6·u serao nuv .. -Hneute IJtil iiddd:,.. 

• Prc·fira JlfOdl.J!o·; cn:'n v':'1·;i il i(Jr'nfl r~r)pro·~·Pii Jv!t! n 1t d+:J V(lp~ l f~:.iddve ~. 

• Evite sacos. pl2l~tKD::t c i:.~opo r,_ n1incria~ ~ n,1o biodegr;o:dtJVc:is qtK\ quando jcgados 

f:n! !o:.d i~ indevjdos. podem mat.jr animai.;; que- os inqc·rcrn . 

ConhB"·~a qu<.1!s sao as coms e qu,:tis os t ipos clG ma.teriais f.i tt·IC! 

pqdexri fr em cw:ia e1ma eras lhi;:?;kas. 



que ~m ~:~~~~;;~~~~~-:~~~F~iis~~~~~~k~!:'~~ : 
Preser·1a;;a6 Perrnaher•te -e'' Reserird 'i.egal: ·As''
Area..~ .de · Preser\iar;:ao· P~nn)ani:ln te :s~o area~ de 
prm>erva~o . .stncto_, sqnmJ-.. q\)8 6cupari1 posf¢.~<> 
crilicas·do rolevo: -como fai;<as a6 lon!:lo dos rios, 
topos d_e mo.rros, ao red or de _na;>cen!8S e. outras. A 
Reier,·a·Leua\ rerere-se. no caso do Paron a. a 20% 
fla superffcla rJa prof!rle(Jf,dr~ . ondo o · oso . e 
cohdicionado . ao· manejO' sustentavol. A. Reserva . 
legal pode gerar bens Cr,JmO madeiras va!iosaS de 
especies na·Uvas ·e! pmdutos' n('jo . len~osos ; mel .. 
frutos. j:ilantas rned!o)Jni! l$ e or'nat)'lenlals., elc. 

0 F•r.>tqo <i,~ R"-"'i:! rviil· Lic)g :>!'! 

Ern sau con]ur;~to; Areas.,. r:Je _pros.f:rva.;~o 
Permanente e da Reser:la Lqgal ~~.v.lilm f~mmr um 
mosaico---expressivo de ·veg_eta~o natural _na · 
paisa gem rural. E!e.garar te ' a.(;ocfe~ad~. tie_i,eh'ciqs 
como prote9i!l() dos rna~1a"~!~l~j. i'~~Wi(fio rlns. ri s(;O? . 
do oncheryte, amf.ln!dade ·dos _>1ontos .·· s da 
ter:nperatur<i 'e'manuten~~()~a:sf6'ct!\'~rsktaae, 

0 SISLEG foi instituclonalizado atraves >do 
De~reto ~stadual 3B7!99. ,_ .. E1stabele.cendo tim' 
sistema £-sladual de implantkt~~ao ·de Ar.eas (H;I 
Pn3ser\.-a¢ao Permanente e ·_·de. ~oserva 'Legal 
previstaS:no j\~ . ·1 G ~~lel :_ f'!'ede'~al 4.Thl6.~ {C6<:!_ig'?_ 
Florestai):O SISLEG tent coino 'direlrizes~baslcas .a 
nianut~i~cn9· il~s reni<u1~sceri\~s . itore~t~ls mih·~$. 
<i anipliat;ao da cobertura f!or"o.s~a.hrrylnima' vir,arido a 
coiTser.•acao da Biodiv~;Jrsi~ade .. · e:' o• uso . 'dcis 
recursos. norestais. ,e.:o eslabeledfiieii to Ms~:zonas 
prlorit{lrfas.pirra a· CO.Iise~var;.ao:· e r~Ct:tperaoao' de . 

. areas Oorestafs pet a ic)ni)<\(;ao do~ ci>fre!Joras ~Ia 
Biodiversidade. 

0 :sl!:)LEG. ti\ , b<!s icam~>n, te, um , sl$ lerYJa . de 
gerenciatn!'\nto .!~ !=le-. surg\u .ern decorronci<t - t~a:,1Hn 
arielo .d-:iagricultura da Parana. que t<:)i'e·eri1 :1998 
{.;ei)te tlas de.agrlcultor&.oooh_at!os jLidicialm~~te por 
l.Jnl<l'ONG. Gomq i1 CO.digo Florestal -e).jge '2U%do 

·tota l Cia pn;:·priedade averbada na matrfcula; · os · 
agriru ltores, em nao. o tendo, seria'11 fb!alnienle 
conct.enados ~ p<\ga.t sorna;;,.' miiianar!~s. :raJ situa?ici 
-seria , ·'c<Stend[da a·to<JO$ OS agti•;tllloi'es tlo Est~ldp. 
Para . fac.illlar .a actmiriistra9~Q das exigehdas 
pri)sentes' ho· Codigo Florestat,. ·fo! fei\a'· um:o 
legl s·l~9i\P .. · est~dual: ' q Decr.oto . 3·amig; . ap6s 
diSDtlSsao·exausiiva.!X)rl) ·fodo$' OS seguimenlos da 
a-dropacui).di;i. ~. ·.·. · •· -. · - · _ . -· .. · 

O;P<Jr.ar-ia; atr~v6s do SlSLEG, e 0 pkmeilio e'dhl 
dos Pou~C>~ .tsiad9s bna~· o ·govihno :i:!lr.po<<. &.t uni 
lit~cani_5mo•. efidente para 1sto. ·.Durante . seu 
th;,serivo)lvid;e'rjlo, o SISLEG ~!ara gera'ndo. 
gradatlvarn-.ente, Urn .. bando'· ·de ·dad.os:, 
geooef~llJilfi~do d;~s propried~d~s n.trai~. lnd!<::iu)do 
0 ltSD do solo eoa sifua~<? ·das .f..reas de presi¥Vf\c;f,}O 
Pennanente .. ~ · Reser>ia . LegaL 1\~im, ele perrnitira 
·rrwl}ii6mr· .a':;s!l!-'''<i~bi:Jrnbl€mtal <las prop~edar~es:, 
rurniil; " fl~tin:\uJat c.Y cumprifl')ento. cta . li>.J f': . orlelilar· 

.pgfii!~as e~t~C!iio:~rr, c~~;·cir~as: <ifJ1bi~n~i:JI, · r~eprodtJ~aq 
florestal . .turis.t!ca. fiscal. ·agrnria. ·entro .. outras. · 
Terlde·r ,Ci~lS rriod;;-"rnas da· ·socledade, coiiio-:. a· 
oor!inC!l~O e a !(::mspmencia d~ gestao pub!ic~. 
nnc~~~~nni ~;· ,)o · SISLEG' u'ti:ia ferrat'nei1ia <lgll'' e · 
con:. avel . 

0 E~t~do;do l)<il:ana. c:rimfo SIS LEG Sistema de 
Martutelii,;lii:O:; Reov·pera~M<e · Prote,q6o da .Bes&iy<t: 
.Fio'restal Log'ai ·ehe~·s (t". l?r•)servat;:f\o Perrn<me/1ta. · 
e ' um . progr~in~ ipstituido por .ll)i, que oFere~e ao 
pri.>pfi~~rio ri:!ral . al .femativ~s ~:ar.\1 so!uciona.f ·c:i. 
r>roblema relactopadt,H.:om a ~e~~rva lemjl. , . . 

.Asslm'.<ilerh <Ia possi~iil.ld<id9 de'aloC<)r_ a reserva 
legaJ ·o6proprioimovelopr6pri~tarlo·prl.det ate'ndli:los 

_, -:a~u~ : crit~~~s, ':qi9~Fa res~rv.<J . I ~f:.!~l _· .. ar:n .~·oyiio 
· lnto:Jel de soa pr:opnooade; pode "alqcar·a:roser:va 

leg;.)( ern, ltry6ve1 de. ·t~rc.eiroi; r:ii>de. ?Jlocar .3' sui!" 
raserva. legal f,mr' lrrioyel qe ,J~serv.a florestal tojgal 
¢1etilfa_publ\ca, O!J coletiva privad<:l. ·· 

E born lembrar aind;;~ , ,q>-le e pos:;;i•,tel explpror a 
~a 'i:!e reser.>alegai· a~r<Jil~_ri da tecnica dErmanejo 
sustenta·oo •. _que bem administrada pode gerar lucrp 
<.1(1 propri\)larlo. · · · · 

Pat:a roquei~JS lmC>vals ()i'idit 11M eidste C()bert,l.lra 
vegoial. (')Xistom tarnbotn, nllornatl•ias p<Jra' ·a 
ret."'mpo~.i t;iio da tiara. Aleni da impl1l."llacfio parcial 
gradual,_ ~ possive! utllizar espEicies flcrestais 
ex()tir~s. no papel de P.specie~ ftorestals p;oneiras. 

i\ ~. t;rllHt,l;(ii;!> P<~'0 ~ll){·m·.:J;Hni;?'n'(o~ 

As instib-lit;:oes•fi."l:anGebis hirillliinn:onwt;:af<!m 
·a. exigir E:;tudo de lm~·acto ambl~mtal EIA. Ralatorio 
cte· lmpacto. ao MeioArnbi<'mte "RIIJI\e averbat;ao de 
re~ei 'a' le{tal ·. e ·outi·os. ~sludos ... e :docurnantos 
arnqklntajs, Pl)m a apro,•ar,:a,o dH c.reditt)S,Referidas ~ 

-.•al< igf;:nci.as· ost'aq· ·ba_s0:ada . .5 e·n1 - <icordqs 
lnteniacii:mais de aplicacao no Brasil; sobretudo 6 
Prt.i1owk~.oe Kyoto, 1\gend~ -2i,Convent;ao scibre a 
Oiverf;ida(!e . Biol6g1_ca,Conludo, ni'ib e· somente . a 
conscil~ncia- s.akio-;)mblonlal q(i.e esUt.motlvando as 
instituicoes ·financeirl'iS , coni " a ovolw;ao da · 
leglst.a9iio ·ambie'ntal, niom1ehte' nos. aspectos 

. peill:lls e oa r~sp(u)sabiildade ' cfvil Qite e objellva; q 
passivo ntn!)ian!!JI .. das eo~ipr'es.3S ,:ome_l{a a 
preocupar porquo pocte ler'.i~IIUencrri 110 pairlin6nio 

· emprasarial. · 

Qe$te. mo(!O icomo.i:-onsla dti.Decre!o Estaljual 
387i9~. e:preciso qUe fiaja ci:rtl)(lga~a~) <if.! e$f'0,19Q$' 
wnto do' J'lOder -publico oorno .da lnici.atrva privacta, 
eiJten~tlndo ;·ar os siridicatos; ';a~· cbope'rativas.' a:; 
empre·sas _ visan<to · e'ticoqtr<~'r · a. alfemattva · q'.ie · 
i1113lh!)! se fld!li!IA ~ slia reg~~ C). 

Esse esfor~o e nec:e:ssalio par<~ comP'JI~IIi;;:ar o 
deser;tv.o!vimento econpll)lc,o con1 <:1 . pro<;eiv-a,.ao 
atnb!eritai, 6bjetivo ··constahte · da Lei de Pott'lica 
Naciooial do 1\h;iciAt'!Jblertte rfo:IS;93$lS 1. · · 
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