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RESUMO 

 

A gestão ambiental é a administração do exercício de atividades 

econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional e sustentável os recursos 

naturais. Nesta pesquisa, tem-se como objetivo demonstrar a evolução histórica e legal 

do pensamento da proteção ambiental, que ocorreu ao longo dos anos, e a consequente 

interferência destes fatos na base principiológica do direito ambiental. Para a realização 

deste estudo, utiliza-se o método da pesquisa bibliográfica. Busca-se, também, analisar 

de forma qualitativa os dados coletados, partindo de uma base histórica, passando pela 

legislação existente em cada período e, por fim, a interferência disso na atual proteção 

ambiental. Os resultados demonstram que devido à importância do tema ambiental, o 

mesmo tornou-se matéria de ordem constitucional, protegido por diversos ramos do 

direito, mas com uma base principio-lógica sólida que guia todos eles.     
 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Evolução Histórica. Legislação Ambiental. 

Sustentabilidade.  

 

 

THE ASSUMPTIONS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
  

ABSTRACT 

 

Environmental management is the administration of the exercise of economic and social 

activities in order to use a rational and sustainable way natural resources. This research 

has aimed to demonstrate the historical and legal evolution of thinking of environmental 

protection, which occurred over the years, and the consequent interference of these facts 

on the principled basis of environmental law. For this study, we use the method of 

literature research. Search is also qualitatively analyze the data collected, from a 

historical basis, through existing legislation in each period and, finally, the interference 

that the current environmental protection. The results show that because of the 

importance of environmental issues, it became matter of constitutional order, protected 

by various branches of law, but a principle-based solid logic that guides them all.  

 

Keywords: Environmental Management. Historical Evolution. Environmental 

legislation. Sustainability 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão ambiental é a forma de administrar o exercício de atividades 

econômicas e sociais a fim de se utilizar de maneira racional os recursos naturais, assim, 

busca-se manter o meio ambiente equilibrado e alcançar a sustentabilidade. 

 Leonardo Boff (2012,p.19) afirma que “A Sustentabilidade de uma sociedade se 

mede por sua capacidade de incluir a todos e garantir-lhes os meios de uma vida 

suficiente e decente.”   

  A Gestão Ambiental surgiu da necessidade de integração entre o uso dos 

recursos naturais, o crescimento econômico e o desenvolvimento social; e, neste artigo, 

analisa-se a correlação existente entre os fatos históricos e a evolução da preocupação 

com o pensamento ambiental.  

 Da necessidade de controlar o uso dos recursos naturais, verificou-se a 

necessidade de intervenção do Estado, sendo que legislar sobre o uso do meio ambiente, 

tornou-se uma forma de protegê-lo e buscar a sustentabilidade.   

 A questão ambiental traz uma base principio-lógica muito grande e acompanha 

a evolução do pensamento da proteção ambiental.  

 Ressalta-se que atualmente, o meio ambiente é protegido constitucionalmente, 

e, segundo Paulo de Bessa Antunes (2011,p.56): “Os diferentes princípios aplicáveis ao 

direito ambiental giram em torno de um principio constitucional básico, que é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, e devem ser compreendidos e, sobretudo, 

aplicados à luz daquele que é um dos próprios fundamentos da Constituição Federal e 

da República Federativa do Brasil.” 

 Portanto, iniciaremos esta pesquisa através de uma demonstração da evolução 

histórica da questão ambiental, posteriormente analisaremos a evolução da legislação 

brasileira, e, por fim, verificaremos a base de princípios que regem o direito ambiental. 

Assim, apresenta-se a base do pensamento ambiental que deve estar presente em toda 

forma de política pública voltada ao meio ambiente. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

 

1. Evolução histórica da questão ambiental 

 

 Desde o início dos tempos a humanidade enfrentou adversidades da natureza 

para garantir a perpetuação da espécie. 

 Segundo Leonardo Boff (2012,p.32) as problemáticas ambientais possuem uma 

história de mais de 400 anos, para ele:  

 

“O nicho a partir do qual nasceu e se elaborou o conceito de 

sustentabilidade é a silvicultura, o manejo das florestas.” O fato é que, 

no mundo antigo, a madeira era a principal matéria prima e com o 

passar do tempo as florestas começaram a ficar escassas. “(...) na 

Alemanha, em 1560, na província da saxônia, que irrompeu, pela 

primeira vez, a preocupação pelo uso racional das florestas, de forma 

que elas pudessem se regenerar e se manter permanentemente.”  

 

 A partir da segunda metade do século XX, a trajetória da humanidade passou a 

ser marcada por vários períodos de grandes crises. Principalmente após a Revolução 

Industrial, pois foram nestes últimos anos que se registraram os mais graves problemas 

enfrentados pela sociedade global. 
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 No passado a solução dos problemas decorrentes do mau uso do meio ambiente, 

como por exemplo, a escassez de alimentos, era resolvido de forma mais fácil, pois 

existiam várias áreas desabitadas ou pouco povoadas no planeta, e, com as grandes 

navegações, conquistava-se novas terras, que eram espaços vagos e disponíveis.  

 Porém, no final do século XX e início do XXI, as crises sociais, econômicas e 

ambientais provocadas pelas conquistas da Revolução Industrial, dos avanços 

tecnológicos e agravadas pelo aumento estrondoso da população mundial, geraram 

conflitos alarmantes, uma vez que não existem mais “mundos novos” para solucionar os 

problemas da sociedade.  

 Esta situação, fez com que algumas sociedades, especialmente as dos países 

mais desenvolvidos, fossem buscar formas de gerir os recursos naturais dentro de seus 

próprios territórios. De início buscava-se, garantir a sustentação econômica das linhas 

de produção, por meio de avanços tecnológicos. No entanto, esta medida não bastou 

para minimizar os problemas causados pelo esgotamento dos recursos, pois para 

garantir essa manutenção era necessário se ajustar a demanda a um ritmo mais próximo 

ao da natureza. Pode-se dizer, que foi a partir deste momento que surgiu a necessidade 

de se buscar um novo modelo de gerenciamento dos recursos ambientais, a partir daí 

surge à ideia da gestão ambiental.  

Na doutrina, o início da preocupação do homem com a questão ambiental do 

planeta foi marcada, segundo o autor Fernando Paiva Scardua (2003, p.38), pela obra: 

“Primavera Silenciosa” de CARSON (1962). Após este despertar, é realizado em 1968, 

em Paris, a conferência sobre a Biosfera, onde surge um dos embriões para a primeira 

conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorre em Estocolmo em 

1972. 

 A Conferência de Estocolmo coloca a questão ambiental nas agendas oficiais 

internacionais e a partir desse momento, uma série de eventos é realizada mundo afora 

propagando a problemática ambiental. 

 Em 1973, Maurice Strong utilizou pela primeira vez o conceito de eco 

desenvolvimento para caracterizar uma concepção alternativa de política de 

desenvolvimento. Os pressupostos do eco desenvolvimento e outras formulações 

desenvolvidas nos anos 70 conseguiram introduzir o tema ambiental nos esquemas 

tradicionais de desenvolvimento econômico prevalecentes na América Latina e, a partir 

deles, avançou-se na adoção de políticas ambientais mais estruturadas e consistentes. 

 Nas duas décadas seguintes, a ideia do eco desenvolvimento continuou a se 

desenvolver, criando-se duas vertentes – uma economicista e outra ambientalista. 

Portanto, dentro de uma dimensão global, surge de um lado, os impactos da crise 

econômica dos anos 80 e a necessidade de repensar os paradigmas existentes, e, de 

outro, o despertar para os problemas ambientais, como o fenômeno do aquecimento 

global e a destruição da camada de ozônio, dentre tantos outros. 

 Assim, observa-se o surgimento de diversas manifestações da crise ambiental, 

relacionando-se tanto com os padrões produtivos, como os de consumo prevalecentes.  

 No fim da década de 80, a estrutura do movimento ambiental brasileiro assume 

uma configuração multisetorial mais complexa, demandando práticas centradas na 

busca de uma alternativa viável de conservação e/ou restauração do meio ambiente 

degradado.  

 Em 1987, a Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento (Comissão 

Brudtland) lança o histórico relatório, batizado de Nosso Futuro Comum, que ressalta a 

importância da proteção do ambiente e do desenvolvimento sustentável. 

 Em 1992, o Banco Mundial lança o seu relatório sobre o Desenvolvimento e o 

Meio Ambiente. Nele estão implícitas as correntes neomalthusianas, nas quais, apesar 



do desequilíbrio existente entre o meio ambiente e o crescimento econômico, 

demonstra-se formas de contornar as disparidades encontradas no modelo de 

desenvolvimento, sem prejudicar o crescimento da economia. 

 Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro a Segunda Conferência Mundial sobre 

o Meio Ambiente, também chamada Rio-92. Pedro Jacobi(2012, p.179) dispõe que: 

 

 “A conferência representou o primeiro passo de um longo processo 

de entendimento entre as nações sobre as medidas concretas visando 

reconciliar as atividades econômicas com a necessidade de proteger o 

planeta e assegurar u m futuro sustentável para todos os povos”. 

 

Esse encontro trouxe como resultado a Agenda 21. Este documento traz um 

plano abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável no século XXI, marca a 

ideia de que o mesmo funda-se a partir de um tripé, onde combina eficiência econômica, 

justiça social e prudência ecológica, como premissas da construção de uma sociedade 

solidária e justa. Assim, a noção de desenvolvimento sustentável se consolida cada vez 

mais. 

Portanto, a partir deste momento, firmou-se a ideia de que o desenvolvimento 

sustentável tem o objetivo de tentar conciliar a preservação dos recursos ambientais e o 

desenvolvimento econômico. Para tanto, busca soluções que, sem causar o esgotamento 

desnecessário dos recursos naturais, possibilite a coexistência de condições dignas e 

humanas de vida, causando uma melhor distribuição de renda.  

 

2. Evolução da Legislação Ambiental no Brasil 

 

Segundo Suzi Huff Theodoro, Pamora Cordeiro e Zeke Beke (2002,p.5), 

dispõem que Wamer(1999) contraria um dos pressupostos de que não existiam normas 

legais para disciplinar o uso dos recursos ambientais no Brasil, e menciona que referida 

preocupação existe desde o período colonial. Assim afirmando:  

 

“as primeiras normas ambientais adotadas no país foram decorrentes 

da legislação portuguesa, que começou a ser aplicada aqui, logo após 

o descobrimento (Ordenações Afonsinas, Ordenações Manuelinas, 

Ordenações Filipinas)”. 

  

Seguindo esta mesma ideia, referidos autores citam também Pádua (2002), que 

lembra que no período colonial, alguns poucos visionários já discutiam questões que 

envolviam temas ambientais. No Brasil, um desses foi José Bonifácio, o Patrono da 

Independência, que, surpreendentemente, já possuía uma cosmovisão em relação à 

exploração dos recursos, especialmente no caso das florestas. Tal visão fundamentava-

se na "teoria do dessecamento", que relacionava a destruição da vegetação nativa com a 

redução da umidade, das chuvas e dos mananciais. Em 1828, a Constituição Imperial 

(Lei de 1 de outubro de 1828, artigo 66, parágrafo sexto.), dispunha de alguns assuntos 

ligados ao meio ambiente, como:  

 

“construção, reparo e conservação das estradas, caminhos, plantações 

de árvores para preservação de seus limites à comodidade dos 

viajantes, e das que forem úteis para a sustentação dos homens e dos 

animais”.  



 Com a proclamação da República, os municípios perderam o alto índice de 

autonomia legislativa, pois a federação estabelecida era altamente centralizadora.  

 Segundo ainda Suzi Huff Theodoro, Pamora Cordeiro e Zeke Beke (2002, p.9): 

 

 “Foi a partir do Século XVIII, que aparecem as primeiras normas 

com o propósito de controlar a poluição e a degradação ambiental 

propriamente dita, como as que proibiam o lançamento de bagaço de 

cana em rios e açudes e aquelas que protegiam os manguezais da 

destruição. Em 1796 surgiu a primeira legislação florestal brasileira, o 

regimento do pau-brasil. No início do Século XIX é editada a primeira 

medida voltada para a recuperação de áreas degradadas, estabelecendo 

instruções para o reflorestamento da costa do Brasil, em 1813. Na 

constituição de 1891 atribuiu-se competência à União para legislar 

sobre minas e terras. Nas primeiras décadas do Século XX são 

aprovadas regras mais complexas, como as que disciplinavam a 

partilha de recursos hídricos, estabelecendo direitos e deveres para o 

uso e conservação da qualidade das águas (Código de Águas - Decreto 

23.793/34), as que protegiam florestas (Código Florestal - Decreto 

24.643/34) e de exploração de pesca (Código de Pesca - Decreto-Lei 

794/38).” 

 

A Constituição Federal de 1934, em seu artigo 5, inciso XIX, atribuía a União 

competência legislativa sobre “bens de domínio federal, riquezas do subsolo, 

mineração, metalurgia, água, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua 

exploração.” Assim, verificamos um avanço na área ligada a infraestrutura. 

 A Constituição Federal de 1967, em seu artigo 8, atribuía as seguintes 

competências para a União: “XII – organizar a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente a seca e as inundações”. Além disso, segundo Paulo de Bessa 

Antunes (2011) competia a União: “explorar, diretamente ou mediante autorização ou 

concessão, os serviços e as instalações de energia elétrica de qualquer origem ou 

natureza”, mantinha-se assim, a ideia de infraestrutura.   

 Na década de 70, teve início uma base legal específica para o meio ambiente, 

foi neste momento que surgiu o Decreto Lei 1.413/75 - que dispunha sobre o controle da 

poluição do meio ambiente, provocado pela atividade industrial. Entretanto, o mesmo 

dispunha de muitas falhas e por isso, não foi totalmente aplicado.   

 Em 1977, o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras foi 

regulamentado pela primeira vez, no Rio de Janeiro, pela Fundação Estadual de Meio 

Ambiente (FEEMA). Através deste sistema, buscou-se inserir-se o Estudo de Impacto 

Ambiental dentro da realidade brasileira.     

 Seguindo os ensinamentos de Suzi Huff Theodoro, Pamora Cordeiro e Zeke 

Beke (2002, p.10)), de acordo com Cordeiro (2003): 

 

 “o Estudo de Impacto Ambiental é considerado hoje, no mundo 

inteiro, como um dos instrumentos jurídicos racionalmente 

necessários à proteção do ambiente e seus objetivos são diversos e 

multifacetários.” 

 

A ideia de meio ambiente como um conceito jurídico merecedor de tutela 

autônoma só ocorreu após a lei da Política nacional do meio ambiente- PNMA, em 



1981. Assim, verifica-se ao longo do tempo um crescimento da preocupação com o 

problema ambiental.  

 Em 1988 ocorre o grande marco da proteção ambiental no Brasil, qual seja 

nossa Constituição Federal, que elevou o meio ambiente à condição de direito de todos 

e de bem de uso comum do povo. 

 Assim, afirmamos que a partir de 1988 buscou-se uma harmonização entre os 

diferentes dispositivos voltados para a defesa do Meio Ambiente, promovendo-se uma 

integração entre as normas de natureza econômica e aquelas destinadas a proteção dos 

direitos individuais. 

 Esta sequência histórica de implantação das leis ambientais no Brasil retrata o 

avanço do aparato legal e deixa evidente que a evolução das discussões sobre as 

questões ambientais no país deu-se de forma lenta e progressiva. 

Na sequência, faremos uma análise metodológica da pesquisa proposta e em 

seguida passaremos a analisar os princípios que regem o direito ambiental, tendo em 

vista que os mesmos se formaram em decorrência da contextualização histórica e 

evolução legal do tema.   

 

 

METODOLOGIA 

MET 

A metodologia adotada neste estudo pautou-se na pesquisa qualitativa e utilizou-

se a técnica de pesquisa bibliográfica. Para tanto, apresenta-se uma análise documental a 

partir de leis, obras e dissertações já publicadas. 

Severino (2007, p.123) dispõe que a pesquisa documental: 

 [...] tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só 

de documentos impressos, mas de outros tipos de documentos, tais 

como jornais, fotos, filmes, gravações e documentos legais. Nestes 

casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento 

analítico, é ainda matéria-prima, a partir do qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise [...] 

  

 Busca-se fazer uma análise sequencial, partindo das origens da gestão 

ambiental, seguindo uma sequência histórica, a fim de melhor embasar e assim facilitar 

o entendimento da base principio-lógica. 

 A partir da pesquisa qualitativa e dos dados coletados fizemos uma análise de 

conteúdo, já que partimos da análise dos fatos históricos e a consequente mudança e 

evolução que ocorreu na visão da gestão ambiental, para passarmos a analisar os 

princípios que regem atualmente o direito ambiental. 

 Cristiane Rocha Silva, Beatris Christo Gobb e Ana Adalgisa Simão (2005, p.76) 

ao falarem sobre a análise de conteúdo e as investigações sobre os fenômenos sociais 

assim dispõe: 

Para Bicudo (2000), a investigação fenomenológica trabalha sempre 

com o qualitativo, ou seja, o que faz sentido para o sujeito, com o 

fenômeno posto em suspensão, como percebido e manifesto pela 

linguagem. Trabalha também com o que se apresenta significativo e 

relevante no contexto no qual a percepção e a manifestação ocorrem. 

 

Portanto, na sequência desta pesquisa passaremos a apresentar alguns princípios 

que guiam a gestão ambiental em nosso país, partimos da premissa de que os mesmos 

 



são consequências dos atos e pensamentos sociais da população em relação ao meio 

ambiente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Princípios que norteiam a gestão Ambiental 

 

 As políticas ambientais implantadas pelo governo ou qualquer outra medida que 

envolva o meio ambiente, devem estar de acordo com os princípios que regem a gestão 

ambiental. De acordo com Paulo de Bessa Antunes (2011, p.24):  

 

“os princípios jurídicos ambientais devem ser buscados, no caso do 

ordenamento jurídico brasileiro, em nossa constituição e nos 

fundamentos éticos que iluminam as relações entre os seres humanos.” 

 

 Segundo Fernando Paiva Scardua (2003, p.36), MILARÉ (2001) e MACHADO 

(2002) enumeram uma série de princípios, que para eles, merecem maior destaque:  

 

“da precaução, da prevenção, da reparação, da informação, do 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 

pessoa humana, da natureza pública da proteção ambiental, acesso 

equitativo aos recursos ambientais, controle do poluidor pelo poder 

público, consideração da variável ambiental no processo decisório de 

políticas de desenvolvimento, usuário-pagador e poluidor-pagador, 

função socioambiental da propriedade, direito ao desenvolvimento 

sustentável, cooperação entre povos, da participação e da participação 

comunitária”. 

 

 Passemos a analisar os principais: 

 

1.1 Princípio da Precaução 

 

 Não existe consenso entre os estudiosos a respeito do conteúdo concreto deste 

princípio, pois ele é analisado sobre vários enfoques.    

 Atualmente, o conceito mais utilizado é o encontrado na Constituição Federal 

em seu artigo 225, caput, que estabelece o dever de defesa e preservação do meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. 

 

1.2 Princípio da Prevenção 

 

 O princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos e dos 

quais já se estabelece um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a 

identificação dos impactos futuros mais prováveis. Este princípio, da base legal ao 

estudo de impacto ambiental. 

 

1.3 Princípio da Reparação 
 

Está presente na Declaração do Rio-92, em seu artigo 13:  

“Os estados deverão desenvolver legislação nacional relativa à 

responsabilidade e à indenização das vítimas da poluição e outros 

danos ambientais. Os estados deverão cooperar, da mesma forma, de 



maneira rápida e mais decidida, na elaboração das novas normas 

internacionais sobre responsabilidade e indenização por efeitos 

adversos advindos dos danos causados por atividades realizadas dentro 

de sua jurisdição ou sob seu controle, em zonas situadas fora de sua 

jurisdição”.  

 

No Brasil, a CF 88 e as Leis n° 6.938/81 e n° 9.605/98 obrigam o responsável 

pelo dano ambiental a repará-lo. Embasa também o princípio do poluidor pagador.  

 

1.4 Princípio da Informação 

 

 O Brasil é signatário de vários acordos e tratados internacionais, nos quais se 

dispõe a cooperação técnica e a troca de informações, como ocorre por exemplo no 

Tratado da Antártica e no Tratado da Cooperação Amazônica. Portanto, no âmbito 

internacional já é praxe a troca de informações ambientais.  

 

1.5 Princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana  

 

 Esta ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, tornando-se assim o 

centro da ordem jurídica democrática.  

Está previsto no art. 5° e no art. 225 da CF. Traz a ideia de que o indivíduo não 

tem direito somente à vida, mas, sim, à qualidade de vida. 

 

1.6.Princípio da Natureza Pública da proteção ambiental 

 

Traz a ideia de que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, e, por 

isso, deve ser usado em prol da coletividade. 

 

1.7 Princípio do acesso equitativo aos recursos ambientais 

 

Baseia-se no acesso dos seres humanos à natureza e supõe que não existe 

prioridade de uso, nem exclusividade, o usuário deve utilizar-se do bem ambiental na 

proporção de suas necessidades. 

     

1.8  Princípio do Equilíbrio 

 

Segundo Paulo de Bessa Antunes (2011, p.51): “é o princípio pelo qual devem 

ser pesadas todas as implicações de uma intervenção no meio ambiente, buscando-se 

adotar a solução que melhor concilie um resultado globalmente positivo.” 

 

1.9 Princípio da função socioambiental da propriedade 

 

Ligado a ideia do cumprimento da função social e ambiental das propriedades, 

previsto na CF nos artigos 182, §2° e 186. 

 

1.10 Princípio do Direito ao desenvolvimento sustentável 
 

Ignacy Sachs (2000) define o Desenvolvimento Sustentável como: “um modelo 

econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as 



necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

de satisfazer suas próprias necessidades”.  

 

1.11 Princípio da Participação e da Cooperação entre os povos 

 

A Declaração do Rio em seu principio 10, define o princípio da participação: “o 

melhor modo de tratar as questões do meio ambiente é assegurando a participação de 

todos os cidadãos interessados, no nível pertinente”.  

No Brasil a CF, em seu art.14, também estabelece a forma de participação 

popular. 

A ideia da Cooperação entre Povos surgiu do reconhecimento de que o meio 

ambiente não tem fronteiras, sendo necessária a cooperação entre os povos para o 

combate a toda e qualquer agressão ambiental.  

 

 

2. Interferência dos Princípios na gestão Ambiental 

 

 Os princípios que regem a gestão ambiental não existem de forma desvinculada 

da ordem jurídico-constitucional, portanto devem ser interpretados em harmonia aos 

demais princípios da lei fundamental e subordinados aos princípios fundamentais da 

República. Ressalta-se que este não é um rol taxativo. 

 Paulo de Bessa Antunes (2011,P.56) dispõe que:  

 

“Os diferentes princípios aplicáveis ao direito ambiental giram em 

torno de um princípio constitucional básico, que é o princípio da 

dignidade da pessoa humana, e devem ser compreendidos e, 

sobretudos, aplicados à luz daquele que é um dos próprios 

fundamentos da CF e da república Federativa do Brasil.” 

 

 Portanto, verifica-se que o meio ambiente é uma questão que envolve vários 

ramos do Direito e muitas questões de ordem internacional, sendo necessário se recorrer 

a estes princípios que regem a legislação ambiental para se entender o real significado 

da norma e, assim, se alcançar a verdadeira proteção que se pretende dar ao meio 

ambiente. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A gestão ambiental utiliza o uso de práticas onde usufrui-se dos bens ambientais 

de forma a alcançar um desenvolvimento econômico e social, mantendo a conservação e 

a preservação do meio ambiente. 

 Esta pesquisa desenvolveu-se em três etapas: 

 

 Em um primeiro momento, demonstra-se a evolução histórica do 

pensamento ambiental, onde verifica-se que a humanidade há muito 

tempo enfrenta as adversidades da natureza. A ideia foi se desenvolvendo 

ao longo da história, mas foi com a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente (Estocolmo-1972) que a ideia ganhou força, e, a partir 

dai foi ganhando visibilidade internacional.  

 Em um segundo momento, demonstra-se a evolução da proteção 



ambiental na legislação brasileira, onde o meio ambiente passa a ser 

protegido pelo Direito Ambiental, sendo o mesmo fundamentado pela 

Constituição Federal e por algumas declarações internacionais. O fato é 

que, este aparato legal, vem garantindo, uma evolução no trato das 

questões referentes ao uso dos recursos naturais.  

 Por fim, demonstra-se também, que devido a importância do tema da 

proteção ao meio ambiente, o mesmo é embasado em várias declarações 

internacionais, e, por uma legislação nacional que envolve diversos 

ramos do direito. Sendo assim, verifica-se que é essencial a existência de 

uma base principiologica forte, para que o desejo social de proteção 

ambiental seja respeitado.  

 

 Por fim, destaca-se por meio desta pesquisa bibliográfica, que esses 

instrumentos adotados pelo Brasil para proteger o meio ambiente fortalecem a vontade 

da sociedade. Entretanto, salienta-se que este aparato legal, em todas as suas dimensões, 

representam apenas um dos estágios do procedimento que deve ser empregado para se 

realizar a gestão ambiental. Pois, para que a gestão ambiental seja executada de forma 

estratégica, a mesma precisa ser entendida como um conjunto de procedimentos que 

buscam a integração do recurso de forma a se alcançar a sustentabilidade, em todos os 

seus níveis.  
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