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Resumo: Com o intuito de analisar questões atinentes ao meio ambiente constantes no 
cenário Brasileiro, aponta que desde a antiguidade os problemas envolvendo o tema estão 
presentes. Entretanto, a proteção jurídica acerca do assunto só se deu a partir de 1981 com 
o advento da Política Nacional do Meio Ambiente que instituiu diretrizes e regramentos 
específicos sobre o assunto. Esboça um breve panorama sobre a origem do direito 
ambiental, com dados históricos desde o pós-guerra até a atualidade, com enfoque na 
evolução legislativa, especialmente quando o assunto ganhou previsão constitucional o que 
aconteceu somente a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal Brasileira. 

 Palavras-chave: Meio Ambiente; Constitucionalização; Direito 
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Abstract: In order to analyze issues relating to the environment contained in the Brazilian 
scenario, it points out that since antiquity the problems involving the theme are present. 
However, legal protection on the subject came only after 1981 with the advent of the National 
Environmental Policy which established specific guidelines and specific regulations on the 
issue. Outlines a brief overview of the origin of environmental law, with historical data from 
the postwar to the present , focusing on legislative developments , especially when it won the 
constitutional provision that only happened since 1988 , with the promulgation of the 
Constitution Brazilian Federal . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Direito Ambiental é o ramo do Direito que estuda a relação do homem com o meio 

ambiente. Tal relação se tornou relevante apenas na década de 80, isto porque até a 

referida época o meio ambiente possuía seu enfoque em relações econômicas, onde o 

maior interesse era retirar insumos de recursos naturais a fim de construir riquezas.  

A abordagem versa sobre dados históricos acerca da relação entre o meio ambiente 

“versus” economia, e o enfoque no Direito Ambiental desde o momento de sua inserção no 

cenário jurídico brasileiro até os dias atuais, é a discussão que se pretende travar, tendo 
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como pano de fundo o advento da Constituição Federal de 1988, a única que trouxe para o 

cenário nacional texto específico sobre matéria referente ao Direito Ambiental. 

 

2. HISTÓRICO DA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

A devastação ambiental não é algo característico dos dias atuais, nem tão pouco a 

preocupação, até mesmo jurídica, em relação aos prejuízos decorrentes da exploração do 

meio ambiente. É bem sabido que desde a bíblia já existe menção acerca do assunto, é o 

que ensina Édis Milaré (2005, p. 134), “de fato, a proteção do ambiente, desde os mais 

remotos tempos, vem sendo objeto de preocupação, em maior ou menor escala, de todos os 

povos. Vale lembrar, a título de ilustração, que noções precursoras sobre biodiversidade e 

conservação das espécies animais podem ser encontradas no livro de Gênesis e 

Deuteronômio, já proibindo o corte de árvores frutíferas, mesmo em caso de guerra, com 

pena de açoite para os infratores.”  

A visão que se tinha, antigamente, sobre o meio ambiente era voltada, principalmente ao 

interesse pela produção econômica, isto porque os bens ambientais eram vistos como 

meros recursos naturais, insumos para a produção de riquezas. A concepção dominante era 

a de que os recursos naturais eram fontes inesgotáveis e que se reproduziam sem o menor 

prejuízo. 

A Revolução Industrial do século XVIII trouxe vários avanços tecnológicos e mais rapidez na 

forma de produzir, por outro lado originou uma significativa alteração no meio ambiente em 

virtude das circunstâncias como a transferência de grande contingente populacional do 

campo para as periferias industriais das cidades, até o modelo de consumo, entre outros 

fatores. 

Motivados pelas transformações do cenário ambiental e perda de recursos, um grupo de 

países contrataram um conjunto de cientistas que formaram o denominado Clube de Roma 

para que fosse elaborado um relatório para tratar a questão meio ambiente “versus” 

economia. Embora a preocupação seja antecedente, somente a partir da década de 1970, é 

que as discussões tomaram consistência, a partir do momento em que o relatório 

apresentou um resultado pouco satisfatório ao concluir que “se os recursos naturais 

continuassem sendo utilizados da forma como tal desde o pós-guerra até 1970, o século XXI 

seria marcado pelo esgotamento de recursos naturais imprescindíveis”. 

Em decorrência do chamado “Relatório de Roma” foi instituída a Primeira Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano e seu Futuro, reunida em Estocolmo - 
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Suécia, lançando um brado de alerta sobre o destino conjunto da espécie humana e do 

planeta Terra. (MILARÉ, p. 151). Em junho 1972, portanto, as mudanças de paradigmas 

começaram a surgir e a preocupação com o meio ambiente começou a crescer. 

Preocupação esta que se resumia a regular o uso dos recursos naturais, bem como 

controlar o lançamento de poluentes tanto no ar quanto nos rios.  

Em 1980 ocorreu o fenômeno das “chuvas ácidas”, ou seja, chuvas de poluentes. A chuva 

ácida é um dos principais problemas ambientais dos países industrializados. Ela é 

desenvolvida a partir de uma grande concentração de poluentes químicos, que são inseridos 

na atmosfera com frequência. A chuva ácida é composta por inúmeros ácidos que quando 

caem em forma de chuva causam uma enorme danosidade, podendo ocorrer inclusive 

descontroles nos ecossistemas. (http://www.suapesquisa.com/chuvaacida/ acesso em 

10/04/2015 ás 22:00) 

Neste contexto de ocorrências danosas ao meio ambiente e mudanças paradigmáticas 

surgem as primeiras manifestações ambientais no Brasil. Tais manifestações se deram em 

meio a discussões a respeito da utilização dos fertilizantes e o uso exagerado de 

agrotóxicos. Enfim, forte manifestação contra a poluição causada na bacia que abastecia a 

cidade de Porte Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 

Ainda nesta década, nos arredores da cidade de São Paulo foram construídas as usinas 

nucleares, o que levou o movimento ambientalista a se mobilizar contrariamente a 

proliferação destas, tendo em vista o enorme risco que os materiais radioativos causam a 

vida humana.  

Um grupo Europeu dirigiu-se ao Brasil para gerir a instalação de Usinas Nucleares, 

instalando inicialmente as Usinas de Angra, mais uma vez o movimento ambientalista se 

uniu a fim de barrar a instalação de mais três usinas. Após inúmeras discussões foi possível 

substituir o local da instalação de tais usinas, transformando-o em uma Unidade de 

Conservação. Vale ressaltar que, talvez, uma das maiores estações de Mata Atlântica de 

São Paulo que era destinada para Usina Nuclear tenha se transformado na estação 

ecológica da Juréia em virtude da ação dos ambientalistas.  

O movimento ambientalista continuou em franco crescimento tendo, inclusive, conseguido 

eleger alguns dos membros para compor a Assembleia Nacional Constituinte e, deste modo, 

foi inserido na Constituição Federal de 1988 o primeiro capítulo de proteção ao meio 

ambiente. 

3. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

              

http://www.suapesquisa.com/chuvaacida/
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Antes mesmo do texto constitucional tutelar sobre o Meio Ambiente, em 1981 com o advento 

da Lei 6.938 foi instituída, ainda vigente, a Política Nacional do Meio Ambiente. Um marco 

jurídico para todas as políticas públicas relativas ao meio ambiente criadas posteriormente. 

Outrora, a implementação da referida lei, os Estados e Municípios tinham certa autonomia, 

dentro dos padrões de um estado de exceção, para legislar em relação ao meio ambiente de 

forma independente, porém poucos possuíam interesse pela temática, legislando apenas a 

respeito de competências e não da proteção propriamente dita.   

A Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6.938/1981 - instituiu o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e aplicação, além de outras 

providências. Essa é a mais significativa norma ambiental antes e depois da Constituição 

Federal de 1988, pela qual foi recepcionada, visto que traçou toda a sistemática das 

políticas públicas brasileiras para o meio ambiente e que até hodiernamente é parâmetro 

para a construção normativa ambiental.  

A lei em questão definiu conceitos básicos como o de meio ambiente, de degradação 

ambiental, de poluição, entre outros, e ainda determinou os objetivos, diretrizes e 

instrumentos, além de ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva. 

O Artigo 3, inciso I da mencionada lei foi o primeiro a imprimir uma definição legal, 

conceituando o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas.” 

O professor José Afonso da Silva define o meio ambiente como “a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 

vida humana.” (SILVA, p. 435) Essa definição alcança uma amplitude maior, enquanto que a 

definição legal se aproxima tão somente do meio ambiente natural.      

 Maria Cecília Junqueira Lustosa, Eugênio Miguel Canepa e Carlos Eduardo Frickmann 

Young afirmam o seguinte sobre a Política Nacional do Meio Ambiente: “O conjunto de 

metas e mecanismos que visam reduzir os impactos negativos da ação antrópica – aqueles 

resultantes da ação humana – sobre o meio ambiente. Como toda política, possui 

justificativa para sua existência, fundamentação teórica, metas e instrumentos, e prevê 

penalidades para aqueles que não cumprem as normas estabelecidas. Interfere nas 

atividades dos agentes econômicos e, portanto, a maneira pela qual é estabelecida 

influencia as demais políticas públicas, inclusive as políticas industriais e de comércio 

exterior.” (LUSTOSA, p. 135). 
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Em suma, a Política Nacional do Meio Ambiente aborda as diretrizes gerais instituídas em 

lei, e tem o condão de integração de políticas públicas de meio ambiente ao ordenamento 

jurídico, tornando-as mais concretas e contribuindo para a relação de interdependência do 

conjunto normativo como um todo.    

 

4. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Após o merecido destaque acerca da conceituação e objetivação da  Política Nacional do 

Meio Ambiente, é impossível que esta exerça a sua função sem mecanismos compatíveis 

para isto, é diante desse cenário que se destacam os instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, dentre eles, especial destaque para o Zoneamento Ambiental, a Avaliação 

de Impactos Ambientais, o Licenciamento e a Auditoria Ambiental que serão objeto de 

análise do presente capítulo. 

Zoneamento Ambiental é uma medida não jurisdicional, oriunda do poder de polícia, com 

dois fundamentos: a repartição do solo urbano municipal e a designação do seu uso. 

(FIORILLO, p. 263).  

Sua natureza jurídica se dá acerca da limitação administrativa ao direito de propriedade, ou 

seja, não se pode fazer com a propriedade aquilo que lhe convier, isto porque, o interesse 

público sempre deve prevalecer sobre o privado.  

Quando se fala em zoneamento pode-se exemplificar através de uma casa, onde cada 

cômodo possui a sua função em termos de planejamento, assim deve ser dentro de uma 

cidade, cada zona com uma destinação fim.  

A Avaliação de Impactos Ambientais “consiste no conjunto de estudos ambientais e abrange 

todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados a localização, 

instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento [...]”. (Art. 9, III, lei 

6938.81). 

É previsto normalmente como Estudo Prévio de Impacto Ambiental e possui como objetivo a 

apreciação dos impactos positivos e negativos que a atividade econômica poderá causar ao 

meio ambiente. É um instrumento de prevenção realizado antes da concessão da licença.  

Os Estudos realizados no âmbito do direito ambiental deverão ser realizados por uma 

equipe multidisciplinar composta por diversos tipos de profissionais, e seu objetivo principal 

é a prevenção de danos, atrelada ao equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento sustentável.  
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Acerca do licenciamento ambiental a própria legislação o conceitua como sendo “o 

procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental.” (Art. 2, I da LC 140.2011). 

Então, é através do licenciamento que se dá a autorização para o exercício da atividade 

econômica, esse licenciamento é feito de forma complexa, isto porque, o licenciamento é 

subdivido em três tipos de licença, a licença prévia, a licença de operação e por fim a 

licença de instalação e somente após a concessão de cada uma das licenças com o seu 

prazo respeitado é que o empreendimento se torna apto a realizar a sua atividade. Vale 

ressaltar que nenhuma das licenças tem caráter definitivo, exigindo sempre, atuação do 

Poder Público, por intermédio de seu poder de polícia, e dos empreendedores seguindo as 

exigências determinadas, no sentido de minimizar os eventuais danos decorrentes da 

atividade. 

E o último instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente é a Auditoria, em matéria 

ambiental é utilizada para definir o caráter e a expansão das áreas de impacto ambiental de 

atividades já em pleno funcionamento. A auditoria pode ser realizada tanto pelo Poder 

Público quando este exerce seu poder de fiscalização ou pelo próprio empreendedor com o 

condão de prevenção de danos futuros.  

A Política Nacional do Meio Ambiente teve por objetivo, portanto, conferir um tratamento 

ampliado da problemática ambiental, criando instrumentos para fazer valer os diversos 

artigos que a lei traz em seu texto.  

 

5. O MEIO AMBIENTE E AS CONSTITUIÇÕES ANTERIORES 

 

É bem sabido que é muito recente no Brasil a conscientização da importância da proteção 

ao meio ambiente, pois nas Constituições anteriores a de 1988 não havia qualquer menção 

à expressão “meio ambiente”.  

A Constituição Federal de 1824 trazia normas, no artigo 179, n. 24, determinando a 

proibição de indústrias contrárias a saúde do cidadão e, no n. 18, ressalvava a necessidade 

de se organizar, o quanto antes, um Código Civil com base na justiça e na equidade. 

(IGLECIAS, p. 29). 

A Constituição de 1891 atribuiu competência à União para legislar sobre as minas e terras.  
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O Código Civil de 1916 deu início a tutela jurídica brasileira do meio ambiente, quando, nos 

arts. 554 a 591 elencou normas para a solução do conflito de vizinhança, como o artigo 584, 

que proibia construções que viessem a poluir ou inutilizar, para o uso ordinário, a água do 

poço ou fonte alheia, que fosse preexistente. (IGLECIAS, p. 29). 

Lentamente, novas leis cujo objetivo era a proteção de aspectos ambientais, foram sendo 

inseridas no ordenamento jurídico brasileiro.  

Já a Constituição de 1937 trouxe norma referente a proteção dos monumentos históricos, 

artísticos e naturais, paisagens e locais especialmente dotados pela natureza, repetiu 

normas da Carta anterior e acrescentou a proteção das plantas e rebanhos contra moléstias 

e agentes nocivos. (IGLECIAS, p.30). 

As Constituições de 1946, 1967 e 1969 sustentaram a defesa do patrimônio histórico, 

cultural e paisagístico, sempre tendo por referência a função social da propriedade. 

É de fácil constatação que em todas as Constituições não houve o amparo completo do 

meio ambiente, mas tão somente a matéria relacionada a alguns de seus elementos 

integrantes. 

Na década de 80 com a ampliação da temática, vislumbrou-se a necessidade de mudança 

de paradigmas que provocaram uma nova consciência ecológica, advindo de fenômeno 

como as chuvas ácidas entre outros acontecimentos e que demonstraram os perigos para o 

ser humano, ou seja, a partir de então se viu a importância do meio ambiente equilibrado 

não apenas para o acúmulo de riquezas, mas sim como instrumento imprescindível para a 

mantença da espécie humana. Ainda numa visão antropocêntrica. 

Nessa linha de análise, leis infraconstitucionais foram surgindo. Inegável é que o marco 

legal se deu através da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, ali foi instituída a idéia 

de assegurar a “manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como 

um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo”. (Art. 2, I, da Lei 6938.1981). 

 

6. O MEIO AMBIENTE E A “CONSTITUIÇÃO VERDE” 

 

A Constituição Federal de 1988 inovou em vários aspectos, isto porque, instituiu um sistema 

democrático de direitos, colocando o ser humano no centro do ordenamento jurídico e isso 

teve reflexo em todos os ramos do Direito. Em matéria Ambiental pode-se afirmar que o 

texto constitucional foi um divisor de águas, pois foi o único que disciplinou de forma 

expressa o tema, sendo inclusive apelidada de “Constituição Verde”, ao trazer um capítulo 
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específico do Meio Ambiente: CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE, Art. 225. Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Ao mencionar que todos têm direito ecologicamente equilibrado ao meio ambiente, a 

Constituição enquadra o direito ambiental na terceira dimensão de direitos, já que 

transcende a essência do indivíduo para atingir a coletividade, apresenta-se como indivisível 

e com titulares indeterminados, sendo impossível cindi-lo ou apontar pessoas distintas às 

quais pertenciam sua titularidade.  

Na frase: “Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, se confirma a 

idéia do antropocentrismo, trazendo o homem ao centro, pois resta evidente que a finalidade 

é preservar a qualidade de vida da população.  

É imprescindível fazer uma “pausa” e analisar a questão do antropocentrismo trazido pela 

Constituição Federal e ratificada na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento em 1992: “Os serem humanos estão no centro das preocupações com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia 

com a natureza”. Nesse sentido FIORILLO, preleciona: “Na verdade, o direito ambiental 

possui uma necessária visão antropocêntrica, porquanto o único animal racional é o homem, 

cabendo a este a preservação das espécies incluindo a sua própria. Do contrário, qual será 

o grau de valoração, senão for a humana que determina? Além disso, costuma-se afirmar 

que a Constituição Federal de 1988, ao proibir práticas cruéis contra animais, teria 

deslocado a visão antropocêntrica”. (FIORILLO, p. 54). 

Em suma é de se considerar que a proteção da natureza possui uma significativa 

importância para o homem que ao preservá-la assim o faz em benefício próprio, pois sem a 

preservação dos recursos ambientais a sadia qualidade de vida restaria prejudicada. 

E o texto constitucional finaliza ao “impor ao Poder Público e a coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Ratifica a função do 

princípio democrático, pois tanto Estado quanto população possuem esse dever, e por fim 

resta evidente o cuidado do meio ambiente para que as próximas gerações tenham a 

mesma qualidade de vida, ou até melhor do que a atual geração, nunca pior. 

A Constituição Federal de 1988 é a primeira das Constituições brasileiras a tratar da 

questão ecológica, instituindo além do capítulo específico outras normas atinentes ao tema 

ao longo de seu texto, é o que ensina IGLECIAS, “a Constituição Federal de 1988 é a 

primeira das Constituições brasileiras a tratar da questão ecológica, instituindo no 

ordenamento brasileiro o direito fundamental (de terceira geração) ao ambiente sadio e 
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equilibrado. Ao dedicar um capítulo inteiro à proteção ambiental (225), consagrando-a como 

princípio da ordem econômica (Art. 170, VI), o texto constitucional considera o meio 

ambiente um “bem de uso comum do povo”, cuja defesa e proteção para as futuras 

gerações incumbe ao Poder Público e a toda coletividade.” (IGLECIAS, p. 32). 

Por derradeiro cumpre dizer que os objetivos frisados pelo legislador visam garantir os 

padrões ambientais, garantir a preservação do meio ambiente, harmonizar o 

desenvolvimento econômico e a qualidade do meio ambiente, estabelecer critérios de 

qualidade ambiental, dentre outros, sempre neste sentido.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À guisa de conclusão, é válido dizer que, inicialmente, o Brasil, como outros países, não se 

preocupou de fato com a problemática ambiental na sua gênese, o fazendo somente após 

fatos concretos que o levaram a entender que os recursos naturais tinham sim fontes que 

poderiam ser esgotáveis e que tais recursos eram imprescindíveis para a continuação da  

vida humana. 

A Constituição Federal de 1988 inovou em todos os ramos do direito, porém para o Direito 

Ambiental representou um divisor de águas no sentido de que foi a primeira vez que a 

matéria passou a ser normatizada em âmbito constitucional.  

O Direito Ambiental tem uma enorme importância tanto para as presentes, quanto para as 

futuras gerações e o desenvolvimento de uma consciência ambiental é imprescindível para 

que os recursos ambientais sejam ampliados e o meio ambiente seja sempre amparado e 

protegido, tanto pelo Poder Público quanto pela sociedade como um todo.  
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