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RESUMO

A sociedade sempre correu perigos.  Na era da sociedade pré-industrial  os perigos 

eram atribuídos a eventos inerentes à ação humana, esses estavam conectados a ações da 

natureza.

Na sociedade industrial os riscos e perigos eram concretos, atribuídos à ação humana, 

eram  previsíveis.  As  nações  mais  ricas  protegiam-se  melhor  e  desta  forma,  estavam 

resguardadas de eventuais catástrofes. No entanto, vive-se a sociedade do risco do século XXI. 

Sociedade esta, marcada pela imprevisibilidade,  invisibilidade e transtemporalidade.  A estes 

riscos,  Ulrich  Beck  dá  o  nome  de  riscos  abstratos,  pois  os  mesmos  não  são  percebidos 

diariamente, eles serão sentidos ao longo dos anos.  

Diferentemente da sociedade industrial, que os riscos eram concretos e previsíveis, na 

sociedade  de  risco  do  século  XXI  eles  são  imprevisíveis,  transtemporais,  transfronteiriços. 

Desta forma, os efeitos de eventuais danos serão sentidos por diferentes nações, independente 

de suas riquezas.

O  presente  trabalho  tem  por  finalidade  apresentar  a  importância  do  Princípio  da 

Precaução na perspectiva da sociedade de risco do século XXI. Demonstrando que ações ou 

omissões preventivas frente há falta de certeza científica é o meio mais adequado para alcançar 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade sempre correu perigos.  Na era da sociedade pré-industrial  os perigos 

eram atribuídos a eventos inerentes à ação humana, esses estavam conectados a ações da 

natureza.

Na sociedade industrial os riscos e perigos eram concretos, atribuídos à ação humana, 

eram  previsíveis.  As  nações  mais  ricas  protegiam-se  melhor  e  desta  forma,  estavam 

resguardadas de eventuais catástrofes. No entanto, vive-se à sociedade do risco. Sociedade 
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esta, marcada pela imprevisibilidade, invisibilidade e transtemporalidade. A estes riscos, Ulrich 

Beck dá o nome de riscos abstratos, pois os mesmos não são percebidos diariamente, eles 

serão sentidos ao longo dos anos.  

Diferentemente da sociedade industrial, que os riscos eram concretos e previsíveis, na 

sociedade de risco eles são imprevisíveis,  transtemporais,  transfronteiriços.  Desta forma, os 

efeitos  de  eventuais  danos  serão  sentidos  por  diferentes  nações,  independente  de  suas 

riquezas.

Sendo assim, vê-se a importância do princípio da precaução na sociedade de risco do 

século XXI. E mais: para desenvolver a proposta deste capítulo, tendo como objetivo examinar 

as bases epistemológicas para construir a resposta ao problema formulado, qual seja, Por quê 

o Princípio da Precaução é importante na Sociedade de Risco do século XXI?; usar-se-á a 

perspectiva metodológica sistêmico-construtivista, a fim de observar como o jurídico poderá ser 

desenvolvido  e  integrado  a  outras  ciências  no  intuito  de  se  alcançar  um  meio  ambiente 

ecologicamente equilibrado.

Após  a  década  de  70 o  princípio  da precaução  foi  implantado  em vários  tratados 

internacionais. Sua mais importante expressão deu-se em 1992, na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, previsto no princípio 15 da 

citada conferência.

Na Constituição Federal  Brasileira  percebe-se a adoção do princípio da precaução, 

implicitamente,  no  art.  225.  No  entanto,  independente  do  tratado  que  tenha  implantado  o 

princípio da precaução, todos versam que este princípio deve ser invocado quando não houver 

certeza científica acerca do dano que uma atividade possa causar.

Ou seja,  o princípio da precaução lida com a incerteza de riscos. Esta é uma das 

características principais que diferenciam o princípio da precaução do princípio da prevenção. 

Enquanto  o  princípio  da  prevenção  ataca  o  risco  concreto,  àqueles  riscos  da  sociedade 

industrial, o princípio da precaução ataca os riscos abstratos.

2. SOCIEDADE DE RISCO GLOBAL

Convive-se  com  o  risco  diariamente  e,  em  inúmeras  circunstâncias.  Estes  riscos 

decorrem da vivência em um mundo que está em constante movimento, cheio de vicissitudes. 

Viver em uma Sociedade de Risco significa viver envolto a cálculos que visam medir prováveis 

eventos futuros, sejam estes positivos ou negativos. Em outras palavras,  é prever,  eventos, 

imprevisíveis, futuros incertos.



Com a chegada da modernização, o desenvolvimento das indústrias e descobertas da 

medicina,  de  grande  relevância  para  a  humanidade,  ficou  para  trás  algumas  carências  da 

civilização, mas em contra partida, recebemos alguns ônus.

A tecnologia que é usada agora para amenizar e resolver os problemas enfrentados 

acerca da natureza, em grande escala, foi a causadora destes problemas, “grande parte da 

atual  degradação do ambiente pode remontar às operações das economias industrializadas 

modernas e aos setores em vias de industrialização dos países desenvolvidos2”.

De acordo com Ulrich Beck (BECK, 2002) estamos sofrendo uma mutação da primeira 

modernização,  esta,  baseada  nas sociedades  de Estados-nações,  nas  quais  as  relações e 

redes sociais e as comunidades se entendem essencialmente em um sentido territorial, para a 

necessidade de uma segunda modernidade. Esta modernidade deve responder pelos desafios 

que as cercam,  quais  sejam;  a globalização,  a individualização,  o desemprego e os riscos 

globais importando neste trabalho; as crises ecológicas.

Na pré-modernidade, os riscos ou perigos eram atribuídos a fatores externos, quase 

sobrenaturais,  a  Deus,  a natureza.  No entanto,  na segunda modernidade,  estes  riscos são 

provenientes da ação humana. Na primeira modernidade não havia uma grande preocupação 

com os riscos,  existindo perigos que eram inerentes à ação do homem. No entanto,  estes 

perigos, embora fossem atribuídos a fatores quase sobrenaturais podiam ser previsíveis; esta 

previsão não era de quando o perigo poderia ocorrer e sim, a espécie de perigo que poderia 

ocorrer. Na segunda modernidade, como veremos posteriormente, há perigos e riscos, e estes, 

são imprevisíveis, quanto à forma e quanto ao tempo.

A segunda modernidade estaria calcada à noção de globalização, numa modernidade 

reflexiva que reestruturou nossas formas de vida. Não tendo hoje mais a estrutura de Estado-

nação,  os  riscos  serão  sentidos  tanto  em  países  pobres  como  em  países  plenamente 

desenvolvidos.  No entendimento de Anthony Giddens (GIDDENS, 2002),  o Estado moderno 

concentra suas potencialidades na organização. Estes Estados são vistos como organizações 

que primam pela conformação, trabalhando de modo não mais territorial, mas sim, “dentro de 

distâncias espaciais e temporais indeterminadas”. 

Este trabalho fora  do âmbito territorial  é  extremamente relevante na Sociedade  de 

Risco. Como estudaremos, os efeitos causados pelos riscos serão notados por todos os países, 

desenvolvidos ou não. Assim “considerando que o meio ambiente não tem fronteiras (ALVES, 

2005, p.13)”, não podemos limitar as normas de legislação ambiental pensando na soberania 
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estatal,  pois “há uma questão maior,  a vida humana, está em jogo.  E de nada adiantará a 

existência de uma orgulhosa soberania estatal se não houver povo o qual puder ser exercida”.

O desafio que nos cerca é descobrir como dar continuidade aos avanços econômicos, 

inegavelmente necessários ao desenvolvimento de qualquer nação, prejudicando minimamente 

o desenvolvimento dos seres humanos, desta geração e das futuras. 

Vive-se numa sociedade que apresenta esses riscos que derivam da modernidade, isto 

é,  a  partir  do  desenvolvimento  das  grandes  cidades  fez-se  surgir  esses  tipos  de  riscos 

(invisíveis, globais e transtemporais). Riscos esses que trazem “diversas conseqüências não 

desejadas da modernização radicalizada3”. A estes riscos Ulrich Beck (BECK, 2002) dá o nome 

de riscos abstratos, pois os mesmos não são percebidos diariamente, eles serão vistos, ou 

melhor, sentidos ao longo dos anos. 

Na sociedade de risco global é extremamente relevante a definição de risco, que em 

muitas nações, atualmente, já ocupa maior destaque e causa maior preocupação do que temas 

como saúde e educação. Como veremos posteriormente a concepção de risco está ligada a 

eventos futuros provenientes das atividades humanas.

O  grande  desafio  está  em  equilibrarmos  os  riscos  abstratos  e  o  desenvolvimento 

econômico. Como iremos criar fórmulas que amenizem ou busquem ressarcir esses riscos. Por 

exemplo, se temos medo de que nosso carro seja roubado, fazemos um seguro, assim o perigo 

permanece,  mas o risco de perdemos o  dinheiro  será ressarcido.  É isso que pretendemos 

buscar na sociedade que habitamos. As situações de risco provocadas não são conhecidas, 

desta  forma  quando  as  sentimos,  pode  ser  demasiado  tarde.  No  entanto,  não  podemos 

imaginar o capitalismo sem riscos, assim, é preciso arriscar procurando limitar as situações 

adversas.

As  decisões  que  envolvem  a  complexidade  dos  riscos  são  fundamentais  para 

atingirmos um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. O CONCEITO DE RISCO E PERIGO

Com o advento  da industrialização,  os riscos  que a sociedade  passou  a  enfrentar 

tornaram-se mais problemáticos, pois os efeitos dos mesmos serão sentidos ao longo dos anos; 

é o chamado efeito bumerangue, ou seja, são os riscos abstratos que não somos capazes de 

sentirmos de imediato, mas sabemos que eles estão presentes. 

3 Las diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada. (tradução nossa). BECK, 
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Entende-se,  que os  projetos  ao serem definidos  deveriam passar  por  uma grande 

avaliação de riscos antes de efetuados onde se faz necessário unir a dupla: risco precaução. 

Durante a sociedade industrial era sabido a quais tipos de riscos a sociedade estava 

exposta (poluição, fumo, entre outros.), estes riscos são classificados como riscos concretos, no 

entanto  na  sociedade  de  risco,  os  riscos  são  imprevisíveis,  intemporais.  Na  primeira 

modernidade os acidentes eram notados para todos, as imagens dos riscos eram vistos, como 

por exemplo, a fumaça saindo de uma chaminé. Um acidente em uma mina é perceptível, mas 

um acidente como aconteceu em Chernobyl ou Fukushima não são detectados. No caso de 

Chernobyl  os cálculos que foram feitos,  ou seja,  a mensuração do risco,  fracassaram, pois 

estavam  previstos  que  os  efeitos  de  uma  catástrofe  atingiria  um  raio  de  apenas  28,5 

quilômetros (BECK, 2003, P. 119).

Os episódios de Chernobyl   e Fukushima nos fizeram perceber o quão vulneráveis 

somos aos efeitos da Sociedade  de Risco,  quedando-se revogada  a  segurança frente  aos 

riscos existentes, que pareciam ser controláveis na Sociedade Industrial (MORIN, 2000, p. 84). 

Pois, não há instituição que possa atualmente, prever o “pior acidente imaginável (BECK, 2002, 

p. 83)”. Ademais, faz com que a idéia de que quem danifica: paga, seja reconsiderada.

Na primeira modernidade,  imperava a máxima de que os mais ricos estavam mais 

seguros, deste modo, corriam menos perigos; os pobres, diferentemente, encontravam-se em 

situações  desfavoráveis,  eram  vulneráveis  aos  perigos.  Esta  constatação  estendia-se  em 

relação  aos  Estados,  os  desenvolvidos  se  protegiam  melhor,  além  de  se  pensar  que 

degradavam em menor escala, enquanto, os menos desenvolvidos estavam mais suscetíveis 

ao perigo.

No entanto, a realidade é indubitavelmente diferente, nação nenhuma está segura de 

que não será atingida pelos riscos e perigos produzidos. Não há mais a plena confiança de que 

um empreendimento produzirá risco zero.

Igualmente, não há mais a crença de que os ricos se protegem melhor que os pobres e 

que a riqueza minimiza os perigos. Os riscos do pós-industrialismo caracterizam-se por não 

terem limites  espaciais  ou sociais;  por  não serem perceptíveis  de imediato.  Assim,  não se 

configura  mais  a  concepção  de  indenização  aos  danos  causados,  surgida  na  sociedade 

industrial. Na sociedade de risco carece prevenir o dano. 

Traçando  um  paralelo,  os  riscos  pré-industriais  eram  inerentes  à  ação  humana; 

estavam ligados a elementos naturais; os riscos industriais são calculados e previsíveis, assim, 

podem ser segurados, à atribuição de responsabilização e indenizações são medidas viáveis.



É preciso desconfiar do diagnóstico que apontar que nenhum risco ocorrerá, vige a 

“conscientização das limitações da perícia”, na dúvida não arriscar, é como se se estivesse 

diante do  in dúbio pro ambiente.  É a prevenção que deve se sobrepor quando há incerteza 

científica acerca de um risco.

Essas transformações nos fazem refletir e deduzir que “a Sociedade de Risco distribui 

riscos e não mais riqueza como fazia a Sociedade Industrial  (ALVES, 2005,  p. 05)”  Riscos 

estes, que exaustivamente mencionado, sentirão todos, ricos ou pobres, países desenvolvidos 

ou  não.  Assim,  se  pode  imaginar  a  capacidade  de  dispersão  negativa  dos  efeitos  de  um 

desastre nuclear, como o de Chernobyl, que os problemas são legados em parâmetros quase 

incalculáveis, refletindo em diversas gerações de prejudicados.

Na  sociedade  industrial,  aquela  que  adveio  após  a  revolução  industrial,  que 

aparentemente só  traria  riquezas;  havia  compatibilidade em ter  a produção de riqueza e a 

produção de risco, o mais importante era o fator econômico; os riscos eram aceitos em prol da 

acumulação de bens. Na sociedade de risco do século XXI a gangorra da riqueza e do risco não 

encontra um equilíbrio. Riqueza e risco não são compatíveis, não se permite mais, o acúmulo 

desenfreado de riqueza com a produção incontrolada de riscos.

Pode-se  atribuir  a  sociedade  de  risco  do  século  XXI,  o  descontrole  atinente  aos 

cálculos previsíveis na sociedade industrial.  A sociedade de risco do século XXI opera com 

índices que devem estabelecer limites acima dos seguros. Os cálculos realizados em torno do 

risco estão atrelados a decisões em torno da realização de uma atividade ou não.

Na  sociedade  de  risco  o  estado  de  segurança  encontra-se  prejudicado  pela 

incapacidade efetiva de calcular  os efeitos dos danos,  em face da existência  de dúvidas e 

incertezas. Pode-se assim dizer, que se vive uma crise do estado de segurança. 

Mister se faz, diferenciar risco e perigo. O risco está associado à incerteza de eventos 

futuros  que  sejam  causados  por  intervenção  humana.  Por  sua  vez,  o  conceito  de  perigo 

independe da ação humana, acontece a partir de causas externas. O fato perigo é inerente ao 

tempo, às diferentes épocas, sempre existiu. Na pré-modernidade era atribuído a eventos da 

natureza, a deuses.

Em relação ao meio ambiente os perigos sempre existiram e irão continuar a existir, 

pois estão relacionados a fatores externos, embora, na Sociedade de Risco do século XXI, os 

perigos cada vez mais são influenciados pelas ações humanas. 

Ao contrário do risco, o perigo remete à imprevisibilidade proveniente da natureza, de 

fatores externos. O risco pressupõe a busca de soluções de problemas futuros, de incertezas 

imprevisíveis  a partir  de ações humanas,  para decisões previsíveis  e controláveis.  Pode-se 



dizer que o risco começa quando acaba a confiança na segurança e termina quando o dano 

ocorre, este, está situado entre a segurança e a destruição. 

Os riscos e perigos, no que concerne ao meio ambiente, são ocorrências envoltas em 

um nível complexo elevado. Inexistindo o ilícito é necessário calcular os danos que determinada 

ação pode causar ao meio ambiente, ou seja, toma-se uma decisão no presente acerca do 

futuro, se o dano já ocorreu, urge identificar o agente causador do ilícito. Não raras vezes, não é 

possível identificar apenas um causador e, infelizmente, nenhum acaba por ser punido.

Isto ocorre, muitas vezes, em face de os perigos da sociedade de risco do século XXI 

serem  invisíveis,  ou  seja,  não  se  sabe  determinar  com  absoluta  certeza  a  origem  e  a 

conseqüência daquele perigo. Essa invisibilidade decorre das ações dos sistemas políticos e 

judiciais da sociedade atual que o fazem às vezes voluntária ou involuntariamente. 

Na sociedade industrial,  os riscos e perigos eram conhecidos, previsíveis, visíveis e 

assim, podiam ser mensurados e em conseqüência, segurados. Podendo ser segurados, os 

riscos e perigos da sociedade industrial quando ocorriam, eram indenizáveis. Na sociedade de 

risco do século XXI o dano pode ser tão gravoso que a indenização, ou seja, o ressarcimento 

pecuniário,  de nada adiantaria frente à degradação ambiental que, invariavelmente, atinge a 

sadia qualidade de vida da presente e das futuras gerações.

4. SOCIEDADE DE RISCO E MEIO AMBIENTE

A definição legal da expressão meio ambiente surgiu, com a criação da Lei de Política 

Nacional  do  Meio  Ambiente,  pois  esta  expressão,  assim como outras,  tem em sua origem 

outras áreas da ciência, adaptadas as Ciências Jurídicas.

Esse conceito era simplificado conforme consta na composição do inciso I do art. 3° da 

Lei 6.938/81, que segue:

I  - meio ambiente, 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 meio ambiente é protegido em sua legalidade contra pessoas físicas ou jurídicas, 

que venham a prejudicar ou degradar a natureza, contudo, não é apenas considerado como 

meio  de  proteção  somente  aos  animais,  fauna  e  flora,  mas  também  aos  bens  criados  e 

construídos por obra humana.

Em matéria ambiental, há quatro campos distintos, porém complementares, a saber:



O primeiro, que se classifica como natural, abrange a terra, a água, o ar atmosférico, a 

flora e a fauna; o segundo, o cultural: alberga os patrimônios históricos, artísticos, paisagísticos, 

arqueológicos  e  turísticos;  o  terceiro,  o  artificial:  refere-se a  obras  construídas  pela  mão e 

criação do homem; e o quarto, o laboral: exprime o exercício do trabalho humano, que visa 

primar pela vida, pela dignidade, sendo contrário à periculosidade e a desarmonia do homem.

É  de  suma  importância  apontarmos  que  a  preocupação  com  o  meio  ambiente  e 

desenvolvimento, ou mais precisamente, com o desenvolvimento sustentável, iniciou por volta 

de 1960. Sendo que, uma década após esta preocupação, como já mencionado, ocorreu uma 

conferência.

Surgiu  uma  noção,  a  partir  desta  conferência,  “ainda  que  embrionária,  de 

desenvolvimento sustentável, voltada para a gestão dos recursos naturais de modo a preservá-

los para as futuras gerações (TEIXEIRA, 2006, p. 79)”.

O objeto de nosso estudo é o campo natural do meio ambiente e veremos a seguir, 

que é assegurado pela Carta Magna Brasileira, como um dos Direitos Fundamentais. 

5. CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA – ART. 225

A  proteção  ao  meio  ambiente  está  assegurada  na  Constituição  Federal  Brasileira 

evidenciando desta forma a importância que tem o tema em questão. Assim reza o art. 225 da 

CF: “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”. 

O art.  225 da Constituição Federal  Brasileira  descreve o direito  de todos,  ao meio 

ambiente equilibrado como bem fundamental. O legislador ao primar pelo bem comum de todos, 

incumbe  a  responsabilidade  da  coletividade  de  fiscalizar  e  preservar  o  meio  ambiente 

ecologicamente equilibrado. Esta preservação é dirigida para a presente e as futuras gerações. 

Assim, percebe-se que a fiscalização, e a preservação têm uma dimensão temporal atrelada ao 

futuro. Ou seja, a incidência da proteção ao meio ambiente é a dimensão temporal.  Assim, 

prevenir o meio ambiente de potenciais riscos é tarefa de cada geração vigente.

Notemos,  que  o  supra  artigo  da  Constituição  Federal  do  Brasil,  aproximou-se  da 

redação do princípio 2 da Declaração sobre o Ambiente Humano de 1972:

Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, 
especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser 



preservados  em  benefício  das  gerações  atuais  e  futuras,  mediante  um 
cuidadoso planejamento ou administração adequada.

Pode-se dizer que a “relação jurídica comunitária” insere-se dentro da característica da 

3ª geração dos direitos humanos, qual seja, a coletividade. “Nesta geração, o sujeito não é mais 

considerado o indivíduo nem a coletividade, mas sim o próprio gênero humano, como é o caso 

do direito à higidez ambiental e do direito dos povos ao desenvolvimento (MORIN, 2000, p. 77)”. 

Assim, sendo o direito ambiental  um direito transfronteiriço, a soberania de uma nação não 

pode  se  sobrepor  à  coletividade,  pois  “a  constituição  como  um  pacto  intergeracional  é  a 

Constituição da co-responsabilidade dos destinos, que tem sua expressão na manutenção dos 

processos vitais e no uso sustentável dos recursos naturais (NARDY, 2003, p. 41)”.

O legislador brasileiro ao constitucionalizar o meio ambiente, o fez visando à proteção 

à vida, chamando a todos, a responsabilidade para zelar por este bem. 

É preciso que haja uma mudança de exploração do trabalho, de técnicas operacionais 

nas indústrias, de conscientização de todos ao coletar o lixo, não atirar lixos nas ruas, pois se 

faz necessário o pensamento voltado à coletividade e não, o interesse individual em acumular 

riquezas.  Precisa-se de “pessoas dispostas a mudar seus planos individuais como proposta 

para mudar a ordem social da coletividade (BAUMAN, 2001, p. 12)”.

Como referido anteriormente, nosso desafio é tentar descobrir, sem a pretensão de 

esgotar  o  tema,  maneiras  de  como  garantir  às  “futuras  gerações”  o  “meio  ambiente 

ecologicamente  equilibrado”.  O  ramo  do  direito  ambiental  trabalha  para  buscar  meios  de 

garantir  essa  preservação,  esse  direito,  tanto  para  nossa  geração,  como  para  as  futuras. 

Diferente de outros ramos do direito que atuam depois de ocorrida a ação, o direito ambiental 

tem como escopo atuar preventivamente a ação.

Cabe aqui relembrarmos dos conceitos das diferentes gerações. O estudo do direito 

ambiental  emergiu  da  3ª  geração  dos  direitos  humanos.  Esta  geração  preocupa-se  com a 

coletividade, com a relevância de um meio ambiente sadio e equilibrado. 

Na  medida  em  que,  a  1ª  geração  dos  direitos  humanos  tem  como  característica 

assegurar ao indivíduo a liberdade de atuação e a conseqüente geração de riqueza através da 

livre iniciativa que implicava a exploração dos recursos naturais, a 2ª geração, preocupada com 

os interesses coletivos e sociais, fomentava uma melhor distribuição da riqueza, que, por sua 

vez,  era obtida através da exploração,  dos recursos ambientais.  Dito de outra forma, na 1ª 

geração dos direitos humanos havia um conflito entre os direitos civis, de um indivíduo, e os 

políticos. 



Cabe salientar, que as gerações evoluíram, ou seja, a passagem de uma para outra é 

um processo de evolução, elas são complementares, quando inicia uma não significa que a 

outra se extingue.

O meio ambiente, como está tipificado na constituição federal brasileira, é um direito 

fundamental e como tal a sua preservação é dever do Estado e da coletividade. Obter êxito 

nessa preservação conciliando-a ao desenvolvimento econômico, ou seja, criando um paralelo 

entre o direito e a economia, na sociedade de risco, faz-se necessário.

6.  A  IMPORTÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA PRECAUÇÃO  NA  SOCIEDADE  DE  RISCO  DO 
SÉCULO XXI

Acelerar o crescimento econômico de uma nação é, um dos objetivos principais dos 

governantes.  Prosperar e, conseqüentemente, alavancar os lucros de uma empresa, é a busca 

principal  de todo o gestor  de negócios.  A tecnologia,  a  criação de indústrias,  parece ser a 

solução  para  o  problema  da  estagnação  econômica  das  nações.  A  perturbação,  assim,  é 

centrada na produção em massa, em grande escala. A sociedade Industrial um bom exemplo 

desse pensamento, criou riquezas em larga escala.  

Com o advento da indústria, das máquinas, da modernização e, conseqüentemente, da 

globalização, o mundo ficou como se não houvesse mais fronteiras, como se todo o universo 

fosse um todo. No afã de vivenciar e absolver as riquezas desse mundo globalizado, moderno, 

o homem não percebeu que tudo que estava sendo conquistado e comemorado, o capitalismo, 

o industrialismo, na verdade estava e está gerando a degradação de recursos naturais que não 

foram dados de presente ao homem..

Ao longo de toda era  moderna nos  acostumamos com a ideia  de que a ordem é 

equivalente a “estar no controle”. É dessa suposição – quer bem fundada ou meramente ilusória 

– de “estar no controle” que mais sentimos falta (BAUMAM, 1999, p. 95). Na atualidade, há 

carência de controle em vários seguimentos da vida, na família, nos sentimentos, nos negócios, 

nas  certezas  científicas,  na  mensuração dos riscos.  Essa falta  de controle  pode  ocasionar 

inúmeros danos e conseqüências aos envolvidos na cadeia dos seguimentos supra elencados. 

A precaução se torna o meio mais prudente para viabilizar  o estancamento dessa falta de 

controle em que se vive. 

O verbo precaver significa “acautelar com antecipação; prevenir, precatar”. Esse é o 

objeto do princípio da precaução, ser invocado toda vez que houver incerteza científica acerca 

de alguma atividade que possa colocar em risco a saúde, a segurança, o meio ambiente.



O  princípio  da  precaução  surgiu  na  Alemanha,  chamado  de  Vorsorge.  O 

Vorsorgeprinzip  (NARDY,  2003,  p.  174)  foi  desenvolvido  nos  anos  70  como  princípio 

fundamental  do Direito  Ambiental  alemão e foi  invocado para justificar  a implementação de 

políticas rigorosas de controle da chuva ácida, aquecimento global e poluição do Mar do Norte. 

No âmbito internacional, o princípio da precaução começou a florescer em políticas de 

Estados, convenções que lidavam com questões acerca do meio ambiente onde havia incerteza 

científica e que, as estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável eram lacas. 

O  princípio  da  precaução  foi  introduzido  em  1984  na  Primeira  Conferência 

Internacional pela proteção do Mar do Norte, na ocasião foi refletido que os Estados tinham de 

ter consciência acerca dos possíveis danos, não esperando por certezas, provas dos danos 

para agirem (MILARÉ, 2006, p. 10). Posteriormente, em 1987, o princípio da precaução “foi 

reconhecido como princípio autônomo em nível internacional”  (HAMMERSCHMIDT, 2003, p. 

144) na Segunda Conferência Internacional pela proteção do Mar do Norte. Na conferência 

ficou  estabelecido  que  a  precaução  seria  introduzida  para  controlar  a  entrada  de  certas 

substâncias  no  mar  mesmo  que  não  houvesse  evidências  comprovadas  que  as  mesmas 

ocasionariam danos.

Finalmente, a Terceira Conferência Internacional pela proteção do Mar do Norte, que 

ocorreu em 1990, estabeleceu que os Estados participantes, ou seja, signatários do Tratado 

continuariam a utilizar o princípio da precaução para evitar danos aos mares mesmo que não 

haja evidência científica que prove o nexo causal entre a emissão e os danos.

O  princípio  da  precaução  continuou  sendo  aplicado  em  outros  tratados,  como  a 

Declaração de Bergen sobre Desenvolvimento Sustentável (1990), o Tratado de Maastricht, que 

no  âmbito  da  Comunidade  Européia,  erigiu  o  princípio  da  precaução  como  um  princípio 

comunitário fundamental, o qual, prevê que

As políticas comunitárias ao meio ambiente, devem ser baseadas no princípio 
da precaução e em princípios que ações preventivas devam ser tomadas, que a 
reversão do dano ambiental deve ser tratada como prioridade e que o poluidor 
deve pagar pelo dano.4

Em outra oportunidade, o princípio da precaução foi aplicado na Conferência Mundial 

sobre o Clima (1990) e em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro (ECO/ 92), o princípio nessa ocasião, passou, junto com os 

outros princípios a fazer parte de uma estrutura importante para o desejo de proteção do meio 

4 Treaty on the European Union, Sept. 21, 1994, 31 ILM 247, 285-86.



ambiente. De acordo como o artigo “The Precautionary Principle in Action” , a citada declaração 

é a mais importante expressão do princípio da precaução.

A declaração de Wingspread, de 1998, nos Estados Unidos da América, consagrou o 

princípio da precaução no sentido de invocá-lo quando houver incerteza científica5. O princípio 

da precaução foi definido nessa declaração da seguinte forma:

Portanto,  faz-se necessário implantar  o Princípio da Precaução quando uma 
atividade representa ameaças de danos à saúde humana ou ao meio ambiente, 
medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se as relações de causa e 
efeito não forem plenamente estabelecidas cientificamente (...). Neste contexto, 
ao proponente de uma atividade, e não ao público, deve caber o ônus da prova 
(...).  O  processo  de  aplicação  do  Princípio  da  Precaução  deve  ser  aberto, 
informado  e  democrático,  com  a  participação  das  partes  potencialmente 
afetadas. Deve também promover um exame de todo o espectro de alternativas, 
inclusive a da não-ação.6 

O  conceito  trazido  pela  Declaração  de  Wingspread  é  importante,  porque  frisa  a 

finalidade principal do princípio da precaução, qual seja, antecipar-se aos possíveis danos que 

podem ocorrer.  O  conceito  reitera  a  necessidade  de  ação  do  Estado  ou  da  coletividade  - 

quando coloca que o processo deve ser democrático, com a participação de todos os afetados 

– mesmo quando não haja a certeza plenamente estabelecida cientificamente, sob pena de que 

no futuro  o não-agir  traga conseqüências  quase que irreversíveis  para o meio ambiente  e, 

assim também, como para a saúde coletiva.

Na  legislação  brasileira,  o  princípio  da  precaução  está  implicitamente  tipificado  no 

artigo 225, § 1°, incisos II, IV e V da Constituição Federal. 

Pode-se extrair do fragmento supracitado que a partir da obrigação do Estado e da 

sociedade de garantir  a redução dos riscos de doenças,  o princípio da precaução deve ser 

utilizado  como  base  para  desenvolver  políticas  sociais  que  busquem  minimizar  os  riscos 

existentes.  Ou  seja,  a  adoção  de  medidas  preventivas  pelos  órgãos  públicos  e  órgãos 

empresariais privados, podem alcançar o objetivo de mitigar potenciais riscos à saúde.

5 No que tange a incerteza científica, tem se que, a partir dela, elemento relevante no gerenciamento de 
riscos, que se vai despertar o interesse de todo aquele que maneja e estuda o princípio da precaução, 
porque a incerteza científica é o elemento que autoriza a aplicação do princípio e não a certeza. WEDY, 
Gabriel de Jesus Tedesco. O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio  
ambiente e da saúde pública. Porto Alegre: PUCRS, 2008. Dissertação (mestrado em Direito), Faculdade 
de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008, p. 43.
6 Disponível em http:acpo.org.br/princ_precaucao.htm. Acesso em: 20 fev.2008. Apud WEDY, Gabriel de 
Jesus Tedesco. O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e  
da saúde pública. Porto Alegre: PUCRS, 2008. Dissertação (mestrado em Direito), Faculdade de Direito, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008, p. 19.



O texto da Constituição Federal do Brasil remete ao mesmo pressuposto de invocação 

do princípio da precaução dos vários tratados internacionais que adotaram o citado princípio. O 

Poder público e a coletividade devem defender o meio ambiente para que o mesmo seja sadio e 

ecologicamente equilibrado, através de ações comissivas ou omissivas, visando um ambiente 

sadio para a geração presente e para as futuras. Para isso, a Carta Magna Brasileira utiliza 

verbos como fiscalizar,  controlar,  realizar estudos de impactos ambientais.  Essas são ações 

que primam pela qualidade do ambiente e, conseqüentemente, pela prevenção de danos ao 

mesmo.

A exigência de uma ação preventiva frente a falta da certeza científica é a principal 

preocupação externada, em comum, nos diversos textos, dos diversos tratados internacionais e, 

igualmente, no texto da Constituição Federal Brasileira. Assim, pode-se dizer que o princípio da 

precaução “não admite que o Poder Público e os agentes econômicos joguem dados a sorte” 

(NARDY, 2003, p. 174), ou seja, que expõem à deterioração os recursos naturais. 

Na legislação brasileira a violação a alguma norma que exija a utilização do princípio 

da precaução, leva a uma sanção administrativa. Essa sanção está tipificada no art 70 da Lei n° 

9.605/98.

6.1 DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

Os princípios da precaução e da prevenção, embora parecidos em seus objetivos de 

proteção, são distintos quanto ao objeto. Enquanto o princípio da prevenção ataca um risco 

previsível, certo, o princípio da precaução lida com a incerteza dos riscos7, pois se estes fossem 

certos, caberiam sê-los prevenidos. Ou seja, o princípio da prevenção ataca o um suposto risco, 

enquanto o da precaução o dano. Nesse sentido, 

diante  das  incertezas  que  inicialmente  cercam toda  inovação  tecnológica,  o 
princípio da precaução surge como um mecanismo de proteção (da sociedade e 
do  mundo  natural)  a  ser  aplicado  quando  uma  avaliação  científica  objetiva 
apontar  motivos  razoáveis  e  indicativos  de  que,  dessa  inovação,  podem 
decorrer efeitos potencialmente perigosos – para o ambiente, para a saúde das 
pessoas e dos animais – incompatíveis com os padrões de proteção que se 
busca garantir. 8

7 The precautinary principle in action: a handbook. P. 12.
8 MILARÉ, Edis; SETZER, Joana. Aplicação do princípio da precaução em áreas de incerteza científica: 
exposição a campos eletromagnéticos gerados por estações de radiobase. Revista de direito ambiental, 
São Paulo, ano 11, n. 41, p. 08, jan/mar., 2006.



Os dois princípios lidam com o risco, no entanto, o risco o qual é vinculado ao princípio 

da prevenção é o risco concreto, enquanto o risco que deve ser combatido pelo princípio da 

prevenção é o risco abstrato.9

Nesse sentido, 

pode-se mencionar que a prevenção atua no sentido de inibir o risco de dano 
potencial, ou seja, procura-se evitar que uma atividade sabidamente perigosa 
venha  a  produzir  os  efeitos  indesejáveis.  O  princípio  da  precaução,  em 
contrapartida, atua para inibir o risco de perigo potencial, qual seja, o risco de 
que determinado comportamento ou atividade seja daquelas que podem ser 
perigosas abstratamente.10

É correto  afirmar,  que  “a  prevenção  é  a  forma de  antecipar-se  aos  processos  de 

degradação  ambiental,  mediante  adoção  de  políticas  de  gerenciamento  e  de  proteção  dos 

recursos naturais” (NARDY, 2003, p.70), enquanto o precaução 

É cuidado (in dúbio pro securitate). O princípio da precaução está ligado aos 
conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como 
também de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Este princípio é 
a tradução da busca da proteção da existência humana, seja pela proteção de 
seu  ambiente  como pelo  asseguramento  da integridade  da  vida  humana.  A 
partir desta premissa, deve-se também considera não só o risco iminente de 
uma  determinada  atividade  como  também os  riscos  futuros  decorrentes  de 
empreendimentos humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de 
desenvolvimento da ciência jamais conseguem captar em toda densidade.” 11

Em  outras  palavras,  pode-se  dizer  que  a  prevenção  está  associada  aos  riscos 

pertinentes da sociedade industrial, quais sejam, riscos previsíveis ocasionados pelo o homem, 

e a precaução é instituto da sociedade do risco, ou seja, imprevisíveis, incertos.

A partir, da classificação supracitada, torna-se evidente que os dois princípios primam 

pelo mesmo objeto de proteção, qual seja, o bem ambiente sadio e equilibrado. No entanto, o 

universo de atuação é distinto. Nesse sentido,

9 Délton  Winter  descreve  as  características  dos  riscos  abstratos,  ou  riscos  inerentes  à  forma  pós-
industrial,  quais  sejam:  1)  invisibilidade:  são invisíveis  uma vez  que fogem à recepção dos sentidos 
humanos e não há certeza das dimensões de seus danos; 2) globalidade: uma vez que as conseqüências 
não  serão  limitadas  por  territórios,  serão  sentidas  em  diferentes  partes,  longe  da  localidade  onde 
ocorreram;  3)  transtemporalidade:  uma vez que os riscos abstratos estão ligados a  eventos futuros. 
CARVALHO, Délton Winter. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008. p. 67/69.
10 HAMMERSCHMIDT,  Denise.  O risco na sociedade contemporânea e o  princípio  da precaução no 
direito ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 08, n. 31, p. 147, jul/set., 2003.
11 NARDY,  Afrânio;  SAMPAIO,  José Adércio  Leite;  WOLD, Chris.  Princípios de direito  ambiental:  na 
dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.167.



No princípio da precaução, o perigo é potencial ou de periculosidade potencial 
que se quer prevenir. No da prevenção, o perigo deixa de ser potencial, já é 
certo, tem-se os elementos seguros para firmar ser a atividade, efetivamente, 
perigosa, de modo que não se pode mais pretender, nesta fase, a prevenção 
contra um perigo que deixou de ser simplesmente potencial, mas real e atual.12 

Em suma, após o exposto, nítido está a principal diferenciação entre os dois princípios. 

Enquanto,  o  da  prevenção  está  calcado  em  certezas,  em  saberes  científicos  de  dano,  o 

princípio da precaução encontra-se cercado por incertezas futuras; sua invocação deve servir 

para orientar a tomada de decisões que visem garantir um controle e uma segurança diante das 

incertezas existentes. 

6.1.1 SIGNIFICADO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

Ao longo dos tempos o principio da precaução foi se firmando como um dos princípios 

basilares  do  Direito  Ambiental.  Todavia,  “por  não  se  tratar  de  uma  concepção  estática,  o 

conceito da precaução continua sendo desenvolvido, inserido e revisado no contexto da política 

ambiental  internacional”  (MILARÉ,  2006,  p.  10).  Como  visto  anteriormente,  o  princípio  da 

precaução  foi  adotado  por  inúmeros  tratados,  muitos  destes  fornecem um conceito  para  o 

princípio enquanto outros, apresentam uma lista de elementos que se fazem mister a partir da 

adoção  do  princípio.  Alguns,  por  exemplo,  apresentam  o  princípio  como  “anticipatory 

environmental protection.”13 

Como exposto anteriormente, “de modo geral, as definições têm em comum a rejeição 

de uma política em que atividades ou substâncias só devem ser proibidas quando ficar provado 

cientificamente  que,  de  fato,  representam  um  perigo  para  o  homem ou  o  meio  ambiente” 

(SILVA, 2002, p. 55). Insta dizer, que o mínimo grau de risco deve ser combatido, pois melhor o 

agir do Poder Público, da iniciativa privada, ou de outros agentes, de modo antecipado e quiçá 

equivocado, do que a ocorrência de um dano que pode ser irreversível.

A invocação do princípio da precaução se alicerça a partir de pressupostos, elementos, 

e até mesmo princípios como se passa a analisar.

O  princípio  da  precaução  articula-se  na  base  de  dois  pressupostos:  a 
possibilidade  que  condutas  humanas  causem  danos  coletivos  vinculados  a 
situações catastróficas que podem afetar o conjunto de seres vivos - por uma 
parte -, e a falta de evidência científica (incerteza) a respeito da existência do 
dano temido – por outra.  Incerteza não somente na relação de causalidade 

12 HAMMERSCHMIDT,  Denise.  O risco na sociedade contemporânea e o  princípio  da precaução no 
direito ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 08, n. 31, p. 147, jul/set., 2003.
13 “Proteção antecipatória do meio ambiente”. (tradução nossa).



entre o ato e suas conseqüências, mas quanto à realidade do dano, a medida 
do risco ou dano.14

Os pressupostos que devem ser observados na articulação do princípio da precaução 

estão vinculados a exposição de riscos que não são mensuráveis e, que efetivamente, não há 

certeza científica do grau de dano diante da sua ocorrência. Assim, certo está em afirmar que o 

citado princípio vincula-se a duvida, não obstante, esta não pode ser alegada como forma de se 

eximir  da  responsabilidade  de  agir  do  Poder  Pública  ou  de  outros  agentes,  como  da 

coletividade, que têm o dever de preservar o meio ambiente.

 O princípio da precaução deve ser invocado a partir de alguns pressupostos, entre 

eles,  quando  houver  a  incerteza  científica  o  Estado  deve  seguir  a  máxima  que  “é  melhor 

prevenir  do  que  remediar”  (Better  safe  than  sorry).  Ademais,  o  estado  pode  ser 

responsabilizado subjetivamente pelo não-agir.  No entanto, como bem ensina Prieur “muitas 

vezes o risco e a incerteza são tão grandes, que a decisão mais acertada é de nada fazer em 

nome do princípio da precaução.”15

No que concerne ao ônus da prova, correta a adoção da inversão, em se tratando de 

direito ambiental. O ônus deve ser de quem é potencial causador de atividade danosa ao meio 

ambiente, pois desta atividade advirá lucros para o potencial poluidor, que deve então provar 

que a mesma não acarretará nenhum dano à coletividade.

6.1.2 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA OMC

O princípio  da  precaução  foi  invocado  na Organização  Mundial  do  Comércio  para 

garantir  a  alimentos  seguros,  plantas  e  animais  saudáveis  quando  há  incerteza  científica 

(WEDY, 2008, p. 48) que ateste a “pureza” desses elementos. Um exemplo de quando esse 

princípio é invocado, ocorre quando há ameaça de que algum alimento, como carne bovina, 

apresente alguma doença, como no caso da “vaca louca”, assim as exportações e importações 

ficam suspensas até que uma nova avaliação autorize o consumo do produto, até que haja uma 

certeza científica de que não há mais ameaças. 

14 HAMMERSCHMIDT,  Denise.  O risco na sociedade contemporânea e o  princípio  da precaução no 
direito ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 08, n. 31, p. 145, jul/set., 2003.
15 PRIEUR, Michel. A política nuclear francesa: aspectos jurídicos. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL: O 
DIREITO AMBIENTAL E OS REJEITOS RADIOATIVOS, 2002, Brasília. Anais. Brasília: Escola Superior 
do  Ministério  Público  da  União,  2002,  p.  28.  In  WEDY,  Gabriel  de  Jesus  Tedesco.  O  princípio 
constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente e da saúde pública.  Porto 
Alegre: PUCRS, 2008. Dissertação (mestrado em Direito), Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, 2008, p. 29.



Recentemente, a Comunidade Européia proibiu a importação de carne britânica, diante 

da possível  contaminação dos bovinos acometidos pela  encefalopatia  espongiforme bovina, 

mais conhecida como “doença da vaca louca” ou a importação de organismos geneticamente 

modificados pelo governo francês. Assim, foi  transcrita a decisão do Tribunal  de Justiça da 

Europa:

Em vista da seriedade do risco (da doença da vaca louca - encefalopatia bovino 
espongiforme) e da urgência da situação,  a Comissão não agiu de maneira 
manifestamente desapropriada, ao impor, em bases temporárias e dependendo 
de  informações  científicas  mais  detalhadas,  a  proibição  da  exportação  de 
produtos bovinos.16

Essas  vedações  foram aleijadas  pela  Corte  Européia  de  Justiça,  mas as  mesmas 

haviam ocorrido, numa clara alusão ao princípio que ora é estudado.

Na  Conferência  Ministerial  da  OMC  que  ocorreu  em  Seattle,  em  1999,  o  debate 

abordando  o  princípio  da  precaução,  versou  sobre  questões  relativas  a  inocuidade  dos 

alimentos e da saúde dos animais, o exemplo trazido á época foi as diferenças submetidas à 

OMC em relação a utilização de hormônios na produção de carne de gado e as recomendações 

relativas  a  produção  de  salmão.  O  testemunho  científico  que  atestou  a  inocuidade  dos 

elementos supracitados era suficiente para fazer frente a possíveis riscos para os consumidores 

e produtores.

7. CONCLUSÃO

Vive-se na sociedade de risco que tem como principais características; a incerteza, a 

insegurança, a invisibilidade, a intranstemporalidade. Esse estado de sociedade surgiu a partir 

dos pensamentos e ações humanas, que utilizavam os recursos da natureza como se esses 

fossem  infinitos.  Com  a  ocorrência  da  revolução  industrial  o  mundo  ganhou  tecnologia  e 

melhoramentos, mas igualmente sofreu reveses, como o alto índice de poluição, degradação 

ambiental  e,  conseqüentemente, incertezas acerca do risco que determinada atividade pode 

proporcionar. 

Como  se  tentou  enfrentar,  na  concepção  de  Ulrich  Beck,  a  sociedade  atual  é  a 

sociedade de risco, riscos abstratos, ou seja, invisíveis, imprevisíveis. Por assim serem, muitas 

vezes seus danos são incalculáveis. 

16 EUROPA. Tribunal de Justiça Europeu, Case E-180/96, United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland  v.  Commission  of  the  European  Communities,  5/5/1998:  europa.eu.int/cj/em/jurisp/-index.htm 
Apud p. 69.



Desta forma, é necessário ações preventivas que visem prevenir os possíveis danos. O 

princípio da precaução visa resguardar o meio ambiente, ele é usado em virtude da existência 

de riscos abstratos e deve ser invocado na ausência de certeza científica. Ou seja, o princípio 

da precaução é de suma importância no momento que antecede o potencial ilícito ou para fazer 

com que este seja paralisado. Por isso, o princípio da precaução é considerado por muitos, o 

princípio basilar do direito ambiental.

Visto assim, a importância do princípio da precaução é realçada, porque um erro de 

cálculo  no  presente  pode  trazer  danos  futuros  irreparáveis.  A  complexidade  dos  riscos 

existentes  faz  com  que  as  decisões  que  são  tomadas  tenham,  igualmente,  um  grau  de 

complexidade elevado.  As decisões vinculam-se a ações ou omissões, ressaltando que, em se 

tratando do Estado, este pode vir a ser responsabilizado objetivamente por omissão se não agir 

como deveria fazê-lo. 

Insta salientar que devido à complexidade dos riscos e da vulnerabilidade diante dos 

possíveis danos, a prevenção ao ilícito parece ser a melhor ação a se tomar. Muitos tratados 

que envolvem o direito ambiental conceituam o princípio da precaução afirmando que este é a 

proteção antecipatória do meio ambiente. Em outras palavras entende-se que é melhor prevenir 

do que buscar os possíveis culpados de um eventual dano. 

Diante  da  vulnerabilidade  e  da  incerteza  acerca  de  um  dano,  constata-se  que  o 

princípio da precaução vincula-se a dúvida e, esta não deve ser usada como escusa para a 

imobilidade do Poder Público ou daqueles que detêm a obrigação de defender e preservar o 

meio ambiente para a presente e futuras gerações como reza o art. 225 da Constituição Federal 

Brasileira.

O presente trabalho traçou uma linha de tempo com o intuito de entender as diferentes 

mutações sofridas  na sociedade,  quais  sejam;  passagem da sociedade  pré-industrial  até  a 

sociedade de risco global, estudada por Ulrich Beck. Esta introdução fez-se importante para 

melhor  compreender  como a ação humana transformou o meio em que vivemos,  ademais, 

como se encontra a sociedade atual.

O princípio, objeto deste trabalho, é considerado por muitos como basilar do direito 

ambiental. Não é possível a continuidade do desrespeito no que tange o meio ambiente. Há 

inúmeras  pessoas,  corporações  que  argumentam  que  o  desenvolvimento,  a  geração  de 

empregos não pode ser desmotivada em prol  do meio ambiente;  no entanto,  a dúvida que 

emerge, principalmente após a realização deste trabalho, é o quantum que é preciso para tentar 

reverter um dano ambiental ilícito. Está-se diante de uma ilusão. O desenvolvimento que uma 

determinada atividade,  um determinado empreendimento pode trazer na atualidade pode se 



transformar em uma enorme catástrofe ambiental anos mais tarde, que provavelmente, trará 

conseqüências negativas não apenas ecológicas, mas certamente, igualmente econômicas. 

Desta forma,  enquanto não houver  consciência  da complexidade dos riscos atuais, 

enquanto  houver  incertezas  científicas,  prevenir,  utilizando  o  princípio  da  precaução,  é  o 

instrumento  mais  adequado  a  sustentar  o  direito  a  um  meio  ambiente  ecologicamente 

equilibrado.
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