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RESUMO 

 

 

 

O objetivo da pesquisa foi identificar a correlação dos crimes ambientais nas 
diferentes regiões geopolíticas no estado de Mato Grosso, no período compreendido 
entre 2012 a 2015. Para o desenvolvimento, o primeiro objetivo foi elaborar um estudo 
sobre Direito Ambiental e Direitos Humanos, valendo-se de levantamento 
bibliográfico. Nessa fase resta demonstrado que o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é direito fundamental e imprescindível para garantia da dignidade humana. 
O segundo objetivo, decorrente de pesquisa documental, apresenta uma análise 
sobre Políticas Públicas, o PPA 2012-2015 e sobre as organizações policiais 
encarregadas da defesa do meio ambiente. Por fim, empreendemos esforços para 
mapear os tipos penais ambientais registrados nas Delegacias de Polícia do estado 
de Mato Grosso, apoiado em nova pesquisa documental; bem como fizemos uma 
pesquisa de campo, tendo como instrumento uma entrevista com um Delegado de 
Polícia especializado no tema meio ambiente. Os dados coletados são oriundos de 
Boletins de Ocorrência (BO’s) registrados nas Delegacias de Polícia, por intermédio 
do Sistema Integrado de Registro de Ocorrências Policiais (SROP). Notou-se que 
número de BO’s referente aos crimes ambientais é baixo em relação à totalidade de 
boletins registrados (0,43%) registrados nas Delegacias de Polícia do Estado. O 
presente trabalho contribui à literatura sobre o tema e serve de incentivo para 
trabalhos futuros. 
 
 
Palavras chaves: Meio Ambiente – Direitos Humanos – Crimes Ambientais.  

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 
The objective of the research was to identify the correlation of environmental crimes in 
the different geopolitical regions in the state of Mato Grosso, in the period between 
2012 to 2015. For the development, the first objective was to elaborate a study on 
Environmental Law and Human Rights, using Of bibliographical survey. In this phase 
it has been demonstrated that the ecologically balanced environment is a fundamental 
and indispensable right to guarantee human dignity. The second objective, derived 
from documentary research, presents an analysis on Public Policies, the PPA 2012-
2015 and on the police organizations in charge of the defense of the environment. 
Finally, we made efforts to map the environmental criminal types registered in the 
Police Stations of the state of Mato Grosso, supported by new documentary research; 
As well as did a field research, having as an instrument an interview with a Police 
Delegate specialized in the environment theme.The data collected come from the 
Oficiency Bulletins (BOs) registered in the Police Stations, through the Integrated 
System of Record of Police Occurrences (SROP). It was noted that the number of BOs 
referring to environmental crimes is low in relation to the total number of bulletins 
registered (0.43%) registered in the State Police Stations. The present work is 
contributes to the literature on the subject and serves as an incentive for future work. 
 
 
Keywords: Environment – Human rights – Environmental Crimes.  
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em epígrafe apura a correlação existente entre os crimes 

ambientais registrados nas diferentes regiões geopolíticas do Estado; bem como se 

trata de um estudo sobre o modo em que o meio ambiente, direitos humanos e 

Segurança Pública estão intrinsicamente relacionados.  

Em apertada síntese, estudamos no primeiro capítulo que, a princípio, o 

homem tratou o meio ambiente como recurso inesgotável. Conduzido por sua 

ganância e consumo desregrado, e consequentemente vivemos na iminência de que 

tais recursos acabem, o que é fonte de preocupações para todas as nações. 

O mundo tem despertado para essa realidade e, por meio de convenções 

e tratados de cooperação, várias comunidades têm se mobilizado para melhorar a 

qualidade de vida no que tangem ao meio ambiente ideal para viver bem. Trata-se de 

uma busca para interação harmônica da humanidade com o meio ambiente. 

Estudamos também que no Brasil a valorização do meio ambiente começou 

na época do império, com a edição de leis esparsas. Todavia, somente com a 

implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, é que uma nova 

maneira de lidar com os problemas ambientais iniciou. 

Mormente a partir da promulgação da Constituição Federal atual, na qual 

se deu a publicação de capítulo exclusivo para proteção ambiental. Nesse passo, as 

organizações policiais são instituições competentes para fazer cumprir a política 

ambiental. Para tanto, criou-se dentro das Polícias Militares e Civis unidades 

especializadas à defesa do Meio Ambiente. 

No terceiro capítulo fizemos um levantamento dos dados demográficos do 

estado, a fim de melhor compreender suas peculiaridades. Apreendemos que o 

território mato-grossense é muito extenso e é o único ente federativo com três biomas 

diferentes: Pantanal, Cerrado e Amazônico. 

Para a Secretaria de Planejamento o território foi dividido em regiões 

geopolíticas. Todavia, a Secretaria de Segurança Pública (SESP) dividiu esse 

território em 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP). Utilizamos essa 
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última divisão no trabalho, uma vez que os dados fornecidos correspondem a 

estratégia utilizada pela SESP. 

Durante a pesquisa notamos que a associação entre Meio Ambiente e 

Segurança Pública é um tema pouco estudado e há muito para se avançar. 

Principalmente, no que tange ao âmbito policial, a literatura sistemática sobre o 

assunto é escassa, com poucas informações que orientam operações voltadas para 

salvaguardar o meio ambiente. 

É cediço, a criação uma legislação de crimes ambientais (Lei n. 9.605/98), 

bem como a implantação de Batalhões Ambientais e Delegacias de Polícia 

Especializada na Defesa do Meio Ambiente (DEMA) foram grandes avanços. Porém, 

é possível e necessário fazer mais, dar mais atenção ao bem jurídico em comento, 

pois sem meio ambiente saudável não há vida. 

Com base no método de desenvolvimento da pesquisa, testamos as 

seguintes hipóteses: (i) há correlação entre os crimes ambientais e a economia nas 

regiões do estado de Mato Grosso; (ii) há previsão de políticas públicas de defesa do 

meio ambiente no estado de Mato Grosso. 

O procedimento metodológico aplicado para a descrição e explicação da 

pesquisa foram técnicas de coleta de dados no SROP (Sistema Integrado de Registro 

de Ocorrências Policiais), bem como a pesquisa bibliográfica, em livros e artigos 

científicos. Ainda, foi realizada uma entrevista com um profissional da segurança 

pública especializado no tema meio ambiente.  

Os dados levantados estão compreendidos no período de janeiro 2014 a 

outubro de 2016, e, para seleção dos BO’s, utilizou-se critério a natureza jurídica de 

crimes ambientais, conforme a Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Ressalta-

se que antes desse período não havia no SROP a natureza jurídica dos crimes 

ambientais, sendo os registros feitos como Natureza Diversa. 

Para fundamentar o estudo trouxemos à baila a Teoria de Becker (1968). 

Em suma, esse modelo afirma que a decisão de cometer o crime está diretamente 

relacionado a possibilidade de aferir lucros maiores do que a potencial multa ou 

sanção. No que tange aos crimes ambientais verifica-se que há correlação entre o 

aspecto econômico e a prática do crime. 
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Nesse sentido, entendo que a pesquisa seja uma contribuição para área, a 

fim de compreender como funcionarão políticas de segurança pública com vistas ao 

meio ambiente; bem como entender a organização do Estado de Mato Grosso quanto 

ao assunto e o que tem sido feito. 

Ademais, enquanto profissionais da Segurança Pública, temos a 

responsabilidade de contribuir de alguma maneira, ainda que mínima, para elaboração 

e proposta efetivas de políticas de segurança pública. 
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DIREITOS HUMANOS E O MEIO AMBIENTE 

  

 

 

O ser humano tem se relacionado com o meio ambiente de forma 

predatória e indiscriminada. Em resposta, a natureza demonstra por meio de 

desastres naturais, mudanças climáticas fora de tempo, efeito estufa e outros danos.  

Essa problemática tem sido tema e objeto de grandes discussões em 

escala global, uma vez que o dano ambiental transcende o local em que o fato ocorreu, 

ultrapassando cidades, estados, países e continentes.  

Isto é, os efeitos dessas transgressões têm reflexos transfronteiriços, e 

atingem a coletividade e os ecossistemas. Por esse motivo, as políticas de 

conservação ambiental só terão eficácia se forem aplicadas de forma conjunta em 

todo o mundo. 

Além do aspecto biológico da questão, também temos de considerar que a 

proteção ao meio ambiente implica a defesa de vários direitos fundamentais do 

homem (aspecto social). O meio ambiente tem reflexos no desenvolvimento das 

cidades e pessoas, uma vez que estão relacionadas com a saúde do indivíduo e seus 

direitos pessoais, suas condições de vida e sobrevivência em longo prazo1.  

Corrobora, portanto, que o tema em comento tem incidência sobre um 

campo de conhecimento transdisciplinar, já que de forma direta ou indireta, evoca a 

contribuição de todas as áreas do saber. “O dano ambiental tem um perfil 

multidimensional, atingindo concomitantemente o bem jurídico ambiental e outros 

                                                           
1ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9ª Edição, revista, ampliada e atualizada. Editora 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2006, página 121. 
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interesses jurídicos”2. O que torna a pesquisa instigante e, ao mesmo tempo, 

complexa. 

Com efeito, não é desarrazoado que questões ambientais passem a ser 

discutidas em um nível global e que organizações de jurisdição local, nacional e 

mundial se empenhem na busca de estratégias e políticas que garantam um meio 

ambiente saudável para futuras gerações.  

 

1.1 Direitos Humanos  

 

A proteção do meio ambiente visa assegurar um ecossistema saudável 

para gerações presentes e futuras, uma vez que o meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado é imprescindível para a concretização da dignidade 

humana. Portanto, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

humano por excelência. 

A Lei n. 6.983/1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

nela o legislador afirma que o meio ambiente equilibrado é um importante elemento 

para a garantia do desenvolvimento econômico, indispensável para a segurança 

nacional e para a proteção da dignidade humana (art. 2º). 

Nesse propósito, a Constituição Federal de 1988, no art.  225, também 

elevou o meio ambiente ao status de direito fundamental, considerando-o 

imprescindível um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos os 

indivíduos, preconizando na Constituição Federal que: 

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. 

O direito humano ao meio ambiente saudável também foi reconhecido 

internacionalmente pela Declaração de Estocolmo, proclamada em 1972, nos 

princípios 1 e 23.  

                                                           
2 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental: Do Individual ao coletivo 
extrapatrimonial. Teoria e Prática. 5ª edição revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo, 2012, página 19. 
3Princípio 1 – O homem tem o direito fundamental à liberdade e ao desfrute de condições de vida 
adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de 
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O mesmo princípio foi reconhecido pela Declaração do Rio, proferida na 

Conferência das Nações Unidades sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio 92, 

nos seguintes dizeres: “os seres humanos constituem o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento saudável e produtivo em harmonia com o meio 

ambiente”4. 

Com efeito, é oportuno trazer à baila conceitos e aspectos relacionados aos 

os direitos do homem, e estabelecer a relação de tais direitos com o direito ambiental 

e políticas públicas de segurança pública.  

No século XX houve uma grande repercussão sobre a evolução dos 

Direitos. Falou-se muito nas gerações ou dimensões de direitos, e as revoluções 

históricas para que tais direitos fossem reconhecidos nas Constituições dos Estados.  

Noberto Bobbio foi um dos preconizadores da geração de Direitos e, em 

sua famosa obra “A Era dos Direitos”, contribuiu para que essas mudanças 

ocorressem, principalmente, em Estados Democráticos de Direito, como o Brasil. 

Bobbio considerava que os direitos humanos não são um dado da natureza, 

como até então era pregado pelos jusnaturalistas5. Mas defende que são uma 

construção histórica, conforme o aprimoramento político desenvolvido na convivência 

coletiva.  

O mesmo autor ensina que os direitos do homem constituem uma classe 

variável, pois decorrem da história dos últimos séculos. E afirma que os direitos do 

homem modificaram, e continuam a se modificar com a mudança das condições 

históricas6. Ele diz: 

                                                           
bem-estar de qualidade tal que lhe permita ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio 
ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar, e é portador 
solene de obrigação de melhorar o meio ambiente para as gerações futuras...” Princípio 2 – “Os 
recursos naturais da Terra, incluindo o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas 
representativas dos ecossistemas naturais, deve sem preservadoras em benefícios atuais e futuras...” 
4 BRASIL. Presidência da República. Comissão Interministerial para a Preparação da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CIMA. Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992.   
5 O jusnaturalismo fundamenta-se na existência de um direito, imanente à natureza, universal, imutável 

e justo. Para a teoria naturalista a ideia fundamental é de que a existência da justiça, ou preceitos 
justos, é independente da normatização realizada pelo Estado, estando acima do direito posto pelo 
Estado. Bobbio descreve o naturalismo postula a superioridade do direito positivo, enquanto o 
positivismo pressupõe a inexistência do direito natural.  
6 Bobbio, Noberto. A era dos direitos, 1909; tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação de 
Celso Lafer – Nova Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 10ª reimpressão, página 18. 
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Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, fortalecido 
por novos argumentos – que os direitos do homem, por mais fundamentais 
que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma 
vez por todas7. 

 

Os direitos fundamentais reconhecidos pelos Estados são resultados de 

luta e também da necessidade vivida no contexto histórico em que foram elaborados. 

Sobretudo nos Estados Democráticos de Direito, pois reconhecimento e a proteção 

dos direitos do homem estão na base das Constituições democráticas modernas.  

Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

que foi recentemente reconhecido pela comunidade global como direito fundamental. 

Nesse sentido preconiza Bobbio: 

Partimos do pressuposto de que direitos humanos são coisas desejáveis, isto 
é, fins que merecem ser perseguidos, e de que, apesar de sua desejabilidade, 
não foram ainda todos eles (por toda a parte e em igual medida) 
reconhecidos8. 

 

Isto é, se os direitos fundamentais são uma construção histórica, pode-se 

entender que outros direitos ainda estão pendentes ou são potenciais e, portanto, no 

devido tempo, serão reconhecidos.  

 

1.1.1 Meio Ambiente na Era dos Direitos  
 

Os direitos fundamentais são uma construção história, e surgiram 

gradativamente, de acordo com o contexto em que a humanidade estivesse inserida. 

Dessa observação, há uma divisão didática sobre o reconhecimento desses direitos, 

chamadas de gerações ou dimensões. 

Essa divisão tem fulcro no surgimento histórico dos direitos fundamentais. 

Porém, há uma discussão sobre a terminologia mais adequada para essas etapas dos 

direitos fundamentais. Alguns doutrinadores têm evitado o termo “geração”, trocando-

o por “dimensão”. Pois defendem que o termo “geração” está ligado a ideia de 

sucessão, substituição.  

                                                           
7 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., página 05. 
8 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., página 16. 
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Quando, na realidade, consideram que os direitos fundamentais não são 

suplantados uns pelos outros, e não podem ser analisados de maneira separada ou 

estanque. Ao contrário, complementam-se conforme a época em que são 

reconhecidos.  

Isto é, a distinção entre gerações serve apenas para situar os diferentes 

momentos em que esses grupos de direitos surgem, como reivindicações acolhidas 

pela ordem jurídica. Dentro de sua respectiva dimensão histórica, sendo essa divisão 

didática para reconhecimento dos direitos fundamentais em momentos históricos e 

com suas características específicas9. 

Os direitos humanos de 1ª Dimensão dizem respeito às liberdades públicas 

e aos direitos políticos. Trata-se dos direitos civis e políticos a traduzirem o valor de 

liberdade. O contexto histórico em que esses direitos são reconhecidos são os séculos 

XVII, XVIII e XIX, onde são consagrados em Codificações como reflexos 

internacionais. Como a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

(1948) e Declaração Francesa (1789); Carta de 1215, assinada por “João Sem Terra”; 

Paz de Wetsfália (1648); Habeas Corpus Act (1679); e Bill Off Rights, também 

chamada de Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos (1971). 

A 2ª Dimensão de Direitos Humanos promove os direitos sociais, culturais 

e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade. Eles são impulsionados 

durante a Revolução Industrial europeia, a partir do século XIX. No contexto em que 

as condições de trabalho eram precárias, motivando a eclosão de movimentos 

revolucionários, como o cartista na Inglaterra10 e a Comuna de Paris (1848)11, os quais 

reivindicam direitos trabalhistas e normas de assistência social.  

Além disso, o início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra 

e pela fixação dos direitos sociais. Os documentos que marcaram esse geração foram 

                                                           
9 DIÓGENES JÚNIOR, José Eliaci Nogueira. Gerações ou dimensões dos direitos fundamentais? 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 100, maio 2012. Disponível 
em:<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11750>. Acesso 
em set 2016. 
10 O cartismo se caracteriza como o movimento social inglês que se iniciou na década de 30 do século 
XIX. Fundou-se na luta pela inclusão política da classe operária, Representada pela associação Geral 
dos Operários de Londres. Teve como principal base a carta escrita pelos radicais William 
Lovett e Feargus O'Connor intitulada Carta do Povo, e enviada ao Parlamento Inglês. 
11 A Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história, fundado em 1871 na capital francesa 
por ocasião da resistência popular ante a invasão por parte do Reino da Prússia. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11750
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1830
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Lovett&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Lovett&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Feargus_O%27Connor&action=edit&redlink=1
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a Constituição de Weimar, de 1919 (Alemanha) e o Tratado de Versalhes, 1919 

(Organização Internacional do Trabalho). 

O contexto da 3ª Dimensão de Direitos Humanos é marcado por mudanças 

econômicas-sociais, pois a sociedade de massa e o crescente desenvolvimento 

tecnológico e científico, alteram a forma como o mercado funcionava. Igualmente, 

“novos problemas surgem, tais como a necessária noção de preservação ambiental e 

a dificuldade de proteção aos consumidores”12. Essa dimensão preconiza os direitos 

de solidariedade.  

Ressalte-se, portanto, que o direito ao meio ambiente pertence à terceira 

dimensão de direitos, reconhecido como prerrogativa jurídica de titularidade coletiva. 

Por via oblíqua, está relacionado ao processo de afirmação dos direitos humanos, 

tanto ao indivíduo em sua singularidade, mas também em um sentido abrangente, já 

que alcança a coletividade social. 

Isto é, o meio ambiente é um bem de fruição geral da coletividade de 

natureza difusa, e caracterizado como res omnium – coisa de todos. Trata-se de um 

direito que, “embora pertença a cada indivíduo, também é de todos ao mesmo tempo, 

e ainda das futuras gerações. É uma justiça distributiva entre as gerações (ou 

redistribuição entre as gerações)13”.  

O Supremo Tribunal Federal, através do voto do Ministro Celso de Mello 

(relator) no MS 22.164-0-SP, conceituou o direito ao meio ambiente  

(...) como um típico direito de terceira geração que assiste, de modo 
subjetivamente indeterminado a todo gênero humano, circunstância essa que 
justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria 
coletividade de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e 
futuras gerações”14. 

 

Por derradeiro, impende consignar, já há previsão de uma 4ª Dimensão de 

Direitos Humanos decorrente dos avanços no Campo da Engenharia Genética, pois 

                                                           
12 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12ª Edição ver. atual. e ampl. Editora Saraiva, 
2008, página 589. 
13 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. Editora Max Limonad. São Paulo, 1997, 
página267-268. 
14 BRASIL. Superior Tribunal Federal. Acórdão do Mandado de Segurança n. 22.164-0/SP. Relator: 
MELLO, Celso de. Publicado do DJ em 30 de outubro de 1995. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691>. Acesso em 08 de 
setembro de 2016. 
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nesse contexto a vida humana é colocada à prova, através da manipulação do 

patrimônio genético. Nesse sentido, ensina Noberto Bobbio: 

Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de direitos segunda 
geração, emergiram hoje os chamados direitos de terceira geração, que 
constituem uma categoria, para dizer a verdade ainda excessivamente 
heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efetivamente 
se trata. O mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos 
ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído. Mas já se apresenta 
novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, 
referentes aos efeitos cada mais traumáticos da pesquisa biológica, que 
permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.15 

 

As dimensões dos direitos humanos fundamentais já foram reconhecidas 

em quase todo o mundo. Todavia, conforme argumenta Bobbio, o problema 

fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justifica-los, 

mas o de protege-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político.16 

Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico, 
e num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos 
são esses direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento, se são direitos 
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro de garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, 
eles sejam continuamente violados17. 

 

Diante dessa informação, somos conduzidos nas políticas públicas 

elaboradas pelo estado para proteger os direitos humanos. Especificamente no que 

tange ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

 

1.2 Meio Ambiente – Conceito 

 

O conceito da expressão “Meio Ambiente” possui várias acepções, haja 

vista sua característica interdisciplinar e o interesse que várias áreas do saber têm no 

assunto. Além disso, o Meio Ambiente pode ser tratado por diversos aspectos, uma 

vez que há o aspecto natural ou físico, o cultural, artificial ou humano e do trabalho. 

                                                           
15 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., página 06. 
16 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., página 23. 
17 BOBBIO, Norberto. Ob. Cit., página 25. 
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Em que pese a expressão “Meio Ambiente” seja sonante aos nossos 

ouvidos já habituados, há uma redundância. Segundo o jurista Paulo Afonso Leme 

Machado, essa não é a mais correta, uma vez que envolve em si mesma um 

pleonasmo. Ele argumenta que “ambiente” e “meio” são termos sinônimos, porque 

“meio” é precisamente aquilo que envolve, ou seja, o “ambiente”18.  

Em contrapartida, para o doutrinador constitucionalista José Afonso da 

Silva, a expressão Meio Ambiente é adequada por expressar uma conexão de valores 

e acredita que a palavra ambiente, por si só, é insuficiente por se referir apenas aos 

elementos, olvidando-se da interação que existe entre eles. Conforme seus dizeres: 

(...) a expressão meio ambiente se manifesta mais rica de sentido (com 
conexão de valores) do que a simples palavra ambiente. Esta exprime o 
conjunto de elementos; aquela expressa o resultado da interação desses 
elementos. O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, 
abrangente de toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais 
correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas 
naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico 
(...) O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 
todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária 
do ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais19. 

 

A Constituição Federal Brasileira e outras legislações esparsas também já 

consagram a expressão Meio Ambiente no ordenamento jurídico brasileiro. Na 

presente pesquisa usaremos ambos os termos – “ambiente” ou “meio ambiente” como 

termos sinônimos. 

Na acepção ecológica, considera-se meio ambiente a interação de recursos 

bióticos e abióticos. Isto é, consiste em um conjunto de indivíduos e comunidades de 

plantas e animais (recursos bióticos), combinado com sua idade e distribuição 

espacial, juntamente com recursos minerais, terra e energia solar (recursos abióticos), 

compõem a estrutura ecossistêmica, que fornece as fundações sobre as quais os 

processos ecológicos ocorrem20. 

O novo dicionário Aurélio define ecossistema como “conjunto de 

relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os 

                                                           
18 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19ª edição, revista, atualizada e 
ampliada. Editora Malheiros Editoras Ltda. São Paulo/SP, 2011, página 55. 
19 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2ª Ed. Ver. São Paulo. Malheiros, 1995, 
página 02. 
20 DUSSART, Bernard. Apud MACHADO, Paulo Afonso Leme, ob. Cit., página 60. 
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microrganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, 

atmosféricos, meteorológico e biológico”. Ao passo que Bioma é “grande comunidade, 

ou conjunto de comunidades, distribuída numa grande área geográfica, caracterizada 

por um tipo de vegetação dominante”21. 

O economista Ademar Ribeiro Romeiro, traz o conceito da Economia, 

dizendo que para entender a dinâmica dos ecossistemas, é necessário fazer um 

mapeamento das funções ecossistêmicas, que consistem “nas interações entre os 

elementos estruturais do ecossistema 22“. 

Como, por exemplo, a transferência de energia, ciclagem de nutrientes e o 

ciclo da água. Romeiro explica que tais funções se transformam em serviços 

ecossistêmicos na medida em que beneficiam as sociedades humanas, com a 

provisão de alimentos, a regulação climática, a formação do solo; as quais produzem 

o estar bem humano. 

Em sede de legislação federal, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei n. 9.638/81) define 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”23.  

Algumas legislações estaduais também definiram Meio Ambiente em seus 

textos. Por exemplo, no estado da Bahia o legislador definiu que “meio ambiente é 

tudo o que envolve e condiciona o homem, constituindo o seu mundo, e dá suporte 

material para sua vida biopsicossocial” (vide art. 2º, da Lei n. 3.858/1980).  

Em Minas Gerais, para o legislador, “meio ambiente é o espaço onde se 

desenvolvem atividades humanas e a vida dos animais e vegetais” (art. 1º, parágrafo 

único, da Lei n. 7.772/80).  

Em Santa Catarina meio ambiente é conceituado como “a interação de 

fatores físicos, químicos e biológicos que condicionam a existência de seres vivos e 

de recursos naturais e culturais” (art. 2º, I, da Lei n. 5.793/800). 

                                                           
21 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário de Língua Portuguesa – 3ª Edição, Editora 
Positivo, Curitiba, 2004. 
22ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia do Meio Ambiente: teoria e prática/ Peter H. May (org.) – 2ª 

edição – Rio de Janeiro: Elsevier. 2010, página 08. 
23BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm> Acesso em 08 de setembro de 2016. 
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Já em Mato Grosso, o Código Ambiental (Lei complementar n.º 38/95) não 

apresenta uma definição do que seja meio ambiente. O que nos faz entender que, 

com base no princípio da simetria constitucional24, o Poder Legislativo Estadual 

considera o conceito estabelecido na lei federal, qual seja, “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”. 

Quanto aos aspectos do Meio Ambiente, considera-se o Meio Ambiente 

Natural ou Físico aquele constituído pelo solo, água, ar atmosférico, energia, flora, 

fauna, qual seja a correlação entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem.  

O Meio Ambiente Cultural está relacionado com a história e cultura de um povo, as 

suas raízes e identidade, sendo integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, paisagístico e turístico.  

Já Meio Ambiente Artificial ou Humano se materializa no espaço urbano 

construído, destacando-se as edificações (espaço urbano fechado) e também os 

equipamentos públicos, como as ruas, espaços livres, parques, áreas verdes, praças 

e outros. O Meio Ambiente do Trabalho é uma categoria autônoma, caracterizando o 

local em que o trabalhador exerce sua atividade. 

Na presente pesquisa daremos ênfase ao aspecto Natural ou Físico do 

Meio Ambiente e as degradações que neles são perpetradas. 

 

1.3  Direito Ambiental 

 

Dos conceitos acima, podemos entender que o estudo relacionado à área 

ambiental tem correlação com diversas áreas da ciência. Trata-se de um objeto 

interdisciplinar, uma vez que é de interesse da Ecologia, da Economia, da Sociologia, 

do Direito e outras disciplinas afins. 

Contudo, para a pesquisa em comento, é necessário que haja bases 

fundamentadas da disciplina de Direito Ambiental, pois é essa ciência que orientará a 

atuação da Segurança Pública na proteção desse bem. 

                                                           
24 Princípio da Simetria Constitucional ou Paralelismo: É o princípio federativo que exige uma relação 
simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as Constituições dos Estados-Membros. 
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É claro que o conhecimento de outras áreas também irá contribuir para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, mas aqui iremos nos aprofundar nos conceitos 

dados pela Ciência Jurídica. 

Desta feita, o Direito Ambiental é um ramo do Direito, e foi elaborado para 

proteger o meio ambiente (aspecto preventivo) é também sancionar aqueles que o 

lesionarem (aspecto repressivo).  

Cria, portanto, instrumentos para coibir a destruição desenfreada dos 

recursos naturais, e ao mesmo tempo mecanismos para proteção do ar, água, flora, 

fauna e outros recursos naturais; a fim de garanti-los para presentes e futuras 

gerações.  

 

1.3.1 Notas sobre o direito ambiental brasileiro 

Segundo o jurista e ambientalista José Morato Leite, a preocupação do ser 

humano com a qualidade de vida e a proteção do meio ambiente, como bem difuso, é 

recente25. 

Todavia, outros estudiosos afirmam que a preocupação com meio ambiente 

vem desde tempos remotos, pois Platão, na Grécia do século IV a.C., e Cícero, em 

Roma, já se posicionavam contra as destruições das florestas existentes26. E, 

defendem que em algumas codificações já existiam dispositivos com o intuito de 

prevenção da destruição das florestas. 

Para o constitucionalista Pedro Lenza, desde o direito romano há 

preocupações com o meio ambiente, em especial sobre a limpeza das águas, o 

barulho, a fumaça e a preservação das áreas plantadas.  Contudo, ele destaca que 

“referida preocupação cingia-se a questões de direito imobiliário, intrinsecamente 

atreladas a uma perspectiva econômica”27. 

Quanto ao contexto brasileiro, é cediço que desde sua colonização o Brasil 

sofreu com a exploração desregrada dos recursos naturais. No início, a Coroa 

Portuguesa tinha interesse apenas econômico nas terras brasileiras e, portanto, não 

                                                           
25 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Ob. Cit., página 71. 
26 OMENA, Flávio Azevêdo. Meio Ambiente Natural: normas jurídicas e procedimentos policiais para 
sua preservação. Catalogado na Fonte Universidade Federal de Alagoas – Biblioteca Central – Maceió: 
Polícia Militar de Alagoas, 2008, página 28. 
27 LENZA, Pedro. Ob. Cit, página 737. 
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se preocupou com a conservação e preservação do meio ambiente para as gerações 

vindouras. 

Em um primeiro momento ocorreu a exploração da mata atlântica, a qual 

teve boa parte de seu território suprimido. Em seguida regiões do norte, nordeste, sul 

e sudeste também foram explorados para que se desenvolvesse a cultura da cana-

de-açúcar, haja vista a grande extensão de área fértil e o clima propício para o 

desenvolvimento da monocultura. 

Portanto, nesse período da história do país, as legislações existentes se 

destinavam a garantir a sustentabilidade dos lucros da coroa com as atividades 

exercidas. E, mesmo as ordenações Manuelinas e Filipinas, que traziam algumas 

medidas para conter ações lesivas ao meio ambiente, o intuito sempre era a 

preservação de interesses econômicos da coroa portuguesa e pouco cuidado havia 

com o ecossistema e biomas naturais. 

Em 1.605 surge à primeira lei efetiva de combate à degradação do pau-

brasil. Essa lei exigia autorização real para o corte, bem como impôs medidas 

restritivas para a exploração do recurso natural, mas era exclusivo para essa espécie 

de planta. 

Em 1.799 surge o primeiro Regimento de Cortes de Madeiras. José 

Bonifácio foi um grande disseminador de ideias sobre a necessidade de preservação 

do ambiente. Ele propagou recomendações para o desenvolvimento de atividades 

ambientais que não visassem apenas o dinheiro, alertando sobre a necessidade de 

recomposição do que havia sido degradado. 

Os ideais de José Bonifácio influenciaram até mesmo a Fase Imperial, pois 

em 18 de setembro de 1850 foi criada a lei terra no Brasil (Lei n. 601/50). Mas essa 

lei foi de encontro aos interesses latifundiários, já que combatia à destruição 

desenfreada das florestas brasileiras, e não teve eficácia. 

O período imperial não serviu de grandes avanços na área da proteção ao 

meio ambiente. Foi na fase Republica que ocorreu a solidificação das bases 

formadoras do Direito Ambiental. 

Entre 1889 a 1891 ocorreu a evolução do Direito Ambiental com a criação 

de vários dispositivos de proteção ambiental. Dentre os quais, o Código Florestal 
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(Decreto n. 23.793/34); o Código de Caça e Pesca (Decreto n. 23.672/34º) e outros 

códigos e leis de proteção à agua, mineração, energia nuclear. 

Além disso, outros institutos se aperfeiçoaram, como o Código Florestal e 

de Caça e Pesca. E, também, foi criado, o primeiro órgão florestal do Brasil – Serviço 

Florestal do Brasil – criado em 18 de dezembro de 1921. 

Conforme o jurista Édis Milaré, desde a Constituição de 1934 houve 

menção a proteção do patrimônio histórico, cultural e paisagístico do país; com vistas 

a função social da propriedade. Mas isso era insuficiente para proteger o patrimônio 

Ambiental, uma vez que cuidava de maneira diluída e casual, referindo-se 

separadamente a alguns elementos do meio ambiente (florestas, caças, pesca) ou 

então disciplinando matérias com ele indiretamente relacionados28. 

Ato contínuo, entre 1981 e 1988, ocorreu à consolidação do Direito 

Ambiental. Nesse contexto foram criados instrumentos que deram forma às medidas 

de combate a ação lesiva contra o meio ambiente de forma especifica e global29. 

Em 1988, pela primeira vez na história brasileira, o texto constitucional 

elevou a tutela ambiental à categoria de direito fundamental de todo cidadão, 

dedicando-lhe ainda uma epígrafe própria dentro do título ordem social. 

Ressalte-se também a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, 

através da Lei n.º 6.938/81 e a criação da Lei n.º 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), 

a qual garantiu a real aplicabilidade das sanções previstas nos regulamentos 

anteriores contra as atividades modificadores do meio ambiente; bem como 

proporcionou a participação efetiva do Ministério Público nas ações ambientais. 

Em especial, a Lei n. 6.983/1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, a qual tem por objetivo congregar todos os entes políticos em uma atividade 

coordenada de enfrentamento dos problemas ambientais. É um diploma legal, cuja 

função mais importante é a de guiar a aplicação de outras leis que tenham por objeto 

a proteção do bem jurídico meio ambiente. 

Nesse contexto, em janeiro de 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

                                                           
28 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo. Revista 
dos Tribunais, 2000, página 211. 
29 LENZA, Pedro. Ob. Cit., página 740. 
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Seguidamente, em 1998, foi publica a Lei n. 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais, 

onde há os tipos penais e as sanções para aqueles que lesionarem o meio ambiente. 

Essa lei será a base para nossa pesquisa, uma vez que é a que descreve os tipos 

penais utilizados pela Polícia Ambiental. 

Diante dessa retrospectiva histórica vemos que o Direito Ambiental no 

Brasil vem se desenvolvendo desde sua fase Colônia. Desta forma, as mudanças na 

área ambiental se originaram na fase Colonial, estendendo-se pela fase Imperial e 

atingiram seu ápice na fase Republicana. 

 

1.3.2 Princípios do Direito Ambiental 

 

Conforme ensina José Joaquim Gomes Canotilho: 

(...) os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 
condicionalismos factivos e jurídicos. Permitem o balanceamento de valores 
e interesses (não obedecem, como as regras, à “lógica do tudo ou nada”), 
consoante o seu peso e ponderação de outros princípios eventualmente 
conflitantes30. 

 

Os princípios estudados serão utilizados para dar resposta a problemática 

da pesquisa, pois servem para formar e orientar a geração e a implementação do 

Direito Ambiental. 

Ademais, conforme os ensinamentos de Carlos Cunha Costa:  

Diante da pretensão de se construir um Estado Socioambiental de Direito, é 
inegável a relevância desses princípios, pois deverão orientar toda a 
produção legislativa para que se confeccionem os instrumentos dos quais se 
deverá valer o Estado no enfrentamento da crise ambiental31. 

 

Nesse sentido, uma vez que os princípios irão orientar a atuação legislativa 

e, por sua vez o judiciária, trouxemos à baila alguns deles para contribuir e 

fundamentar nosso trabalho. Em tempo, devemos que a intenção aqui não esgotar os 

                                                           
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Edição. Editora Almedina. Coimbra. 
1993, páginas 1.034-1.035. 
31 COSTA, Carlos Fernando da Cunha. A Tutela Penal do Meio Ambiente. Editora Juará. Curitiba/PR. 
2013, página 78. 
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princípios existentes na doutrina, mas consignar aqueles que subsidiam 

principalmente a atividade policial e os direitos humanos. 

 

a. Princípio do Direito ao Meio Ambiente Equilibrado 

O direito ao meio ambiente equilibrado, do ponto de vista ecológico, 

consiste na conservação das propriedades e das funções naturais desse meio, a fim 

de permitir a “existência, a evolução e o desenvolvimento dos seres vivos”32. 

Na ciência jurídica a busca pelo “equilíbrio” nas relações pessoais e sociais 

tem sido a busca dos estudos e legislações. Consiste na busca da igualdade entre 

forças opostas, a fim de igualar as desigualdades existentes na interação dos seres 

humanos uns com os outros, e com o meio em que vivem.  

É preciso saber que o estado de equilíbrio não visa a obtenção de uma 

situação de que a estabilidade seja absoluta, em que nada se altere. Até porque, tendo 

em vista a dinâmica do mundo, esse estado seria inalcançável. Ao contrário, “trata-se 

de um desafio científico, social e político permanente aferir e decidir se as mudanças 

ou inovações são positivas ou negativas”33. 

No mesmo passo segue o meio ambiente, que, em condições naturais, as 

diversas espécies animais e vegetais têm uma população mais ou menos estável, 

oscilando em relação a um valor médio. Portanto, conclui-se que o “conceito de 

estabilidade é relativo, uma vez que todo ecossistema é evolutivo em função das 

grandes flutuações climáticas, às quais a biosfera está sujeita”34. 

O Direito Ambiental contemporâneo sente a necessidade de estabelecer 

normas que assegurem o equilíbrio ecológico. Segundo o doutrinador Paulo Afonso 

Leme Machado, nove áreas são estabelecidas, onde os processos de alteração 

constituíram limites planetários: mudança planetária, taxa da perda da biodiversidade 

(terrestre e marinha), interferência entre os ciclos do nitrogênio e o fósforo, 

esgotamento do ozônio estratosférico, acidificação dos oceanos, uso global das águas 

doces, mudança do uso dos solos, poluição química e o carregamento de aerossol na 

                                                           
32KRIEGER, Maria da Graça, MACIEL, Anna Maria Becker, ROCHA, João Carlos de Carvalho, 
FINNATO, Maria José Bocorny e BEVILACQUA, Cleci Regina. Dicionário de direito 
ambiental: terminologia das leis do meio ambiente. 2ª. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008, 

página 124. 
33 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. CIt., página 62.  
34 DUSSART, Bernard. Apud, MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. Cit., página 62. 
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atmosfera. E conclui dizendo que, “se um limite é transgredido, então, outros limites 

passam também a estar sob um risco sério”35. 

Corrobora, portanto, que o meio ambiente funciona de maneira una e 

qualquer alteração no ecossistema tem reflexos a um nível global. Pensemos, então, 

que no estado de Mato Grosso não é diferente, e que há uma correlação entre as 

regiões políticas do estado quanto ao assunto meio ambiente. Há uma interação entre 

elas. 

Com efeito, o Estado deve buscar e apresentar regras para prevenir/evitar 

ou reparar o desequilíbrio ambiental; bem como identificar situações que conduzam 

as comunidades naturais a uma menor instabilidade. Pois, a dignidade humana só se 

concretiza em uma sociedade equilibrada ecologicamente36. 

Portanto, o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado deve nortear 

a atuação do Direito Ambiental e, por via oblíqua, as ações do Poder Executivo 

também. Cada ser humano só fruirá plenamente de um estado de bem estar e de 

equidade se lhe for assegurado o direito fundamental de viver num ambiente 

equilibrado.  

Com fulcro nesse princípio, a própria Constituição Federal, positivou direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e atribuiu ao Poder Público o dever de 

proteger a fauna e a flora.  Por meio de políticas preventivas e sanções aos indivíduos 

que coloquem em risco o ambiente. 

b. Princípio da Precaução 

Com fulcro no Princípio da Precaução37, considera-se que as medidas 

adotadas para prevenir a poluição ou degradação ambiental devem levar em 

consideração o conjunto de recursos disponíveis em cada região para a proteção dos 

ecossistemas, em atenção as peculiaridades locais. Mas, obviamente, que toda 

dúvida deve ser fundada por análises técnicas e científicas. 

 

                                                           
35MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. CIt., página 63. 
36 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. CIt., página 64. 
37 Com o fim de proteger ao meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério de 
precaução conforme suas capacidades. Quando haja perigo de dano grave e irreversível, a falta de 
uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes, em 
função do custo para impedir a degradação do meio ambiente. (Declaração do Rio – Princípio nº 15). 



 
 

30 

 

c. Princípio da Prevenção 

No mesmo passo, fundamentará o estudo o Princípio da Prevenção, que 

faz inteira subsunção a pesquisa em comento. Esse princípio “se aplica a impactos 

ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um 

conjunto de nexos de causalidade que sejam suficientes para a identificação de 

impactos futuros mais prováveis”38. 

Com base no Princípio da Prevenção é que um mapeamento nas regiões 

geopolíticas do Estado quanto aos crimes ambientais ocorridos nos últimos cinco anos 

se fundamente e torna possível a realização de uma análise ambiental e verificar a 

correlação entre eles.  

A Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 4º também determina 

que o Governo deve estabelecer, mediante critérios da conveniência e oportunidade 

administrativas, as áreas nas quais prioritariamente aplicará suas políticas de 

proteção ambiente. In fine: 

Art. 4º. A Política Nacional de Meio Ambiente visará: 
(...) 
II – A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, do Território e dos Municípios. 
 

Nota-se a necessidade de se identificar os problemas para que as políticas 

ambientais sejam desenvolvidas de acordo as peculiaridades de cada região. Assim, 

em obediência ao princípio da simetria entre os entes federados, deve atentar-se para 

as áreas que em que há maior incidência dos crimes ambientais.  

Acredita-se, portanto, que o levantamento de dados sobre a incidência de 

crimes ambientais e a realização da correlação desses dados entre as diferentes 

regiões servirá para fundamentar e planejar ações mitigadoras aos danos ambientais 

no estado de Mato Grosso. 

Nesse sentido, a Polícia exercerá seu papel de fiscalização na repressão e 

prevenção da ocorrência de crimes ambientais. Por esse motivo, é importante que a 

Segurança Pública esteja integrada com as demais áreas da Administração Pública 

                                                           
38ANTUNES, Paulo de Bessa. Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. Comentários à Lei 6.938, 
de 31 d agosto de 1981. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2005, página 31. 
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que fiscalize a exploração ambiental, bem como que se faça estudos que norteiem 

políticas de segurança pública para o combate a violência ao meio ambiente. 

 

1.4  Desenvolvimento Sustentável 

 

É um grande desafio salvaguardar a natureza da ganância humana. A 

resistência do setor econômico na exploração das matérias-primas naturais em 

contraposição à necessidade de garantir a preservação ambiental é um dos grandes 

desafios dos governos atuais.  

É irrefutável a importância do fluxo de serviços gerados pelos ecossistemas 

para o bem-estar humano e para o suporte da vida no planeta, sendo que sua 

valoração econômica, política e jurídica servem de subsídios para as políticas 

ambientais. Mas é necessário estabelecer um equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e o meio ambiente.  

Trata-se do Desenvolvimento Sustentável que, nos dizeres do Relatório 

Brundtland é definido como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias39”.  

E, segundo a definição de Petters Milena Melo: 

O desenvolvimento sustentável é um modelo que mira à eliminação da 
pobreza, à melhoria dos standards nutricionais, da saúde e da educação, 
garantindo um adequado acesso aos serviços e aos recursos naturais e 
culturais, eliminando progressivamente as disparidades globais e as 
desigualdades na distribuição de renda; assegurando iguais oportunidades 
entre os sexos e aos jovens, promovendo modelos de produção e de 
consumo que respeitem as exigências de proteção e gestão dos recursos 
naturais; que garanta a paz, a segurança, a estabilidade e o respeito dos 
direitos humanos, também mediante o empowerment da governance em 
todos os níveis, e promova a solidariedade e a ajuda para o desenvolvimento, 

                                                           
39Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado 

em 1987. O Relatório, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do 
modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em 
desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a 
capacidade de suporte dos ecossistemas. O relatório aponta para a incompatibilidade 
entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustentável
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em quantidade e qualidade, especialmente por parte dos países mais 
desenvolvidos e através da cooperação internacional40. 

 

Não se pode olvidar, que as modernas noções de preservacionismo 

ambiental, bem como sua necessária conscientização, surgem em meados do século 

XX, sob outra perspectiva. 

A crise ambiental decorrente do crescimento caótico das atividades 

industriais; o consumismo exacerbado a nível mundial; e atividade econômica com a 

exploração desenfreada dos recursos naturais finitos, são alguns motivos que 

alertaram a comunidade global para reconhecer a finitude dos recursos naturais e a 

necessidade de preservá-los. 

 

1.5 Crise Ambiental 

 

Entende-se por crise ambiental a escassez de recursos naturais e as 

diversas catástrofes em nível planetário, surgidas a partir das ações degradadoras do 

ser humano na natureza. 

Essencialmente a crise ambiental configura-se num esgotamento dos 

modelos de desenvolvimento econômico e industrial experimentados. De fato, o 

modelo proveniente da Revolução Industrial, que prometia bem-estar para todos, não 

cumpriu aquilo que prometeu, pois, apesar dos benefícios tecnológicos, trouxe 

também devastação ambiental planetária e indiscriminada41. 

Tendo em vista que o capitalista industrialista e o coletivismo industrialistas 

puseram em prática o modelo industrial agressivo aos valores ambientais da 

comunidade, concluímos que as ideologias liberais e socialistas não souberam lidar 

com a crise ambiental. 

                                                           
40 MELO, Milena Petters. A era dos direitos e do desenvolvimento. In: CENCI, Daniel Rubens; BEDIN, 
Gilmar Antonio. (Org.). Direitos Humanos, Relações Internacionais & Meio Ambiente. 1ed.Curitiba: 
Multideia, 2013, p. 81. 
41 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Ob. Cit., página 26. 
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Se por um lado o sistema capitalista visa interesses puramente 

econômicos, radicado no individualismo e no mercantilismo, torna-se agressivo ao 

meio ambiente já que visa exclusivamente auferir vantagens econômicas. 

Ao passo que, o coletivismo é igualmente, ou até mais agressivo, pois este 

baseou-se em uma economia de escala, acreditando em uma unidade de grande 

escala, porque apostou mais na economia suja e não sobre as repostas diretas dos 

interessados, haja vista a ausência de liberdade para a manifestação de seus 

participantes42. 

Depreende-se, portanto, que há um descompasso entre a economia e 

ambiente. Há uma confusão entre qualidade de vida ou bem-estar com o consumismo, 

abundância de bens industriais e o desperdício. Segundo Fernando Reis Condesso, 

temos vivido uma civilização industrial, geradora de efeitos ecologicamente 

depredadores, socialmente injustos e economicamente inviáveis e insustentáveis43. 

Os modelos econômicos estão baseados na busca do acúmulo de capital 

e a produção de riquezas a qualquer custo, mesmo que seja necessário ignorar ou 

usar indevidamente os recursos naturais. Nessa visão a defesa ao meio ambiente e o 

crescimento econômico são aparentemente antagônicos, inconciliáveis e excludentes, 

já que o fim é a acumulação de capital. 

Em síntese, este divórcio entre a concepção da atividade econômica e 

ambiente é, pois uma incontestada crise ambiental. A problemática ambiental 

questiona os processos econômicos e tecnológicos que estão sujeitos à lógica de 

mercado, resultando em degradação do ambiente e prejudicando a qualidade de vida.  

Pode-se depreender que a crise ambiental questiona a necessidade de 

introduzir reformas no Estado, incorporando normas de comportamento econômico e 

produzindo técnicas para controlar os efeitos contaminantes, com o propósito de 

dissolver as externalidade sociais e ecológicas geradas pela racionalidade do 

capital44. 

                                                           
42 FRANCO, Antônio Souza. Apud LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Ob. Cit., 
página 26. 
43 CONDESSO, Fernando dos Reis apud LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. 
Ob. Cit., página 26. 
44 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo.Ob. Cit., página 27. 
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A crise ambiental é um fenômeno integrado em três dimensões ou funções 

econômico-ecológicas da Biosfera, quais seja a oferta de recursos, assimilação de 

resíduos e disponibilização de serviços ambientais. 

Primeiro, são preocupantes as previsões concernentes à escassez da 

oferta de recursos a curto prazo, haja vista as altas taxas de consumo atuais dos 

recursos não renováveis, tais como carvão, o gás natural e o petróleo. Além disso, os 

recursos naturais renováveis que dão sinal de decréscimo.  

Da mesma forma, a função da assimilação está em crise face ao intenso 

ritmo de produção. E, também a indisponibilidade dos recursos configurado no efeito 

estufa, que está associado à diminuição da camada de ozônio.  

Para José Rubens Morato Leite são propostas alternativas para a crise 

ambiental a Economia do ambiente e a busca do Desenvolvimento Durável, 

Sustentável, Ecodesenvolvimento45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo.Ob. Cit., página 27. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E O PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL 

 

 

 

2.1  Políticas Públicas 

 

Para o economista e cientista Luiz Carlos Bresser-Pereira, o Estado “é um 

instrumento de ação coletiva”, pois é através dele que a sociedade alcança seus 

objetivos e finalidades políticas, tais como a ordem ou estabilidade social, a liberdade, 

o bem-estar e a justiça social46. 

Através do Estado é possível estabelecer a ordem pública, por meio de 

políticas públicas preventivas e repressivas, na qual há o uso da força policial. 

Igualmente, procura-se garantir a segurança do mercado institucionalmente regulado, 

através de regras previstas em leis e contratos com vistas ao desenvolvimento 

econômico moderno. 

Entrementes, nem sempre as sociedades foram reguladas pela ação e 

poder estatal. Somente a partir da crise global provocada pelas guerras mundiais é 

que o desenvolvimento econômico foi associado e promovido em conjunto pelo 

mercado e Estado.  

Até as primeiras décadas do século 20, o progresso estava exclusivamente 

relacionado à concepção de prosperidade econômica, dependia unicamente das 

forças de mercado. Nesse sentido, manifesta-se Heidemann: 

(...) a promoção do progresso esteve, mormente, a cargo das forças da 
economia de mercado sob o comando teórico da economia política. O século 
19 foi o tempo em que a filosofia e a prática do liberalismo tiveram sua 
expressão áurea. Naquela época, o Estado praticamente não tinha um papel 

                                                           
46 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Estado. Editora Lua Nova, São Paulo, 
81: 117-146, 2010, página 117. 
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a exercer em relação à economia. Administração da justiça, diplomacia e, 
incipientemente, educação constituíam seus encargos essenciais47. 

 

Isto é, não existia uma política que visasse o progresso como uma ação 

integrada entre o Estado e demais sujeitos da comunidade. Logo, sem a presença ou 

a iniciativa do Estado, não havia política pública para regular as ações econômicas, 

as quais dependiam do mercado autorregulado.  

Por outro lado, a liberdade quase absoluta dos indivíduos também 

representava um problema, uma vez que desconsiderava as dimensões comunais da 

vida humana e seus envolvimentos na via política. As áreas sociais, como a educação, 

saúde e meio ambiente só recebiam atenção do Estado. Este, por sua vez, tinha sua 

atuação limitada pelos interesses econômicos do mercado autorregulado.  

Por via oblíqua, também não havia previsão de projetos integrados entre 

Estado e os demais integrantes da comunidade. Apenas projetos setoriais e isolados, 

os quais esgotavam em si mesmos.  

Porém, após a 2ª Guerra Mundial, setor econômico entrou em crise, e foi 

necessário mercado e Estado trabalhassem juntos para promover o desenvolvimento 

das sociedades. A mudança em conjunto das duas forças mudou a visão social em 

todos os seus aspectos, inclusive o modo de funcionamento do mercado, passou a 

considerar o desenvolvimento nos aspetos sociais, políticos e econômicos por meio 

das políticas públicas. 

O Estado passou a intervir de duas formas: 

Como ação reguladora, pela criação de leis que imprimiam direcionamentos 
específicos de ordem política às iniciativas econômicas; e pela participação 
direta do Estado na economia, com função empresarial, como, por exemplo, 
na criação e na administração de empresas estatais. É então que aparecem 
as assim chamadas políticas governamentais, mais tarde melhor entendidas 
como políticas públicas48.  

 

2.1.1 Da Política às Políticas Públicas 
 

                                                           
47HEIDEMANN, Francisco G. Do Sonho do progresso às políticas de desenvolvimento in Políticas 
Públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise. Francisco G. Heidemann e 
José Francisco Salm, organizadores; Tomás de Aquino Guimarães, apresentação. – Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2009, página 04. 
48HEIDEMANN, Francisco G. Ob. Cit., página 08.  
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O autor Francisco G. Heidemann, em sua obra “Políticas Públicas de 

Desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise”, conceitua políticas 

públicas da seguinte maneira: 

Em termos político-administrativos, o desenvolvimento de uma sociedade 
resulta de decisões formuladas e implementadas pelos governos dos Estados 
nacionais, subnacionais e supranacionais em conjunto com as demais forças 
vivas da sociedade, sobretudo as forças de mercado em seu sentido lato. Em 
seu conjunto, essas decisões e ações de governo e de outros atores sociais 
constituem o que conhece com o nome genérico de políticas públicas49. 

 

Porém, não se pode olvidar que a expressão política pública (em inglês 

publicpolicy) possui várias acepções.  Pois, se consideramos apenas o termo 

“política”, verificamos que dele decorre várias definições.  

Primeiro, “a política engloba tudo o que diz respeito à vida coletiva das 

pessoas em sociedade e em suas organizações”50. Conforme o filósofo Aristóteles, 

em sua consagrada frase, o “homem é um animal político”. Isto é, é um ser político 

por natureza. 

Somente o ser humano possui a linguagem e o poder de comunicação 

verbal. Os demais animais, por sua vez, somente experimentam dor e prazer. Em 

contrapartida, o ser humano tem a aptidão de se expressar em palavras, e possui a 

capacidade de entender o certo ou errado. 

Assim, no estudo da realidade social, é necessário considerar “a 

capacidade de atuação do homem sobre a natureza e a sua consequente criação de 

novas condições de existências como fundamentais para compreendermos o 

desenvolvimento na sociedade”51. 

Em que pese nas relações sociais as pessoas influenciem umas às outras, 

Heidemann ressalta que “a natureza política do homem, na verdade, caracteriza 

                                                           
49HEIDEMANN, Francisco G.Ob. Cit., página 10. 
50HEIDEMANN, Francisco G.Ob. Cit., página 06. 
51 GRETER, Francisco P. e BEVERARI, Rafael Fermino. Comunicação e seus aspectos 
ideológicosinPortal Ciência & Vida. Disponível em 
<http://filosofiacienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/71/artigo265223-1.asp>. Acesso em 13 de 
novembro de 2016. 
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apenas uma dimensão do ser humano na sua totalidade”52, pois ainda há outros 

aspectos que ele desenvolve.  

A política também consiste em um conjunto de processos, métodos e 

expedientes, usados por indivíduos ou grupo de interesses para influenciar, conquistar 

e manter poder. O problema desse conceito é que se os “interesses forem 

conjunturais, particulares, podem comprometer, se não corromper, as instituições 

comuns”53. 

Outrossim, política consiste na arte de governar e realizar o bem público. 

Essa acepção “trata do organismo social em sua totalidade e não apenas das pessoas 

como entidades individuais”54.  

Outra acepção do termo “política” é que ela também pode ser entendida 

como “ações, práticas e diretrizes políticas, fundadas em leis e empreendidas como 

funções de Estado por um governo, para resolver questões gerais e especificas de 

uma sociedade.”55. 

Para tanto, o Governo elabora planejamentos e, por meio deles, 

implementa políticas previamente estudadas, como diretrizes de alcance geral ou 

horizontal (políticas econômicas) ou de alcance setorial (saúde, segurança). 

A quinta acepção que trazemos à baila consiste na política como a teoria 

política ou o conhecimento dos fenômenos ligados à regulamentação e ao controle da 

vida humana em sociedade, como também à organização, ao ordenamento e à 

administração das jurisdições político-administrativas. Isto é, considera todas as 

acepções anteriormente citadas, pois sistematiza o fato política básico. 

Ato contínuo, uma vez apresentadas as acepções de política, cumpre-nos 

estudar o significado da expressão “política pública”. Senão, vejamos. 

Em que pese existam variadas concepções de política, é cediço que em 

todas elas o Estado visa o desenvolvimento social, econômico e político. Pode-se 

                                                           
52HEIDEMANN, Francisco G. Ob. Cit., página 12. 
53HEIDEMANN, Francisco G. Ob. Cit., página 07. 
54HEIDEMANN, Francisco G. Ob. Cit., página 07. 
55HEIDEMANN, Francisco G. Ob. Cit., página 07. 
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considerar o desenvolvimento como um bem público, uma vez que é interesse de 

todos os cidadãos.  

Portanto, “um processo de desenvolvimento que cristaliza desigualdades 

sociais, ou que destrói a natureza, por exemplo, não será visto como um ‘bem 

público’”56. É imprescindível que um plano seja elaborado pelo Estado e implementado 

por meio de políticas públicas.  

Para tanto, atualmente é utilizado um conceito mais integrador de 

desenvolvimento, que é resultado de decisões formuladas pelos governos em 

conjunto com a sociedade e o mercado. Essas decisões e ações são as políticas 

públicas.  

Segundo Francisco G. Heidemann: 

A ideia de progresso embala a humanidade (ocidental) há quase quatro 
séculos. Em seu curso, ela iniciou e consolidou uma revolução paradigmática 
na cosmovisão humana. Depois de superada sua visão romântica e simplista, 
ela gerou um novo ideal, o ideal de desenvolvimento, que, por sua vez, 
reclamou o surgimento do conceito de políticas públicas, como também os 
desdobramentos conceituais e operacionais que estas políticas implicavam57.  

 

Portanto, o planejamento deve ser a primeira função administrativa, 

exatamente por ser aquela que serve de base para as demais. O planejamento 

determina, antecipadamente, o que se deve fazer, define quais os objetivos a serem 

atingidos e quais formas de controle serão adotadas para o gerenciamento dos 

planejamentos. 

 

2.2  Planos Plurianuais 
 

2.2.1 Conceito 

A Constituição Federal brasileira estabeleceu duas modalidades de 

planejamento para os gestores dos entes administrativos. O primeiro consiste na 

elaboração de planos nacionais de desenvolvimento econômico e social (art. 21, inc. 

                                                           
56HEIDEMANN, Francisco G. Ob. Cit., página 07. 
57 HEIDEMANN, Francisco G.Ob. Cit., página 03. 
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IX e art. 174, caput e §1º)58, e os segundos são os planos plurianuais (art. 165, inc. I 

e §1º e §4º)59. 

Os Planos Plurianuais (PPA) devem ser desenvolvidos pelos entes da 

Federação, com o intuito de organizar e direcionar os investimentos que serão feitos 

pelo Poder Executivo. Também irão orientar a criação de políticas públicas para que 

as metas e objetivos do Governo sejam atingidos. 

Para a presente pesquisa importa estudar o PPA e as políticas públicas que 

deles decorrem, como vistas ao meio ambiente, segurança pública e as políticas 

públicas aplicáveis a essas áreas. 

É cediço que o PPA é a programação da Administração Pública a longo 

prazo, e funciona como guia para as autorização orçamentárias anuais (Lei 

Orçamentária Anual - LOA e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO). Isto é, ajuda nas 

elaborações das diretrizes, objetivos e metas da administração pública de forma 

regionalizada, com vistas as despesas de capital e aos programas de duração 

continuada. 

Vejamos que o desenvolvimento é fruto de uma estratégia nacional 

elaborada por meio de planejamentos. “Através de suas intuições e organizações, o 

Estado age sobre a sociedade em longo prazo; e, no curto prazo, através das políticas 

públicas60. 

Segundo Osvaldo Maldonado Sanches61, a fase do planejamento 

plurianual consiste no seguinte: 

                                                           
58Art. 21. Compete à União: (...) IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social. (...)Art. 174. Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. § 1º A lei 
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
59Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 
orçamentárias; III - os orçamentos anuais. § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
60 CUNHA, Carla Giane Soares da. O Plano Plurianual como Instrumento de Planejamento e Gestão. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Administração Pública Contemporânea da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRS. Porto Alegre, 2011, página 11.  
61SANCHES, Osvaldo Maldonado. O Ciclo Orçamentário uma reavaliação à luz da Constituição de 
1988. In Planejamento e Orçamento Governamental; Coletânea/ Organizadores James Giacomoni e 
José Luiz Pagnussat. –Brasília: ENAP - Fundação Escola Nacional de Administração Pública. 2 v. 
Brasília, 2006, página 194.  
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O desempenho de tal atividade, respeitados os procedimentos metodológicos 
geralmente aceitos para o exercício do planejamento (com o processo e não 
como tarefa episódica), envolve a observância estrita de uma série de etapas 
ou processos. Tais etapas compreendem: o diagnóstico da realidade 
presente, o delineamento de cenário de futuro desejado, a articulação de 
estratégias para sua realização e das respectivas políticas de apoio, a 
definição de prioridades e a formulação de programas de intervenção sobre 
a realidade – com vistas a atingir os objetivos estabelecidos segundo a ordem 
de prioridade fixada e dentro dos recursos disponíveis – e o 
acompanhamento da execução e avaliação dos resultados. Sua 
implementação, como é evidente, requer que se conte com uma estrutura 
tecno-burocrática experiente, preparada e motivada para dar apoio aos polos 
centrais de decisão do governo. 

 

Portanto, o PPA foi concebido como um coordenador das ações 

governamentais, subordinando a ele todos as iniciativas, explicitando as intenções do 

governo a um longo prazo, organizando o orçamento e criando condições para o 

controle das ações previstas e das despesas públicas.  

 

2.2.2 Planos de Ação 

O relatório do PPA 2012-2015 é um continuação da gestão anterior, e por 

esse motivo não há mudanças significativas no que já estavam em andamento na 

gestão anterior. Os planejamentos que até então já existiam para controle e prevenção 

de danos ambientais foram continuados. 

Fatores como o ecossistema favorável para pecuária e industrias 

madeireiras, a migração acelerada e desorganizada, a agricultura extensiva, foram 

fatores que contribuíram para a degradação do meio ambiente no estado. 

Tendo em vista a necessidade de proteção desses ecossistemas, o 

Governo estadual e federal têm elaborado planejamentos de ação coordenadas para 

prevenção e repressão dos desmatamentos, queimadas, caça e pesca predatória.  

Nesse passo, no ano de 2004, uma das estratégias foi a elaboração e 

implementação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal - PPCDAM.  

Todavia, o relatório do PPA 2012-2015 explanou que essa medida gerou 

outros problemas no aspecto social. As ações de controle dos desmatamentos e 

queimadas geraram para os municípios inseridos no Arco do Desmatamento 
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desemprego, redução de renda e oportunidades de negócios para a manutenção da 

economia local.  

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de atividades sustentáveis, 

melhorar o ordenamento territorial fundiário, e buscar a mudança da lógica da 

economia local, o Governo Federal em parceria com o Governo do Estado lançou a 

Operação Arco Verde em 2009.  

A articulação entre as políticas públicas federais e estaduais e a atuação 

dos órgãos ambientais produziu uma redução significativa dos desmatamentos no 

estado de Mato Grosso. Essa redução repercutiu no desmatamento da Amazônia 

Legal.  

Conforme o relatório do PPA 2012-2015, o Governo do Estado de Mato 

Grosso é referência nacional quando se trata de iniciativas inovadoras para o controle 

dos desmatamentos. Em 1999 o Estado criou por meio da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente - FEMA, o Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais – 

SLAPR e quase uma década depois o MT Legal que fomenta o cadastro das 

propriedades rurais com o Cadastro Ambiental Rural – CAR.  

O SLAPR e o CAR constituíram uma etapa inicial do licenciamento 

ambiental para as propriedades rurais. As duas iniciativas têm por objetivo 

implementar um banco de dados sobre os proprietários rurais do Estado, a fim de 

exercer um controle sobre o uso dos recursos naturais.  

No mesmo passo, em 2006 a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA 

assumiu, de forma integral, a gestão florestal em Mato Grosso. Ocorreu a 

implementação da Política Florestal do Estado de Mato Grosso, instituindo o Fundo 

de Desenvolvimento Florestal do Estado de Mato Grosso – MT/FLORESTA e o 

Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC/SEMA. 

Ambos possibilitaram a melhoria no controle dos produtos florestais.  

Para a responsabilização ambiental dos infratores foram produzidos um 

total de 3.711 documentos entre decisões administrativas, interlocutórias, despachos 

e pareceres técnicos resultantes da análise de defesas de autos de infração ambiental 

aplicados pela SEMA. 
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Para o PPA 2012-2015 foram definidos treze objetivos estratégicos que 

contemplam as principais áreas de políticas públicas do Estado. Dentre as quais, 

considerou importante a implementação de novas ações na área ambiental.  

Nesse passo, o Objetivo Estratégico 1 consiste em “Melhorar a 

conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e as práticas sustentáveis de 

uso dos recursos naturais”. São estratégias:  

a) Fortalecer o sistema estadual de controle do uso dos recursos ambientais;  

b) Ampliação da educação ambiental e da participação social;  

c) Melhoria no gerenciamento de resíduos sólidos;  

d) Ampliação do conhecimento e melhoria da gestão da biodiversidade;  

e) Implementação de ações de proteção do clima;  

f) Melhoria da gestão dos recursos hídricos;  

g) Ampliação da recuperação de áreas degradadas;  

h) Melhoria no controle da contaminação e da poluição ambiental. 

 

2.3. Poder de Polícia 
 

Em apertada síntese, estudamos no primeiro capítulo que, a princípio, o 

homem tratou o meio ambiente como recurso inesgotável. Conduzido por sua 

ganância e consumo desregrado, e consequentemente vivemos na iminência de que 

tais recursos sejam esgotados, o que é fonte de preocupações para todas as nações. 

O mundo tem despertado para essa realidade e, por meio de convenções 

e tratados de cooperação, várias comunidades têm se mobilizado para melhorar a 

qualidade de vida. Trata-se de uma busca para interação harmônica da humanidade 

com o meio ambiente. 

Estudamos também que no Brasil a valorização do meio ambiente começou 

na época do império, com a edição de leis esparsas. Todavia, somente com a 

implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, é que houve uma 

nova maneira de lidar com os problemas ambientais. 

Mormente a partir da promulgação da Constituição Federal atual, na qual 

se deu a publicação de capítulo exclusivo para proteção ambiental. Nesse passo, as 
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organizações policiais são instituições competentes para fazer cumprir a política 

ambiental. 

Para tanto, criou-se dentro das Polícias Militares e Civis unidades 

especializadas à defesa do Meio Ambiente. Embora alguns estados já o havia feito, 

como por exemplo o estado de São Paulo. 

Neste momento vamos discorrer sobre as organizações policiais de 

prevenção e repressão do crime ambiental no Estado de Mato Grosso, estudando 

sobre o aspecto histórico e funcional das unidades especializadas. 

 

2.3.1. As organizações policiais: prevenção e repressão criminal 

 

Em uma gestão democrática é imprescindível garantir a legitimidade e 

eficiência às políticas de segurança pública. Para tanto, deve-se considerar a 

competência de cada um dos atores e órgãos envolvidos na atividade de prevenção 

e repressão criminal. E, outrossim, promover ações integradas entre as organizações 

policiais e outros órgãos do Estado.  

Segundo o pesquisador Marcos Flávio Rolim, 

O debate em torno da segurança pública ainda está na fase problemática de 
constituição de um “campo” específico onde os atores compartilhem 
conceitos, linguagem, expectativas normativas e métodos de diagnóstico, 
planejamento e ação e possa, por isso mesmo, identificar claramente suas 
próprias divergências62.  

 

Para a estudiosa de Gestão Pública Paula Rodriguez Ballestros, as 

políticas de segurança pública no Brasil têm sido, em regra, “pensadas e 

implementadas de forma fragmentada e pouco planejada”63.  

Para Sergio Adorno 

De modo geral, as políticas penais permanecem orientadas ao sabor de 
estoque de conhecimento acumulado por intermédio de culturas 
organizacionais que agenciam interesses coorporativos os mais diversos e, 

                                                           
62ROLIM, Marcos Flavio. ESTUDO 40: Instituições, Sistemas e Gestão da Segurança Pública in 
Perspectivas dos Investimentos Sociais no Brasil. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Disponível em https://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/pis/Estudo%2040.pdf. Acesso em 26.11.2016. 
63BALLESTROS, Paula Rodriguez. Gestão de políticas de Segurança pública no Brasil: problemas, 
impasses e desafios. Rev. bras. segurança pública | São Paulo v. 8, n. 1, 6-22 Fev/Mar 2014, página 
07. 

https://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/pis/Estudo%2040.pdf
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não raro, impedem que os problemas reais possam ser efetivamente 
atacados a médio, curto e longo prazos64. 

 

Adorno afirma que no Brasil ainda não há uma cultura de estudos na área 

de segurança pública, como já existe em países como o Canadá, Estados Unidos e 

países da Europa Ocidental. E, em que pese já exista um interesse acadêmico e 

científico pelo assunto, o que se sabe ainda é pouco. Nesse sentido ele diz: 

Fazer com tais políticas sejam minimamente orientadas por um conjunto de 
dados estatísticos confiáveis e de informações qualitativas, extraídas de 
pesquisas realizadas no domínio das ciências sociais, consiste certamente 
em um dos maiores desafios à construção de modelos de justiça e de controle 
social, não apenas eficientes e eficazes, mas também adequados ao Estado 
democrático de Direito65. 

 

Nesse passo, a atuação policial, administrativa ou judiciária, consiste na 

execução da atividades preventivas da prática de atos ilegais (Polícia administrativa), 

e de procedimentos de investigação criminal para subsidiar a atividade repressiva do 

Estado ao infrator (Polícia Judiciária). 

Certamente, para que a execução das atividades policiais alcance seu 

objetivo, é imprescindível que os responsáveis pela aplicação da lei sejam 

conhecedores dela, e os procedimentos adequados ao caso apurado. 

Além do conhecimento sobre as leis, o policial deve agir guiado por critérios 

de legitimidade, razoabilidade e limitação de seus atos, uma vez que é um porta voz 

do Estado, e deve agir com capacidade de discernimento sobre as normas jurídicas.  

 

2.3.2. Alguns desafios das organizações policiais 

Bem, se há normas que regulam ação do cidadãos, indaga-se porque ainda 

há propagação do crime. A princípio, deixamos claro que esse não é o tema da 

pesquisa, mas de forma sucinta podemos considerar que há vários desafios para o 

Estado evitar o crime. 

                                                           
64ADORNO, Sérgio. O Monopólio estatal da violência na sociedade brasileira contemporânea. In: O que 

ler na ciência social brasileira 1970-2002. Volume IV. Organizado por Sérgio Miceli - Capes. Editora 

Sumaré. Brasília/DF, 1999, página 266. 
65 ADORNO, Sérgio. Ob. Cit., página 266. 
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Um desses desafios é fazer com que a lei seja aplicada. A existência de 

leis tipificando condutas como crime não é suficiente para evitar que ações lesivas 

aos bens jurídicos ocorram.  

A ausência de fiscalização é um dos fatores que cooperam para a 

propagação das infrações. A anomia social também dá ao cidadão a sensação de 

injustiçado quando o outro não é punido ao transgredir a lei. E, portanto, a ausência 

do Estado contribui para a ineficácia das leis. 

Outro fator da ineficácia da lei consiste no desconhecimento dela pelo 

agente fiscalizador (policiais ou agentes de fiscalização). Pois, por desconhecer a lei, 

suas atuações podem agredir as normas legais que regem as ações contra cidadãos 

ou suas propriedades.  

Nota-se, portanto, a importância de que as formas e procedimentos 

policiais sejam legítimos e legais. Pois só permitirá que outros órgãos procedam às 

medidas cautelares com eficácia, fazendo valer os dizeres da lei, se a polícia atuar 

com eficiência ao aplicar a lei. 

No mesmo passo caminha a atuação policial quanto aos crimes ambientais. 

O controle pelo poder público das condutas lesivas ao meio ambiente é imprescindível 

para garantir que os dispositivos legais de proteção ambiental sejam realmente 

cumpridos. 

Nesse sentido temos que 

Uma vez que o meio ambiente equilibrado é um direito humano essencial, o 
Estado busca estabelecer mecanismos que garantam as gerações presentes 
e futuras esse direito. Nesse viés, resta caracterizada a importância da 
Segurança Pública no exercício de tutela do bem jurídico meio ambiente66. 

 

2.4. Poder de Polícia Ambiental 

 

O Poder de Polícia é um dos principais mecanismos postos à disposição 

do Estado para a defesa do meio ambiente. 

                                                           
66 FRANCO, D. B. ; GONÇALVES, L.E.D. ; IRIGARAY, T.Q. As atribuições legais das polícias militares 
estaduais na tutela do meio ambiente. In: Abordagens Atuais em Segurança Pública, organizado por 
Rodolfo Herberto Schneider. 1ed.Porto Alegre: Editora PUC/RS. 2011, página 126. 
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Primeiro é necessário compreender que o Poder de Polícia consiste no 

instrumento jurídico utilizado pelo Estado para estabelecer limites aos direitos 

individuais, em benefício da coletividade67.  

Segundo Paulo Bessa de Antunes, o Poder de Polícia é definido como “a 

faculdade que o Estado possui de intervir na vida social, com a finalidade de coibir 

determinados comportamentos que sejam julgados nocivos para a vida em 

comunidade”68.  

Os interesses individuais não são absolutos, e podem ser relativizados 

quando concorrerem com direitos de natureza coletiva, como é o caso da proteção ao 

meio ambiente. Logo, interesses econômicos ou políticos devem ser deixados de lado 

quando colocarem em risco recursos naturais e ecossistemas. 

Conforme define do Código Tributário Nacional, art. 78: 

Considera-se Poder de Polícia a atividade de administração pública que, 
limitando ou disciplinado direito, interesse ou liberdade, regula a prática do 
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, do exercício de atividade econômica dependente de concessão do 
poder público ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais coletivos. 

Trata-se, portanto, de uma atividade estatal e indelegável, preventiva ou 

repressiva, visando coibir ou evitar danos sociais. 

O Estado, como se vê, age por meios coativos que são postos à sua 
disposição pela Lei. A execução de todas as normas relativas ao tema em 
exame é atribuição da autoridade de polícia que é a capacidade para 
promover a respectiva regulamentação a ser posta em prática pelo pessoal 
de polícia, isto é, pelos agentes responsáveis pelo cumprimento da 
observância da ordem emanada da autoridade competente, nos exatos 
termos em que esta tenha sido proferida, atentando-se para o fato de que o 
pessoal de polícia não está obrigado a cumprir a determinação 
manifestamente ilegal69. 

Nesse diapasão, uma vez que o meio ambiente é um bem público, é dever 

da Administração Pública a sua proteção. Para tanto, o Estado atribuí Poder de Polícia 

aos órgãos especializados para que façam a fiscalização e controle dos crimes 

ambientais com propriedade e eficácia.  

                                                           
67ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Ob. Cit., página 115. 
68ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob. Cit., página 121. 
69ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob. Cit., página 124. 
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Dentre tais órgãos especializados, trazemos à baila a figura da Polícia, 

responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação ambiental vigente, de 

forma preventiva e repressiva.  

É evidente que outras pessoas físicas ou jurídicas poderão atuar nesse 

intento tão nobre – a conservação do meio natural. Todavia, é o Estado que detém o 

Poder de Polícia, de modo a assegurar a ausência de distúrbios em matéria ambiental. 

Para Paulo Bessa Antunes, “há uma polícia ecológica ou ambiental, com a 

missão de preservar o meio ambiente para que seja garantida a sua existência para 

as gerações presentes e futuras”70.  

Contudo, é necessário saber que existem dois tipos de Poderes de Polícia: 

um se trata da Polícia organicamente considerada, como a Polícia Civil ou Federal; 

bem como há o Poder de Polícia com a finalidade de tutelar e resguardar valores e 

bens no presente (ostensivamente), que é a Polícia Militar. 

A própria Constituição Federal disciplina que as policias estaduais serão 

divididas em Polícia Militar e Polícia Civil. A primeira será responsável pelo 

policiamento ostensivo, ao passo que a segunda arcará com os procedimentos 

judiciários e investigativos.  

Portanto, a Polícia Ambiental é uma das atividades exercidas no âmbito da 

polícia militar ou civil. O intuito dessas unidades especializadas é fazer cumprir normas 

de preservação ambiental e promover a repressão dos infratores, conduzindo-os ao 

titular da ação penal – Ministério Público.  

Não se pode olvidar que o Estado também atribuiu o Poder de Polícia a 

outras instituições, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) ou 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA); mas estes atuam como órgãos fiscalizadores 

da preservação ambiental e seu Poder se restringe a aplicação de sanções 

administrativas. 

 

2.5. Polícia Militar Ambiental em Mato Grosso 

 

                                                           
70ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob. Cit., página 126. 
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No Mato Grosso a Polícia Militar Ambiental teve início em 20 de outubro de 

1983, com a Companhia de Polícia Florestal. Atualmente, essa unidade é denominada 

Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA). 

A Polícia Militar Ambiental no estado desenvolve  

(...) atividades de proteção à fauna, à flora, e operações contra atividades 
poluidoras de qualquer natureza; bem como promove a educação ambiental, 
com projetos sociais voltados para crianças e adolescente71. 

 

O Código Ambiental do Estado de Mato Grosso atribui aos policiais 

militares do BPMPA/PMMT, o poder de polícia administrativa para agir frente às 

infrações administrativas ambientais. Conforme a lei,  

Art. 96. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental 
e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão 
estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada72. 

 

Neste cenário, de todo arsenal de ferramentas legais disponíveis para 

tutela do meio ambiente, a apreensão demonstra ser uma das mais utilizadas pela 

Polícia Militar especializada, “de janeiro de 2013 a setembro 2014 foram lavrados 

1.413 Termos de Apreensão, números que justificam a necessidade de examinar esta 

ferramenta com o rigor científico”73. 

 

2.6. Delegacia de Polícia Civil Especializada do Meio Ambiente – DEMA 

 

A primeira unidade de polícia judiciária civil foi a Delegacia Especializada 

de Defesa da Natureza, pela Lei nº 6.039, de 20 de julho de 1992, com jurisdição em 

todo o território do Mato Grosso.  

                                                           
71 NASCIMENTO, Fagner Augusto do Nascimento. Poder de Polícia Ambiental: Efeitos da Apreensão 
na Tutela do Meio Ambiente in Revista Homens do Mato - Vol 16 nº 01 – Jan/Jun 2016, página 135. 
72 MATO GROSSO. Lei Complementar n.º 38, de 21 de novembro de 1995. Dispõe sobre o Código 
Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências. On-line. Disponível em 
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9e97251be30935ed0325672700
3d2d92/589a53ac84391cc4042567c100689c20?OpenDocument.Acesso em 19.11.2016. 
73 NASCIMENTO, Fagner Augusto do Nascimento. Poder de Polícia Ambiental: Efeitos da Apreensão 
na Tutela do Meio Ambiente in Revista Homens do Mato - Vol 16 nº 01 – Jan/Jun 2016, página 133. 
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Após essa lei nenhuma outra unidade especializada na Defesa do Meio 

Ambiente foi criada no estado, e, atualmente essa unidade de polícia pertence a 

Secretaria de Segurança Pública.  A denominação atual é Delegacia Especializada na 

Defesa do Meio Ambiente (DEMA) e está localizada em Cuiabá.  

Há pouca informação disponível sobre o funcionamento da DEMA, para 

maiores informações, realizou-se uma entrevista com o Mestre e Delegado de Polícia 

Carlos Fernando da Cunha Costa74, que atuou por aproximadamente 6 anos na DEMA 

e falou com propriedade sobre a autuação da Polícia na Defesa do Meio Ambiente75. 

O entrevistado ressaltou que a DEMA tem jurisdição sobre todo o Estado 

de Mato Grosso e que isso é não o suficiente, haja vista a grande extensão territorial 

do ente federativo: 

Então, eu penso que hoje, dentro do estado, considerando a dimensão do 
nosso estado, nós temos que ter, na hipótese mais otimista, quatro ou cinco 
Delegacias do Meio Ambiente nos pontos extremos do Estado. A nossa 
Delegacia atual do meio ambiente, o máximo que ela poderia atender é 
Cuiabá e a baixada Cuiabana (...) Mas, vamos dizer que no mínimo seria mais 
uma em Sinop. Se nós tivéssemos uma em Sinop isso já aumentaria muito a 
eficácia nossa, porque ali é o centro do desmatamento e a questão do 
desmatamento tem repercussão mundial, no clima e em tudo. Nós temos que 
preservar a cobertura vegetal, porque sem vegetação a ave não faz ninho, na 
verdade, tudo precisa de um ecossistema e é a vegetação que preserva 
nosso ecossistema. Então, eu penso que o mais fundamental hoje, se falasse 
para mim assim: eu te dou uma escolha para você fazer uma coisa dentro da 
parte de repressão que ajude a preservar o meio ambiente no estado de Mato 
Grosso, só uma coisa. Eu criaria uma delegacia do meio ambiente em Sinop. 
Acho que seria aquilo que, com mínimo de recurso, teria maior resultado 
necessário. 

 

A DEMA é responsável por apurar a infração ambiental e levar o Inquérito 

Policial ao titular da ação penal – Ministério Público. Portanto, a atuação da DEMA 

para a repressão dos crimes ambientais precisa ser efetiva.  

Para CUNHA (2016) ainda há muito a se fazer, para ele o meio ambiente 

deve ser considerado o bem jurídico mais importante a se proteger, estando inclusive 

acima da vida, justificando que sem meio ambiente adequado não há vida. Todavia, 

                                                           
74 COSTA, CARLOS FERNANDO DA CUNHA. Entrevista sobre Políticas Públicas e Segurança Pública 

em Direito Ambiental, concedida à pós-graduanda Keila Regina Santiago. Aconteceu na Academia de 

Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá/MT, no dia 16 de dezembro de 2016. A íntegra da entrevista está no 

Apêndice “A” desta monografia. 
75 Conforme informação do entrevistado, as normatizações da DEMA são elaboradas internamente, de 
modo que eventuais Resoluções ou Portarias a respeito da unidade policial constam no arquivo físico 
e interno da Política Judiciária Civil. 



 
 

51 

 

ele considera necessário que todos delegados compreendam isso, considerando isso 

um dos desafios para a Segurança Pública. 

 

2.7. Procedimento Policial nos crimes Ambientais 

Ao tomar conhecimento da infração ambiental, o policial deve comunicar o 

fato à autoridade administrativa ambiental competente, uma vez que as instâncias 

penais e administrativas são independentes. No caso de Mato Grosso, existe a SEMA 

como órgãos fiscalizador do crimes ambienteis. 

Tendo em vista a característica interdisciplinar do tema meio ambiente, a 

pesquisa mostrou a necessidade que vários órgãos estejam envolvidos no trabalho 

de repressão e prevenção das condutas lesivas ao meio ambiente.  

Portanto, corrobora que a atuação da Segurança Pública deve ser 

mediante convênios com a polícia administrativa, isto é, com os órgãos ambientais 

dotados de poder de polícia para fiscalizar (art. 70, da Lei n.º 9.605/1998).  

A polícia federal ou civil das unidades da federação adotará medidas para 

investigação, prevenção e repressão; bem como irão apurar as infrações penais 

lesivas ao Meio Ambiente. Para tanto, estão sendo criadas delegacias especializadas 

nesses crimes. 
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CRIMES AMBIENTAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

 

3.1  Mato Grosso - Características Demográficas 

 

Mato Grosso está localizado na parte central do continente sul americano 

e limita-se ao norte com os estados do Pará e Amazonas, ao sul com Mato Grosso do 

Sul, a leste com Goiás e Tocantins e a oeste com Rondônia e Bolívia. 

A extensão territorial é de 903.366 km76, com população de 3.305.531 

habitantes (IBGE 2016)77. Localizado na região Centro-Oeste do país, entre todos 

estados que compõem, Mato Grosso é o maior estado da região, o segundo mais 

populoso, depois de Goiás/GO. 

Os municípios mais populosos são Cuiabá (585.367 habitantes), Várzea 

Grande (271.339 habitantes), Rondonópolis (218.899), Sinop (132.934) e Tangará da 

Serra (96.932). A região mais densamente ocupada do Estado é a baixada Cuiabana, 

que abrange 13 municípios. 

É o terceiro Estado em área da Federação brasileira, localizada no centro 

da América do Sul. O território fronteiriço internacional e que faz parte da Amazônia 

brasileira, confere-lhe condição de espaço estratégico, como relevante papel nos 

planos de desenvolvimento nacional e de integração sul-americana.  

                                                           
76 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Área Territorial Brasileira. Diretoria de Pesquisas, 
Coordenação de População e Indicadores Sociais Consulta por Unidade da Federação. Disponível 
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm>. Acesso em 20.12.2016. 
77 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
População e Indicadores Sociais. Disponível em 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_2016_TCU.pdf. Acesso 
em 20.12. 2016. 
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Atualmente Mato Grosso é considerado um dos maiores produtores 

agropecuários do país. O crescimento se deu a partir de 1970, com estímulos para a 

ocupação do seu território proveniente de diversos programas federais e estaduais78. 

Por via oblíqua, o crescimento econômico no interior do estado também provocou o 

crescimento populacional e intensa urbanização, originando dezenas de municípios 

no século XX.  

Mato Grosso é o único estado do Brasil que possui em seu território a 

diversidade de três biomas. O bioma Amazônia possui uma área de 48.099.194,68 ha 

que corresponde a 52,94%. O bioma Cerrado abrange 35.984.775,49 ha equivale a 

40,64% e o bioma Pantanal tem 6.110.286,54 ha que representa 6,42%, 

respectivamente, da área total do estado.  

 

                                                           
78 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Agropecuária no 
estado de Mato Grosso. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/agropec_mt.pdf>. 
Acesso em 18.12.2016. 

Figura 1. Mapa Biomas do Estado de Mato Grosso 

Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA 
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Conforme dados estatísticos fornecidos pela SEMA/MT no Relatório de 

2015, sobre a Dinâmica do Desmatamento em Mato, 39,83% da área do estado está 

desmatada, o que corresponde a 35.980.431, 89 há de área desmatada.  

Mato Grosso também é conhecido como o berço das águas, pela 

localização das nascentes de importantes rios formadores das bacias hidrográficas: 

Amazônica, Araguaia-Tocantins e Paraguai.  

Historicamente, é cediço que a ocupação do Estado ocorreu inicialmente 

com vistas a mineração, sendo esse o motivo dos primeiros fluxos migratórios. Por 

consequência, também foi o início do processo contínuo de geração de impactos 

ambientais e socioeconômicos.  

Em um segundo momento, a poaia79 passou a ser extraída e 

comercializada e, posteriormente, o processo de ocupação e consolidação ocorreu 

pelo avanço de fronteiras agrícolas incentivadas por políticas públicas que 

fomentaram a abertura de espaços com o uso da região para atividades na 

agropecuária.  

A expansão da rede pavimentada facilitou a ocupação do interior do 

Estado, ampliou a fronteira agropecuária e avançou sobre áreas antes estavam 

protegidas pela dificuldade de acesso. Essa expansão trouxe consigo o aumento 

populacional advindo, especialmente, do fluxo migratório que ocorreu em décadas 

anteriores e atualmente reflete em impactos ao meio ambiente mato-grossense. 

O problema dessa aglomeração está no fato de as cidades não estavam 

preparadas para o rápido movimento migratório, e não havia infraestrutura suficiente 

para atender às demandas por serviços de educação, saúde, energia, transporte, 

saneamento, segurança, entre outros.  

                                                           
79 É uma planta pequena que pode variar de 20 cm até 60 cm. Ela é composta por folhas brilhantes e 
opostas. Suas pequenas flores brancas estão aglomeradas em uma inflorescência e depois de 
fecundadas dão origem a um cacho de frutos vermelhos. Sua importância econômica se deve as 
propriedades farmacológicas presentes em suas raízes. Delas é extraída o alcaloide emetina, utilizado 
no combate a disenteria amebiana, além de possuir propriedades adstringente, expectorante e anti-
inflamatória. No Brasil, compõe alguns medicamentos fitoterápicos, como o tradicional xarope 
Melagrião (Revista MT Horticultura, Tangará da Serra - MT, v. 1, n. 1, p. 031-034, Junho 2015, páginas 
31-33). 
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Mato Grosso possui 141 municípios, agrupados em 22 microrregiões 

político-administrativas, que fazem parte de 5 mesorregiões definidas pelo IBGE80. Em 

2011, através de estudos produzidos pela Seplan-MT, foi realizada uma nova 

regionalização do Estado, ocasião em que foram definidas 12 Microrregiões Regiões 

de Planejamento. Conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela1. Mesorregiões e Microrregiões do Estado de Mato Grosso da SEPLAN 

Mesorregiões Microrregiões 

Norte Alta Floresta, Alto Teles Pires, Arinos, Aripuanã, Colíder, 
Paranatinga, Parecis e Sinop 

Nordeste Canarana, Médio Araguaia e Norte Araguaia 

Sudeste Alto Araguaia, Primavera do Leste, Rondonópolis e 
Tesouro 

Centro-Sul Alto Pantanal, Alto Paraguai, Cuiabá e Rosário do Oeste 

Sudoeste Alto Guaporé, Jauru e Tangará da Serra 

 

 

Ressalta-se que essas regiões foram organizadas geograficamente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Secretaria de 

Planejamento (SEPLAN) em Mato Grosso. 

Todavia, para atuação da Segurança Pública, a Gestão atual dividiu o 

território mato-grossense em 15 Regiões, denominadas Regiões Integradas de 

Segurança Pública (RISP). Por sua vez, essas regiões são divididas em Áreas 

Integradas de Segurança Pública (AISP). 

Conforme a Portaria nº 26/2016/GAB/SESP, de 25 de fevereiro de 2016, “a 

articulação territorial entre os Órgãos de Segurança Pública consiste em fazer 

coincidir as áreas geotécnicas de atuação, mediante planejamento comum de ações 

e operações gerando sinergia no combate à criminalidade, além de definir 

                                                           
80 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus. 
Disponível em <http://www.cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.php?lang=&uf=mt>. 
Acesso em 22.12.2016. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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conjuntamente objetivos, estratégias e metas de enfrentamento, nos níveis da RISP e 

AISP”81. 

As RISP’s são divisões geográficas do estado de Mato Grosso, que 

permitem articulação e integração regional, nos níveis estratégico-tático-operacional 

entre as polícias militares e civil. Assim, far-se-á a interação com os demais atores 

internos e externos que possuam interfaces com as peculiaridades da respectiva 

região. 

O território do Estado de Mato Grosso foi dividido em RISP’s, por meio do 

Decreto Nº 183, de 08 de julho de 2015. Essas regiões coincidem com as áreas 

geotécnicas de atuação no intuito de tornar a atuação de prevenção e repressão ao 

crime mais eficiente. 

As RISP’s foram definidas nas seguintes cidades: 

Tabela 2. Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP) 

1. Cuiabá 9. Alta Floresta 

2. Várzea Grande 10. Vila Rica 

3. Sinop 11 Primavera do Leste 

4. Rondonópolis 12. Pontes e Lacerda 

5. Barra do Garças 13. Água Boa 

6. Cáceres 14. Nova Mutum 

7. Tangará da Serra 15. Guarantã do Norte. 

8. Juína  

 

 

Por sua vez, as AISP’s são divisões geográficas de determinada RISP. Ela 

pode ser formada por um conjunto de bairros, um único município ou conjunto de 

municípios. De modo que as polícias daquela mesma área de atuação agirão de forma 

articulada no nível tático-operacional.  

                                                           
81 MATO GROSSO. Secretaria de Segurança Pública. Portaria nº 26/2016/GAB/SESP, de 25 de 

fevereiro de 2016. Define o funcionamento, conceito e diretrizes operacionais relativos às RISPs e 

AISPs. Disponível no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT, na publicação do dia 08 de 

julho de 2015, páginas 3 e 4. Acesso em 04 de janeiro de 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As RISP’s serão coordenadas por Delegados Regionais da Polícia 

Judiciária Civil e Oficiais Comandantes dos Comandos Regionais das Polícias Militar, 

designados pelos Secretários de Segurança Pública, mediante indicação dos 

dirigentes das unidades (art. 6º). 

Uma das atribuições dos Coordenadores das RISPs e das AISPs é 

acompanhar diariamente a inclusão de dados no Sistema Integrado de Registro 

Ocorrência Policiais (SROP) e a evolução criminal de sua região ou circunscrição no 

Sistema de Monitoramento; bem como propor ações que promovam a redução dos 

índices de criminalidades.  

É oportuno ressaltar a importância que os registros do SROP têm para 

Segurança Pública, uma vez que esses dados, juntamente com outras informações, 

irão orientar a atuação estratégica, tática e operacional da Segurança Pública. 

Na presente pesquisa escolhemos trabalhar com as regiões utilizadas pelo 

Secretaria de Segurança Pública, uma vez que os dados coletados correspondem a 

essa divisão estratégica. Além do que, a finalidade da pesquisa é elaborar 

conhecimento para subsidiar a atuação policial na defesa do meio ambiente. 

 

3.2   SROP - Sistema Integrado de Registros de Ocorrências Policiais 

 

Os dados utilizados para apurar a relação entre os crimes ambientais 

ocorridos nas regiões geopolíticas de Mato Grosso foram fornecidos pela 

Departamento de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, e coletados 

por intermédio Sistema Integrado de Registro Ocorrência Policiais – SROP.   

O SROP é um sistema informatizado, e funciona como Banco de Dados 

Único de Ocorrências Policiais no estado. Os agentes policiais (militares e civis) têm 

acesso ao SROP por meio da rede de internet (intranet) e nele elaboram o Boletim de 

Ocorrência, com a natureza jurídica correspondente ao fato comunicado. Por via 

oblíqua, essas informações servem para subsidiar a tomada de decisões em ações 

estratégicas, táticas e operacionais de segurança pública. 

O art. 2º do Decreto nº184/2015 determina que “toda Delegacia de Polícia 

ou Órgão de Execução da Polícia Militar possui a obrigatoriedade de atender e 
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registrar ocorrências policiais, independentemente de ser a unidade competente para 

dar continuidade a apuração dos fatos noticiados”82. 

Isto é, o registro de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia de 

polícia do estado do Mato Grosso, independente do crime a ser notificado. Desse 

modo, em que pese exista uma delegacia especializada em crimes ambientais, o 

registro sobre esse tipo de crime por ser lavrado em qualquer delegacia do Estado. 

Para desenvolver a pesquisa, analisou-se o banco de dados no período 

compreendido entre os anos de 2014 a outubro de 2016, considerando as ocorrências 

registradas nas Delegacias de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e na Delegacia 

Especializada na Defesa do Meio Ambiente (DEMA). 

Para a seleção dos BO’s utilizou-se por critério a natureza jurídica 

correspondente os crimes previstos na Lei n. 9.605/98 (Lei sobre os Crimes 

Ambientais), segundo a categorização do dada pelo SROP.  

Ademais, o Manual de Preenchimento – Formulário de Coleta Mensal de 

Ocorrências Criminais e Atividades da Polícia (Módulo Polícia Civil), da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), considera que “os crimes contra o meio 

ambiente representam a soma de todas as ocorrências de crimes dolosos e culposos 

contra o meio ambiente previstos na legislação especial”83. 

Conforme o Delegado Titular do Departamento de Inteligência na Polícia 

Judiciária de Mato Grosso, Gerson Pereira, antes de 2014 não havia sido incluído 

nesse sistema estatísticos os tipos penais ambientais, e as ocorrências contra o meio 

ambiente eram registrados como Natureza Diversa. Por esse motivo, os dados foram 

levantados no correspondente período de Janeiro 2014 a outubro de 2016. 

                                                           
82 MATO GROSSO. Decreto n° 184, de 08 de julho de 2015. Cria o Sistema Integrado de Registro de 
Ocorrências Policiais (SROP) e institui normas e procedimentos para o registro único de ocorrências 
policiais no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Disponível no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso – IOMAT, na publicação do dia 08 (quarta feira) de julho de 2015, páginas 3 e 
4. Acesso em 04 de janeiro de 2017. 
83 Para a SENASP a norma/origem que rege a categorização dos crimes contra o meio ambiente é a 
Lei 9605/1998, Capítulo V (“Dos crimes contra o meio ambiente”), arts. 29 a 69, atualizada pela Lei 
nº9985/2000. 
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Quantos aos anos de 2012 e 2013, que são o período compreendido pela 

pesquisa, acredita-se não haver prejuízo, uma vez que por meio da análise dos dois 

anos subsequentes pode-se observar os impactos dos anos anteriores. 

 

3.3 Registros de Crimes Ambientais em Mato Grosso 

Os dados disponibilizados indicam que no período de 2014 até outubro de 

2016, no SROP a Polícia Judiciária Civil registrou, em sua totalidade 883.284 boletins 

de Ocorrência. Dentre os quais, apenas 3.833 correspondem a crimes ambientais. O 

que corresponde a apenas 0,43% aos registros de crimes ambientais. 

Conforme a tabela abaixo, em 2014 foram registrados 894 boletins de 

ocorrência referentes aos crimes ambientais; em 2015 esse número aumentou para 

1.482; e, por fim, até outubro de 2016 o número de ocorrências foi 1.457. 

 

Tabela 3. Total de Boletins de Ocorrências Registrados pela PJC/MT. 

TOTAL DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA REGISTRADOS PELA PJC/MT 

UNIDADES POLICIAIS 

PERIODO 
   TOTAL                               

(JAN_2014  
À OUT_2016) 2014                           

(JAN A DEZ) 
2015                            

(JAN A DEZ) 
2016                           

(JAN A OUT) 

ESTADO DE MT 299.381 326.426 257.477 883.284 

CRIMES AMBIENTAIS 894 1482 1457 3.833 

DEMA - CUIABÁ 251 329 147 727 

Fonte: Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil em Mato Grosso 

 

O total de registros referentes aos crimes ambientais, no período de 3 anos 

foi de 3.833 Boletins de Ocorrência. Dentre os quais, a maior reincidência se refere 

aos seguintes tipos penais ambientais: Provocar Incêndio em Mata ou Floresta, 

Vender Madeira sem Licença, Desmatar em terras de Domínio Público, Pesca 

Predatória, Maus-Tratos a Animais Silvestres, Causas Poluição e outros. Vejamos: 
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Gráfico 1. Tipos Penais registrados de janeiro de 2014 a outubro de 2016. 

 

Fonte: Dados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil no estado de Mato Grosso. Dados trabalhados pela 
autora. 

 

Entre os anos de 2014 a 2016, o tipo penal que apresentou maior número 

percentual de Registros de Ocorrência foi o “Provocar Incêndio em Mata ou Floresta”, 

com 26%. Esse tipo está enquadrado Dos Crimes Contra a Flora, e nesse gráfico 

foram considerados apenas os registrados como dolosos. O segundo maior 

percentual está nas condutas de “Vender Madeira sem Licença” com também 10% 

dos registros.  

Os 6 tipos penais descritos no gráfico acima correspondem a 59% dos 

Crimes Ambientais no período compreendido. Ao passo que o título “Outros” 

correspondem aos demais crimes registrados e que estão descritos detalhadamente 

no Anexo A. 

Depreende-se também que o maior número de registros de ocorrência se 

refere a “provocar incêndio em mata ou floresta”, chegando ao ápice no ano de 2015, 

com 427 boletins de ocorrência apenas desse tipo penal. 
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Nos meses de agosto, setembro e outubro ocorre um aumento no número 

de registros de ocorrência. Esse fato se repete nos três anos (2014 a 2016), e, 

portanto, pode ser considerado um padrão. Os dois gráficos a seguir demonstram o 

fato. 

Gráfico 2. Corresponde aos Boletins de Ocorrências registrados entre Janeiro de 2014 a outubro 
de 2016 por mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Corresponde ao total dos Boletins de Ocorrência registrados entre 2014 a 2016.  

 

 

O aumento do registro de ocorrência nesse período corresponde ao tipo 

“Provocar Incêndio em Mata ou Floresta”. Conforme a seguir que demonstra que 
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Fonte: Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil em Mato Grosso. 
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Gráfico 4. Porcentagem (%) das Ocorrências dos meses de Setembro e Outubro, por tipo de crime. 

 
Fonte: Dados colhidos no SROP. 
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madeira é acentuada no período da seca, mas no período da chuva isso para. 
Então, todos os crimes ambientais têm um período do ano que, por 
características climáticas e ambientais, eles se intensificam. Então no período 
da seca existe o problema da queima, problema da extração ilegal da 
madeira, e o período da chuva existem outros problemas, como os 
agrotóxicos clandestinos, uma vez que é um período propício para o plantio84. 

 
 

3.3.1 Provocar Incêndio em Mata ou Floresta 

 

Em regra, um ecossistema floresta quando desmatado através de 

queimadas não se regenera. Ao contrário, no cerrado abriga espécies que sobrevivem 

após queimadas, motivo pelo qual incêndios são elemento natural dos ambientes do 

cerrados e há espécies que só sobrevivem por causa deles. Algumas espécies 

conseguem rebrotar poucos dias após a passagem do fogo, chamadas “brachiaras”85 

e servem para alimentar o gado. 

Ressalta-se que os impactos positivos das queimadas sobre o ecossistema 

dos cerrados dependerá da frequência em que são realizados, uma vez que os 

incêndios anuais podem tornar os solos mais pobres, ou dar origens a erosões e 

“voçorocas”86. 

Já no Bioma Amazônia, “o fogo é utilizado pelos agricultores para converter 

florestas derrubadas em cinzas durante processo de preparo da terra para o plantio”87. 

Ainda, auxilia no combate às plantas invasoras de pastagens. Estes benefícios do 

fogo, contudo, são contrabalançados pelos prejuízos que podem causar às 

propriedades privadas e à sociedade como um todo. 

Os prejuízos são de proporção sociais e ultrapassam os limites das 

propriedades agrícolas em que se iniciam. Primeiro, há de se considerar as perdas 

                                                           
84 COSTA, Carlos Fernando da Cunha. Ob. Cit. 
85 As brachiaras são forrageiras de crescimentos prostrado, perene de formação rápida, proporciona 
alta produção de massa verde. É bastante palatável. Suporta pisoteio pesado e dá bom ganho de peso 
aos animais. Alcança 70 cm de altura e tem capacidade de se alastrar e cobrir todo o terreno. 
86 Voçoroca, boçoroca, ou buracão é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes 
buracos de erosão causados pela água da chuva e intempéries em solos onde a vegetação não protege 
mais o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. 
87 DIAZ, Maria del Carmen Vera et al. O Prejuízo Oculto do Fogo: Custos Econômicos das Queimadas 
e Incêndios Florestais na Amazônia. Relatório do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) 
em colaboração com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Centro de Pesquisa Woods 
Hole (WHRC). Disponível em http://queimadas.cptec.inpe.br/~rqueimadas/material3os/Preju_fogo.pdf. 
Acesso em 10.01.2017. 
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relacionadas com a liberação de carbono para a atmosfera. O que está associação ao 

aquecimento global e também doenças respiratórias. 

Além disso, não se pode olvidar do grande prejuízo acarretado com a perda 

da biodiversidade nas florestas em que esses incêndios ocorrem e as potenciais 

alterações climáticas, erosão e a fumaça que atinge diversas regiões.  

Contudo, ressalta-se que os prejuízos do fogo são bastante significativos, 

tanto para os produtores da região quanto para a estabilidade climática mundial. Tais 

prejuízos são frutos do atual modelo de desenvolvimento da região amazônica que 

mantém a dependência do uso do fogo no sistema agropecuário, causando perdas 

econômicas desnecessárias para região. 

Portanto, na maioria desses BO’s registrados no SROP estão relacionados 

ao uso intencional do fogo, com o propósito determinado de plantar lavouras ou 

controlar plantas invasoras em pastagens.  

Em contrapartida, ocorrem os incêndios acidentais, tendo como 

consequência o fato de que áreas previamente estabelecidas como fora do alcance 

do fogo sejam atingidas acidentalmente. Os proprietários, que têm suas áreas 

‘acidentalmente’ atingidas, registram BO’s também para se justificarem no momento 

da fiscalização. 

 

3.3.2 Registros de Crimes Ambientais na DEMA 

Dentre os registros referentes aos crimes ambientais, apenas 13% dos 

registros tiveram origem na Delegacia de Polícia Especializada na Defesa do Meio 

Ambiente (DEMA). Isto é, de 3.833 BO’s registrados no período, apenas 504 são 

oriundos da DEMA.  

Em 2014 a DEMA registrou 114 boletins; em 2015 registrou 232 e em 2016, 

até o mês de outubro, foram 158.  Conforme os registros do SROP, o período em que 

mais houve registros de ocorrência na DEMA foram em Setembro de 2015, com 

apenas 50 boletins de ocorrências registrados. O que é um número pequeno se 

considerarmos que essa unidade polícia tem jurisdição no estado inteiro. 
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Gráfico 5. Tipos Penais registrados entre janeiro de 2014 a outubro de 2016 na DEMA 

 

Fonte: Dados coletados pelo SROP. Elaborado pela autora. 

É oportuno ressaltar o baixo percentual de Boletins de Ocorrência de 

natureza ambiental lavrados na DEMA, em comparação com os BO’s lavrados em 

outras Delegacias de Polícia do Estado.  

 

Gráfico 6. Comparativo entre a DEMA e demais Delegacias de Polícia 

 
Fonte: Dados coletados no SROP. Elaborado pela autora.  
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É necessário consignar que a DEMA tem acesso a todos os BO’s, mesmo 

que sejam registrados em outra unidade policial, pois sua competência de atuação 

tem abrange o Estado inteiro.  

Na entrevista realizada com o Delegado Carlos Cunha, indagou-se qual o 

critério utilizado para atender as ocorrências. Em resposta ele disse que o “clamor 

público” sempre orientava as operações da DEMA. Vejamos: 

A gente atendia o clamor público. Porque assim, a verdade é que, enquanto eu estou 
falando com você agora, existem crimes ambientais tremendos acontecendo em todo 
lugar nesse momento. Mas como ninguém está reclamando, a gente ia onde existia o 
clamor público nos solicitava. Então, por exemplo, tinha um madeireiro lá em Claudia 
ou União do Sul reclamando que estavam extraindo, furtando madeira da propriedade 
dele. Nós íamos lá e prendíamos as pessoas. Aí nós estávamos aqui e saía um 
reportagem na Rede Globo que pescadores estavam fazendo pesca predatória na 
bacia do Japororé, a gente fazia uma operação, ia lá e prendia os pescadores. Então, 
assim, a demanda é muito grande, não tinha como fazer uma coisa preventiva e tal88.  

 

 

O entrevistado ainda ressaltou que a interação entre os órgãos de 

fiscalização ambiental depende muito do líder político do momento. Portanto, quando 

há um Secretário de Meio Ambiente interessado e empenhado na fiscalização, 

também há compartilhamento de informações. 

A diferença do tratamento dos dados pela DEMA é que imediatamente é 

instaurado o inquérito correspondente ao crime a ser apurado. Ao passo que a 

providências tomadas por outras unidades consiste em encaminhar esses dados para 

a DEMA investigar ou o próprio delegado instaurar um procedimento para apurar. 

 

3.4 Ocorrências nas Regiões Integradas de Segurança Pública – RISP 
 

O próximo Gráfico temos os de Registros de Ocorrência do SROP de 

acordo com a respectiva RISP. São 15 regiões as quais terão suas peculiaridades 

definidas pelo bioma, econômica e cultura local. 

                                                           
88 COSTA, Carlos Fernando da Cunha. Ob. Cit. 
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Gráfico 7. Número de Boletins de Ocorrência por Região Integrada de Segurança Pública – RISP. 

 
Fonte: Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.  

 

Esse gráfico demonstra que, no período analisado, a RISP de 

Rondonópolis foi a que mais teve ocorrências registradas pelo SROP, com 16%. A 

Segunda região foi a RISP Cuiabá. Essa região é formada pelos municípios Cuiabá, 

Planalto da Serra, Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Acorizal, Santo Antônio 

do Leverger e Barão do Melgaço. 

Conforme o Cadastro de empresas do IBGE, realizado em 2014, a 

economia que prevalece nessa região é Agropecuária. E o Bioma é o Cerrado. 

Vejamos pois a forte correlação existente entre os crimes ambientais e a 

Agropecuária, indicando que um dos motivadores para a prática de crimes ambientais 

no estado é o fator econômico. 

Como citado no primeiro capítulo, ecossistema é o conjunto de 

relacionamentos mútuos do meio ambiente e a flora, fauna e os microrganismos que 

eles habitam. O Bioma, por sua vez, é a comunidade distribuída em um área 

geográfica, caraterizada por um tipo de vegetação dominante.  

É interessante que no estado de Mato Grosso, no bioma Amazônico, a 

preocupação consiste nos impactos advindos da ação antrópica (derivados da 

atividade humana). Principalmente aqueles que são provocados por desmatamentos 

e queimadas, realizadas para abertura de áreas para pastagem e plantio.  
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No bioma Cerrado, a degradação das pastagens constitui um problema 

muito sério. Segundo estimativas, 25% dessas pastagens já se encontram em elevado 

estágio de degradação, resultante da erosão do solo e do empobrecimento da 

microfauna, fatores que reduzem a fertilidade do solo. A queimada é o principal fato 

para essa degradação.  

O bioma Pantanal possuía 1.472.045,05 ha desmatados até 2009 que 

correspondiam a 24,09% de sua área total. Apesar dos impactos da ação antrópica 

nesse bioma ser inferior ao processo de alteração do Cerrado, a fragilidade do seu 

ecossistema gera uma forte preocupação com relação à sustentabilidade ambiental 

da área.  

Quanto ao aspecto econômico, a pecuária no Pantanal tem impacto 

moderado sobre o ecossistema, mesmo porque precisa se adaptar aos ciclos de cheia 

e vazante.  

Já os ambientes florestais do norte do Estado (Bioma Amazônico) 

possibilitam a exploração madeireira que vem crescendo no sentido de mudar sua 

lógica de exploração predatória por meio de corte raso, para a exploração por meio 

de manejos florestais sustentáveis.  

 

3.5 Correlação 
 

É clarividente que a nível global há uma correlação entre os crimes 

ambientais de diferentes lugares do planeta, pois as consequências de queimadas, 

pesca predatória ou a poluição da água, por exemplo, pode estabelecer relação com 

erosão de solos ou mudanças no clima. 

Conquanto, para determinar a correlação dos crimes ambientais nas 

Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (RISP) é 

necessário estudar toda ou parte das variáveis que contribuem para o crime 

ambiental, na busca de entendimento para o problema e possíveis soluções.  
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É necessário considerar as variáveis como o clima, cultura, economia local, 

política e tantas outras que contribuem para que os crimes ambientais ocorram. 

Ressalta-se que a correlação não significa a causa do problema. 

Na ciência social da Criminologia já existem estudos sobre a correlação 

entre crime e idade, sexo e crime, pobreza e crime, armas e crime. Todavia, no que 

tange aos crimes ambientais há pouco estudo e pesquisa sobre o assunto. A literatura 

é escassa. 

Mas, se os crimes ambientais são resultado da conduta humana, também 

é possível estabelecer a correlação entre a economia e os crimes ambientais, ou então 

cultura e os crimes ambientais, distribuição social e crimes ambientais.  

O estudo das correlações no crime mantém um lugar preponderante na 

Criminologia Contemporânea. Existem análises da correlação entre idade e crime, o 

que norteou muitas políticas públicas89. Também dá-se atenção entre a correlação de 

sexo e crime. Esses estudos tem sua devida importância quando para determinar os 

modelos e as trajetórias criminais, onde se verificam alterações e desenvolvimentos. 

Certo é que determinar o efeito causal sobre os crimes é objeto de inúmeras 

investigações ao longo das últimas décadas por estudiosos da economia, sociólogos, 

cientistas políticos e criminólogos.  

Um dos grandes desafios enfrentados nesta e em outras pesquisas é a 

limitação dos dados disponíveis e a complexidade do fenômeno que impõe grandes 

desafios metodológicos. 

Nesse sentido, as conclusões obtidas foram as seguintes: (i) existe uma 

correlação positiva a prática do crime ambiental e a economia da região em que o fato 

está inserido; (ii) existe evidências de que fiscalização insuficiente pode estar 

relacionada ao aumento dos crimes ambientais. 

                                                           
89 GAUER, Ruth Maria Chittó. Criminologia e Sistemas Jurídicos-Penais Contemporâneos. 2ª Edição. 
Editora EDPUCRS. Porto Alegre/RS. 2011. Disponível em 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Crimin.eSist.Jurid.PenaisContemp.II.2ed.pdf. Acesso em 30.01.2017. 
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Em termos gerais, duas forças se contrapõe, primeiro a forma da economia 

no estado que, em termos de recursos naturais, tem muito a oferecer; em 

contrapartida, o Estado vê-se obrigada a coibir todos os abusos contra a natureza. 

Nas RISP’s em que há maior registros de ocorrência a economia que 

prevalece é a agropecuária. Não se pode olvidar que várias dificuldades 

metodológicas têm que ser superadas para identificar corretamente o efeito causal 

dos crimes ambientais no estado. Mas já se pode determinar que há correlação entre 

essas duas variáveis. 

 

Gráfico 8. Média dos Registros de Ocorrência nas RISP’s  (jan. 2014 a out. 2016).  

 

Fonte: Inteligência da Polícia Judiciária Civil. Gráfico elaborado pela autora.  

 

Nota-se que a região em que há maior índice de ocorrências é na RISP de 

Rondonópolis e seguidamente a RISP de Cuiabá. Conforme o Cadastro Empresarial 

feito pelo IBGE em 2014 a econômica que prevalece em ambas regiões é a 

agropecuária (Anexo B). 
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3.6 Reflexões sobre Teoria de Becker e Crimes Ambientais 

 

Para corroborar o que foi afirmado acima, cumpre-nos trazer à baila a 

Teoria de Becker (1968). Essa teoria é oriunda ciência econômica, e explica que “a 

atitude criminosa decorre de análise dos custos e dos benefícios envolvidos, 

comparados com o retorno em dedicar tempo e recursos em atividades legais”90.  

Em outras palavras, a decisão do indivíduo em cometer um crime ambiental 

é resultado de uma ponderação entre as potenciais vantagens da ação criminosa e o 

valor da punição e as probabilidades de detenção. Portanto, o crime é entendido como 

uma “atividade econômica”.91 

Por exemplo, uma indústria que decide despejar dejetos em um rio, mesmo 

sendo proibido em lei, espera que seus lucros com tal infração sejam superiores ao 

valor da potencial multa e probabilidade de ser descoberta com as demais sanções.  

Outro exemplo recorrente no Estado de Mato Grosso, citado por CUNHA 

(2016), é o do pescador que decidi exercer a atividade no período defeso para pesca 

(piracema). O entrevistado explicou que para o pescador infrator o “crime compensa”, 

pois a potencial repressão do crime é inferior ao lucro auferido. 

As pessoas não tem mais medo de praticar crime ambiental. (...) Se você 
pensar que autuar um pescador, o crime de pesca predatória é um dos mais 
graves da legislação ambiental, a pena é de 3 anos (...) é possível lavrar o 
flagrante, porém, o flagrante ainda é afiançável. Daí que muitos veem o 
pescador como “coitadinho”, e arbitram para ele uma fiança de um salário 
mínimo. Para ele isso compensa. Porque, se você for ver que 1 kg de peixe, 
vamos imaginar 1 kg de pintado custa em média R$ 30,00. Se durante uma 
noite, com uma rede, em pesca predatória, ele pescar 5 ou 6 pintados, 
estando cada pintado na média de 10 kg, pesar entre 8 a 12 kg. Portanto, se 
ele estiver com 5 pintados, serão 50 kg pescados. Se o pescador vender por 
R$ 10,00 o quilo de pintado para o atravessador, 10 vezes R$ 50,00, ganhará 
R$ 500,00 em uma noite de trabalho. Agora imagina isso em um mês, no 
período da piracema, o quanto ele ganha. Então, imagine que todo o sul do 
Estado vive disso, e os pescadores são sindicalizados, e que o montante de 
dinheiro que essa indústria movimento. (...) Precisamos de uma forma 
eficiente de punir as pessoas por isso. E também precisamos de outras 
políticas públicas para incentivar essas pessoas a fazer outras coisas92.  

                                                           
90 UHR, Julia Gallego Ziero e UHR, Daniel de Abreu. Crimes Ambientais e Agentes Privados: Evidências 
para os Estados Brasileira in Revista Análise Econômica, Porto Alegre, ano 33, n. 63, p. 259-273, mar. 
2015, página 261. 
91 UHR, Julia Gallego Ziero.  Degradação e Crimes Ambientais: Evidências para os Estados Brasileiros. 
Tese de Doutorado. Universidade de Brasília. Faculdade de Economia. 2012, página 23. 
92 COSTA, Carlos Fernando da Cunha. Ob. Cit. 
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Portanto, para essa teoria o crime está diretamente relacionado as 

vantagens econômicas auferidas. No mesmo passo, as ofensas cometidas contra o 

meio ambiente por parte do indivíduo racional dependerá da probabilidade desse fato 

acarretar detenção, e outras variáveis como a renda disponível e atividades legais ou 

ilegais. 

A doutora em economia Julia Gallego Ziero Uhr, define em termos formais 

a oferta de crime ambiental na seguinte relação: 

Ai = Ai (ci , pi , di ) (1) 

A autora explica que Ai são os atos de infração ambiental que um indivíduo 

pode cometer durante um determinado período, ci é a probabilidade de condenação 

por ofensa, pi é a punição por ofensa e di contém as demais variáveis que 

influenciarão na condenação do criminoso. 

Ressalta-se que as variáveis ci e pi dependem do posicionamento do 

Estado para punir e realizar a repressão da conduta criminosa. A atuação policial está 

diretamente relacionada com essa variável. 

Não se pode olvidar que outras variáveis podem influenciar, tais como as 

características culturais e geográficas do estado. Mas a equação demonstra o quão 

complexo é definir essa correlação nos crimes ambientais. 

Existe também a variável relacionada a concentração populacional do 

estado em centros urbanos. É perceptível pelo Gráfico acima que há mais registros 

de ocorrência onde há maior concentração populacional do estado em centros 

urbanos, principalmente em Cuiabá e Rondonópolis. Conforme informação 

consignada no início do capítulo.  

Para a doutora Julia Uhr as comunidades exercem o papel de organizações 

informal, monitorando e delatando agentes que comentem crimes contra o meio 

ambiente. Isto é, quanto maior for a taxa de urbanização em determinada localidade, 

maior é a facilidade de monitorar as condutas infratores e informar para os órgãos 

responsáveis. 
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Clarividente é que enquanto agentes poluidores estão fixos em centros 

urbanos, seus atos de poluição são visíveis para a sociedade, e não esconderão suas 

atividades criminosas por muito tempo. 

Portanto, em que pese a RISP de Barra do Garças tenha apenas 2% dos 

registros de ocorrências, isso não significa que lá não ocorram os crimes ambientais. 

Mas fatores como a menor concentração populacional, ausência de Delegacia 

Especializada do Meio Ambiente, a ínfima fiscalização, concorrem para que as 

condutas lesivas ao meio ambiente não sejam oficializadas no SROP. 

Vejamos, pois, que para o Estado de Mato Grosso inteiro existe apenas 

uma Delegacia de Polícia Especializada na Defesa do Meio Ambiente (DEMA), 

localizada em Cuiabá, e dificilmente conseguirá atender de maneira satisfatória. 

Nesse sentido, o Delegado de Polícia Fernando Cunha defende a 

necessidade de instalação de novas delegacias nas diferentes RISP’s do estado, para 

ele isso teria grande resultado no combate aos crimes ambientais.  

(...) Pensando na repressão, primeiro, é necessário implementar delegacias 
especializadas no interior do estado. Porque, realmente, é impossível para 
uma única Delegacia de Defesa do Meio Ambiente, situada na capital do 
estado, conseguir abarcar todo o território do estado que é maior do que a 
metade dos países do mundo. (...) Então, eu diria para você que assim: hoje 
o mínimo para se ter o mínimo de eficácia, nós teríamos que ter uma segunda 
Delegacia da Defesa do Meio Ambiente no município de Sinop, porque lá está 
80% dos projetos de manejo florestal do estado, é onde estão as fraudes. E 
tem que ter alguém lá para fiscalizar e acompanhar isso. (...) A região de São 
Félix do Araguaia ela tem tantos crimes ambientais como em qualquer outra 
região do estado, talvez mais, porque lá ainda tem muita coisa preservada, 
intocável. Mas andando por lá já é possível notar que na região as APP’s dos 
rios já foram destruídas, que tem muita região que foi desmatada ilegalmente 
e que ninguém está fazendo essa fiscalização (...) Então, eu penso que hoje, 
dentro do estado, considerando a dimensão do nosso estado, nós temos que 
ter, na hipótese mais otimista, quatro ou cinco Delegacias do Meio Ambiente 
nos pontos extremos do Estado.  (...) Mas, vamos dizer que no mínimo seria 
mais uma em Sinop. (...) porque ali é o centro do desmatamento e a questão 
do desmatamento tem repercussão mundial, no clima e em tudo. Nós temos 
que preservar a cobertura vegetal, porque sem vegetação a ave não faz 
ninho, na verdade, tudo precisa de um ecossistema e é a vegetação que 
preserva nosso ecossistema. (...) Eu criaria uma delegacia do meio ambiente 
em Sinop. Acho que seria aquilo que, com mínimo de recurso, teria maior 
resultado necessário93.  

 

                                                           
93 COSTA, Carlos Fernando da Cunha. Ob. Cit. 
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3.7 Complexidade na Correlação dos Crimes Ambientais 

 

Compreender as causas que alimentam as dinâmicas nos crimes 

ambientais em suas respectivas regiões é um desafio, uma vez que o estudo de um 

fenômeno complexo envolver fatores culturais, econômicos, políticos, entres outros.  

Além desses, também existem as relações interpessoais, os fatores 

criminogênos (oportunidade, motivação, meios para a prática do crime), o 

funcionamento de mercados legais e ilegais, aliados ao estudo do Sistema de Justiça 

Criminal do Brasil. 

Queremos dizer que há uma grande lista de potenciais elementos 

causadores dos crimes ambientais nas Regiões Integradas de Segurança Pública em 

Mato Grosso. Portanto, é necessário o levantamento de todas ou da maior parte 

dessas variáveis, para a análise e adequado tratamento, a fim de evitar conceitos 

equivocados sobre as causas e correlações dos crimes ambientais. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

75 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, apurou-se no primeiro capítulo que sim, o meio ambiente está 

diretamente relacionado aos Direitos Humanos, uma vez que, a nível internacional, 

ele já foi reconhecido como imprescindível para a manutenção da dignidade humano. 

No mesmo passo, o ordenamento jurídico interno considerou fundamental o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, trata-se de um direito humano 

por excelência e bem jurídico a ser protegido pelo Estado. 

Para proteger o bem, o Estado dispõe de instrumentos para repressão e 

prevenção dos crimes ambientais. Dentre os quais, evidencia-se a Lei de Crimes 

ambientais (Lei nº 9.605/98) e as organizações policiais que têm por dever fiscalizar 

o cumprimento desta lei, para prevenção e repressão dos crimes ambientais.   

Para compreender como isso tem funcionado no estado de Mato Grosso, 

fizemos um estudo sobre o PPA 2012-2015, e chamou-nos atenção o Objetivo 

Estratégico 01 “Melhorar a conservação ambiental dos biomas mato-grossenses e as 

práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais”, e demos início as possíveis 

políticas públicas elaboradas para cumprir esse objetivo. Sempre com vistas a função 

da Segurança Pública. 

Primeiro, verificou-se um descompasso entre a classificação dada pela 

SESP e a atual Secretaria de Planejamento. Isto é, enquanto a SEPLAN classifica o 

estado em 12 regiões geopolíticas, a SESP estabeleceu 15 regiões (RISP’s), 

conforme é informado o terceiro capítulo. 

Tendo em vista que o banco de dados utilizado na pesquisa foi o SROP, o 

qual é administrado pela SESP, utilizou-se na pesquisa a classificação estratégica 

desta secretaria, uma vez que os dados fornecidos também foram catalogados e 

divididos nas 15 regiões. 

Ressalta-se a necessidade de ambas Secretarias estabelecerem única 

forma estratégica de trabalho, haja vista a extensão territorial do estado, é 

imprescindível que haja integração entre os diferentes órgãos da Gestão. 

Ato contínuo, os dados coletados corroboram a ocorrência de correlação 

entre os crimes ambientais ocorridos nas regiões de segurança pública. Todavia, 
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como se trata de uma primeira exploração, os dados analisados levantam mais 

questionamentos do que respostas. 

Dos dados disponibilizados, verifica-se que o maior índice de registros se 

refere ao tipo penal ambiental “Provocar Incêndio em Mata ou Floresta”, que 

corresponde a 26% das ocorrências registradas, como incidência em Rondonópolis e 

Cuiabá.  

Resta também demonstrado que os registros de ocorrência na DEMA são 

inferiores quando considerados em relação ao total dos crimes registrados nas 

Delegacias do estado (apenas 0,43%).  

Indaga-se, portanto, porque os índices de registros são baixos em uma 

estado que possui um ecossistema com biomas diversificados e ricos? Será que a 

prática de crimes ambientais ainda passa despercebida e é considerada cultural pela 

população (fiscalização informal)? Será que a população não denuncia os delitos 

ambientais? 

Certamente essas perguntas são complexas e exigem dados substanciais 

para serem respondidas satisfatoriamente. Porém, diante do que foi estudado, 

consideramos que os tipos penais ambientais foram inseridos no SROP há pouco 

tempo. Apenas a partir de 2014 é que naturezas criminais da Lei n. 9.605 passaram a 

constar e, é provável, que esse seja um dos motivos dos poucos registros de 

ocorrência até o momento.  

Além disso, nota-se que grande parte dos registros são referentes apenas 

queimas. Questiona-se porque outros crimes de notoriedade, como a pesca 

predatória, extração ilegal de madeiras, desmatar, não são expressivos no SROP. 

Isso significa que esses crimes não estão ocorrendo? 

No estudo aprendemos que o uso do fogo é uma prática arraigada na 

cultura do estado. Conforme os dados levantados, anualmente, no final da estação 

seca (agosto, setembro e outubro), agricultores e fazendeiros queimam suas terras 

para converter florestas em áreas de lavouras e pastagens, e/ou para controlar a 

proliferação de plantas invasoras. Portanto, as queimadas estão correlacionadas a 

fatores culturais e econômicos. 
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É perceptível que nas regiões onde há maior concentração populacional, 

como Rondonópolis e Cuiabá há mais registros de ocorrência dos crimes contra o 

meio ambiente.  

Corrobora que, embora nas regiões mais longínquas dos grandes centros 

urbanos a quantidade de ocorrências registradas seja menor, a ausência de 

fiscalização formal ou informal (população) também seja uma das causas ou 

correlação para que poucos BO’s na localidade sejam registrados. 

Isto é, embora não haja registro sobre condutas lesivas ao meio ambiente, 

não se pode concluir que na região não estejam ocorrendo esses crimes.  

Ademais, a pesquisa também demonstra que a existência de uma 

delegacia especializada em meio ambiente no estado é um avanço na discussão da 

problemática ambiental. No entanto, a procura da DEMA para fazer registros de 

ocorrência é baixa. E, uma única unidade especializada é insuficiente para atender a 

demanda e extensão territorial do estado. Para o entrevistado Carlos Cunha, isso não 

funciona e é necessário mais unidades para que haja efetividade no trabalho de 

repressão e prevenção dos crimes ambientais. 

Quanto a correlação entre esses crimes nas diferentes RISP’s, entendemos 

que para estabelece-la é imprescindível identificar as variáveis específicas para 

explicar complexas características do problema. 

Nesse passo, concluímos que os dados levantados na pesquisa ainda são 

insuficientes para estabelecer essa correlação. Principalmente porque há variáveis 

que precisam ser estudadas com métodos estatísticos, o que exige maior tempo para 

desenvolvimento da pesquisa e que o banco de dados seja amplamente 

disponibilizado. 

Conquanto, ressaltamos que já é notável a forte correlação dos crimes 

ambientais com a econômica. As RISP’s com maior registro de ocorrências são 

Rondonópolis e a baixada cuiabana, e nessas prevalece a econômica da 

agropecuária. 

Isto é, os componentes socioeconômicos são variáveis diretamente 

relacionadas aos crimes ambientais, e que devido a legislação criminal atual, que 

considera a infração de baixo potencial de criminalidade. É provável que os agentes 
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considerem mais vantajoso a possibilidade da sanção do que não praticar o crime 

ambiental.  

Apesar das dificuldades acima expostas, da limitação às análises mais 

complexas disso e do pouco tempo disponível para essa pesquisa; ressaltamos que 

este trabalho inova na medida em que traz a discussão problemas como a 

necessidade de novas unidades de polícia no estado de Mato Grosso. E também nos 

adverte sobre a insuficiência de políticas públicas para o combate de crimes 

ambientais na alçada da segurança pública. 

Por derradeiro, não se pode olvidar que direcionar o estudo apenas para 

as ocorrências registradas em delegacias de polícia é um universo restrito do dados 

no que tange a problemática da questão ambiental e segurança pública. Porém, 

considera-se que esta é uma importante iniciativa para levantar informações e adquirir 

conhecimentos para a realização de trabalhos futuros. 
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APÊNDICE 
 

COSTA, Carlos Fernando da Cunha. Entrevista sobre Políticas Públicas e Segurança 

Pública em Direito Ambiental, concedida à pós-graduanda Keila Regina Santiago. 

Aconteceu na Academia de Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá/MT, no dia 16 de 

dezembro de 2016. A íntegra da entrevista está no Apêndice “A” desta monografia. 

Possui graduação em Direito pela Universidade São Francisco (1996), especialização 
em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior do Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, em convênio com a Universidade de Cuiabá (2007), 
especialização em Prática Pedagógica no Ensino Superior pelo Centro Universitário 
Cândido Rondon (2011), e mestrado em Direito Agroambiental pela Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (2012). É Delegado da Polícia da 
Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, onde exerceu a função de Delegado 
Titular da Delegacia Especializada do Meio Ambiente por aproximadamente 6 anos. 
Também lecionou Direito Penal no Centro Universitário Cândido Rondon, e na 
Faculdade para o Desenvolvimento do Estado do Pantanal Mato-grossense, em 
Cuiabá - MT. Além disso, também é autor do livro “Tutela Penal do Meio Ambiente – 
A Conciliação entre dois Sistemas de Proteção”, publicado em 25 de novembro 
de 2013 pela editora Juruá. Atualmente o entrevistado está lotado na Academia 
de Polícia Judiciária Civil como diretor, local em que foi realizada a entrevista, no dia 
16 de dezembro de 2016. 

1. Delegado, muito obrigada pela sua atenção para falar sobre o assunto Meio 

Ambiente. É cediço A proteção do Direito Ambiental ganhou destaque na Constituição 

Federal de 1988, com a institucionalização dos direitos fundamentais ecológicos, 

concretizando um “Estado Ambiental”. Para você o que falta na legislação e política 

brasileira para que a Política Ambiental tenha plena eficácia e a prática de crimes 

ambientais seja efetivamente controlada?  

2. Você quer dizer que não é necessário penais mais severas, mas que o crimes 

penais ambientais exigem um tratamento diferenciado? 

3. O Estado de Mato Grosso é o único ente federativo com três biomas diferentes 

em seu território, e também é peculiar por ter em seu território rios importantes para o 

país. Para você quais fatores políticos, sociais, ou econômicos são os principais 

motivadores para a prática de crimes ambientais no estado?  

4. Quer dizer que as baixas penas ou o aspecto penal ser fragmentado no meio 

ambiental também deixa a Segurança Pública limitada em suas ações para a 

repressão dos crimes ambientais? 

5. Como você mencionou, é necessário que existam políticas públicas para coibir 

esses crimes ambientais. Nesse sentido, durante o período em que o você exerceu a 

titularidade da DEMA na elaboração do projeto dos planos plurianuais (PPA) houve 
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participação das Policiais Ambientais na elaboração de políticas públicas para 

combate aos crimes ambientais?  

6. No PPA 2012-2015 o objetivo estratégico 1 é a “Melhoraria da conservação 

ambiental dos biomas mato-grossenses e as práticas sustentáveis de uso dos 

recursos naturais”. Para cumprir esse objetivo alguns programas foram criados, 

destinando-se mais de 3 milhões de reais aos órgãos do executivo, ao mesmo tempo 

destinado mais de 1 milho de reais para as instituições de segurança pública. Dentre 

esses recursos financeiros, durante essa gestão foi feito algum investimento 

diferenciado na Polícia Ambiental do Estado? Como aperfeiçoamento de policial ou 

tecnologia de inteligência?  

7. Então, o delegado quer dizer que não houve investimento em equipamentos, 

capacitação de profissionais para áreas específicas como, por exemplo, 

reconhecimento de madeira que foi extraída ilegalmente e áreas afins? 

8. É claro que referimos a madeira, mas o problema ambiental no estado de Mato 

Grosso é muito mais amplo? 

9. A DEMA é a única unidade policial que tem competência para atuar no Estado 

para a repressão de crimes ambientais? E quantos servidores estão lotados na 

Delegacia? 

10. E como eram feitas as operações da DEMA? Elas eram baseadas no 

direcionamento dado pelo PPA vigente, ou ocorriam de maneira isolada, caso a caso? 

11. E dava para fazer um trabalho em conjunto com outros órgãos responsáveis 

pela defesa ambiental? 

12. Eu estive olhando os dados do SROP, que é o Sistema de Registro de 

Ocorrências Policiais em Mato Grosso, e observei que nos meses de agosto, setembro 

e outubro há um aumento significativo dos Registros de Ocorrências que comunicam 

crimes ambientais. Isso se repetiu no período de três anos subsequentes (2014 a 

2016). Tendo em vista essas dados do SROP quais fatores influenciam para que essa 

dado seja reincidente? 

13. Tenho observado que é muito ampla a questão da repressão ambiental. Por 

exemplo, quando se controla a extração ilegal de madeira no campo, as pessoas que 

dependem financeiramente do comércio madeireiro vêm para as cidades e isso gera 

outros problemas ambientais e agrários. Como a ocupação irregular do espaço 

urbano, falta de saneamentos básicos e outros, que também são condutas de 

competência da DEMA. O que você entende sobre isso? 
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14. Quanto aos crime ambientais, você conclui que devido a esse “ritual do meio 

ambiente”, é isso que caracteriza o padrão demonstrado pelos dados do SROP? 

Principalmente nos meses de agosto, setembro e outubro, em que há um aumento 

considerável dos registros de ocorrência? 

15. A SEMA possui um radar que faz monitoramento de focos de queimada. A 

DEMA possui esse tipo de tecnologia ou algo parecido? 

16. Tendo em vista a sua experiência no combate a crimes ambientais, se fosse 

para a Segurança Pública sugerir medidas para elaboração de um novo Plano 

Plurianual, na sua opinião, qual seria a política pública ideal para prevenção e 

repressão da prática de crimes ambientais? 

17. Para finalizarmos, se você tivesse que retornar à DEMA hoje, qual seria o maior 

desafio para continua o trabalho? 

18. Então, hoje não há uma polícia ambiental que preveja como será a atuação da 

Segurança Pública nessa área? 

19. Mato Grosso é um estado que precisa de atenção especial para a questão 

ambiental. 

20. Isso quer dizer que o problema está na falta fiscalização? 

21. A fiscalização faz a prevenção e repressão ao mesmo tempo? 

22. Muito obrigada pela entrevista e pelos ensinamentos que foram adquiridos por 

seu estudo e experiência. Acredito que seja muito importante porque, atualmente, 

quando se fala em Segurança Pública e Meio Ambiente as pessoas, inclusive 

profissionais da segurança, têm dificuldade de associar essas áreas. 
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ANEXO A 

 

 
Continuidade Detalhamento das ocorrências por tipo de crime 
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ANEXO B 

Atividade Econômica do Estado 

 

Expomos neste relatório, as principais atividades econômicas de cada município para 

que seja subsídios de prováveis análises e comparativos com os crimes ambientais 

expostos nas regiões.  

 

Gráfico Distribuição das atividades econômicas por PIB 
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Tabela Atividade Econômica por Município 
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Fonte: IBGE, cadastro de empresas, 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


