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RESUMO 

 

O presente trabalho tratará das questões inerentes ao impacto ambiental na criação de bovinos 

no Brasil, com o objetivo de destacar os possíveis danos que essa prática pode ocasionar ao 

meio ambiente, sob a perspectiva da Ciência Jurídica no direito ambiental brasileiro. Assim, o 

objetivo desse artigo é conhecer os impactos da criação de bovinos no território brasileiro, 

com a finalidade de prevenção de problemas futuros com a flora brasileira, provindo para o 

bem estar futuro ecologicamente equilibrado. Tal propósito é uma obrigação social também 

imposta a toda população brasileira. Importa ressaltar que as obrigações inerentes à 

subsistência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado não abarcam exclusivamente 

os profissionais da área jurídica, mas constituem a todos a obrigatoriedade de proteger e 

usufruir de um meio ambiente saudável. 

 

Palavras-chave: Dano ambiental. Degradação do solo. Expansão da atividade agropecuária 

no Brasil.  

 

 

ENVIRONMENTAL IMPACT: ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF THE 

ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT PRINCIPLE AND THE EFFECTS 

OF CATTLE BREEDING. 

 

ABSTRACT 

 

This work will address the issues inherent to the environmental impact on cattle breeding in 

Brazil, with the aim of highlighting the possible damage that this practice can cause to the 

environment from the perspective of Legal Science in Brazilian environmental law. The 

objective of this article is to know the impacts of cattle breeding in the Brazilian territory with 

the purpose of preventing future problems with the Brazilian flora, providing for ecologically 
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balanced future well-being. This purpose is a social obligation also imposed on the entire 

Brazilian population. It is important to emphasize that the obligations inherent to the subsistence 

of an ecologically balanced environment do not embrace exclusively the professionals of the 

legal area, but constitute to all the obligation to protect and enjoy a healthy environment. 

 

 

Keywords: Environmental impact; cattle breeding; soil degradation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O presente trabalho trata dos impactos ambientais causados pela criação de animais 

bovinos em todo o Brasil, pois o tema possui pouco embasamento teórico específico na 

legislação vigente, portanto há elementos importantes a serem pesquisados. Levando em 

consideração a preocupação do século XXI, em relação à degradação ambiental e ao risco 

eminente de escassez dos recursos ambientais destinados às gerações futuras, podemos 

observar uma preocupação maior, demonstradas por meio de algumas tipificações em 

proteção ao ambiente ecologicamente equilibrado, com base no artigo 225, trazido pela 

Constituição Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988. 

 Em primeiro plano, o motivo principal da escolha do presente tema foi o colossal 

número de criação de animais bovinos em todo o país, considerado, por todo o mundo, 

destaque na atividade “pecuarista”. Assim, é imprescindível abordar o tema com maior 

profundidade e preocupação, pois ao observar o cenário brasileiro, pode-se notar que ele é 

rico em recursos naturais, devendo ter, portanto, uma atenção maior a sua proteção. 

 Vale mencionar que a preocupação com o meio ambiente já transcende o território 

brasileiro, tornando a matéria de sua proteção, objeto de vários tratados internacionais como, 

por exemplo, o tratado internacional de Estocolmo, em 1972, que foi firmado na Convenção 

da Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, entre outros tratados inerentes a matéria. 

Assim, considerando o tema abordado, a criação de animais bovinos no território 

brasileiro proporciona grandes impactos ambientais, podendo destacar como pontos principais 

o uso do solo e o desmatamento, que são objetos principais do presente trabalho. Além disso, 

as causas do aumento das criações de animais bovinos no Brasil são as produções industriais 

de carne bovina, que sucede em impactos irreversíveis ao meio ambiente, podendo evidenciar 

a escassez hídrica, gases de efeito estufa entre outros impactos ambientais nocivos à fauna e à 

flora, porém, como o principal objeto do trabalho é a questão da ocupação do solo e o 

desmatamento ambiental, será feito o enfoque somente nesses quesitos.  

 Atualmente, no Brasil, segundo dados do órgão responsável pelo controle de qualidade 

da carne bovina para corte – EMBRAPA , no ano de 2015, o Brasil se destacou como o maior 

rebanho do mundo, com cerca de 209 milhões de cabeças de animais bovinos, se 

posicionando em segundo lugar no ranking mundial no consumo e também na exportação da 

carne bovina.3 

                                                             
3 EMBRAPA. Qualidade da carne bovina. Disponível em:  <https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne/carne-

bovina>. Acesso em: 15 abr. 2020. 
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Portanto, se faz necessário abordar os impactos ambientais inerentes à criação de 

bovinos no território brasileiro, não somente a título de curiosidade, mas também como uma 

obrigação de todos, se pautando na proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

disposto no artigo 225, da Constituição Federal. 

A metodologia aplicada consistirá em pesquisas bibliográficas, artigos científicos 

publicados na internet, jurisprudência de tribunais pátrios e posições doutrinárias de 

profissionais da área, trazendo opiniões de experts do Direito Ambiental. 

 

2 DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

 Inicialmente, o direito ambiental foi positivado no Brasil como uma forma individual, 

protegendo a propriedade privada de cada indivíduo, onde o direito ambiental se pautava 

somente na preocupação econômica e na propriedade privada. Sobre essa fase, dispõe o 

doutrinador Rodrigues (2016): 

 

Nessa primeira fase, a proteção do meio ambiente tinha uma preocupação 

meramente econômica. O ambiente não era tutelado de modo autônomo, senão 

apenas como um bem privado, pertencente ao indivíduo. Essa forma de proteção 

pode ser vislumbrada no antigo Código Civil Brasileiro de 1916, por exemplo, nas 

normas que regulavam o direito de vizinhança (arts. 554, 555, 567, 584 etc.) 
(RODRIGUES, 2016, p. 59). 

 

 Vale lembrar que, nessa época, não havia nenhuma preocupação com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, pois era considerado importante somente o bem estar econômico 

de cada indivíduo. Portanto, as normas que regiam essa fase visavam somente à economia 

individual. Assim, segundo Rodrigues (2016): 

 

Afinal, a valoração econômica de um bem está ligada à sua oferta e à essencialidade. 

Sendo um bem essencial, com oferta limitada ou limitável, o legislador certamente 

vislumbrou a possibilidade do esgotamento dos recursos naturais e, de certa forma, a 

incapacidade do meio ambiente de absorver todas as transformações (degradações) 

provocadas pelo homem (RODRIGUES, 2016, p. 59). 

 

 Com a falta de uma positivação internacional que visava o bem estar ambiental 

coletivo, fez-se necessário a efetivação de normas mais abrangentes à proteção do meio 

ambiente no âmbito coletivo. 
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Atualmente, as preocupações foram direcionadas para o bem estar coletivo, no que 

tange à proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, como leciona 

Rodrigues (2016): 

 

Se nas duas fases anteriores a preocupação maior das leis ambientais, apesar da 

evolução, era sempre o ser humano, o que se viu a partir da década de 1980 foi uma 

verdadeira mudança de paradigma: não seria mais o homem o centro das atenções, 

mas o meio ambiente em si mesmo considerado (RODRIGUES, 2016, p. 60). 
 

Dessa forma, diante da necessidade de proteção mais ampla ao meio ambiente, foi 

criada a Conferência de Estocolmo, em 1972, convocada pela Organização das Nações 

Unidas - ONU. A Conferência demonstrou preocupação a nível mundial em relação às ações 

humanas nocivas ao meio ambiente. Devido ao sucesso demonstrado pela Conferência de 

Estocolmo, foi implantado, no Brasil, em 1992, a Conferência do Rio de Janeiro (RIO-92). 

As conferências internacionais visam à cooperação entre os estados na preservação do 

meio ambiente, por meio da prevenção e da redução de efeitos nocivos ao meio ambiente, 

buscando o equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade social, ambiental e econômica.4 

 Com isso, surgiu a necessidade da criação de uma Política Nacional de Proteção ao 

Meio Ambiente, visando à proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa 

forma, foi criada a lei nº 6.938/81, mudando todo o cenário da política nacional do meio 

ambiente, com uma proteção mais ampla e eficiente. 

Diante da importância da proteção ambiental, o legislador enxergou a necessidade de 

algo mais sólido, positivando, assim, a proteção ao meio ambiente na Constituição Federativa 

do Brasil, de 1988, em seu artigo 225, dispondo a todos o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e saudável, impondo ao poder público o dever de assegurar isso a 

todos. 

O dispositivo do artigo em questão busca o equilíbrio natural e econômico. Sobre isso, 

Silva (2016) expõe: “Considerando o ‘prima principium’ do Direito Ambiental, o 

desenvolvimento sustentável tem como pilar a harmonização das seguintes vertentes: 

Crescimento econômico; Preservação ambiental e Equidade social” (SILVA, 2016, p. 56). 

Ademais, vale lembrar que o artigo já exposto ainda prevê duas vertentes para a 

proteção ao meio ambiente, sendo elas a preservação e a restauração. Sobre esse assunto, 

explica o doutrinador Silva (2016): 

                                                             
4 BRAGA, Alice Serpa. Tratados internacionais de meio ambiente: estatura no ordenamento jurídico brasileiro. 

Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n.2936, 16 jul. 2011. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/19556. Acesso em: 15 abr. 2020. 
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Entende-se por preservação o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que 

visem à proteção, a longo prazo, das espécies, habitats e ecossistemas, além da 

manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 

naturais. Já a restauração dos processos ecológicos essenciais significa a restituição 
de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 

possível da sua condição original (SILVA, 2016, p. 141). 

 

Ainda sobre esse assunto, o autor evidencia a incumbência do poder público e de todos 

os indivíduos na responsabilidade e na obrigação da proteção ao meio ambiente. “É 

incumbência do Poder Público (e de toda a coletividade) proteger o meio ambiente, 

mantendo-o saudável e, caso seja verificado algum tipo de impacto ao ecossistema, restituí-lo 

o máximo possível ao seu estado original” (SILVA, 2016, p. 141). 

A legislação ambiental do Brasil dispõe ampla defesa ao meio ambiente, possuindo 

inúmeras leis que visam o bem estar ecológico, destacando-se as mais específicas para o 

objeto estudado como: a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81, a Lei da 

Área de Proteção Ambiental (nº 6.902/81), a Lei que visa à utilização de Agrotóxicos 

(nº 7.802/89), a Lei da Política Agrícola (nº 8.171/91), a Lei dos Crimes Ambientais 

(nº 9.605/98) e o  Código Florestal  (nº 12.651/2012), dentre outras leis que regem o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa forma, para a preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

incube tanto ao poder público quanto ao setor privado respeitar as diretrizes constitucionais e 

infraconstitucionais inerentes à proteção ambiental, buscando sempre o equilíbrio entre a 

preservação e a restauração ao meio ambiente danificado. 

 

3 DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS BOVINOS NO 

BRASIL 

 

 A criação de animais bovinos possui suas raízes desde a era antiga, mais 

especificamente no período neolítico, caracterizado pela necessidade humana de 

domesticação dos animais em geral para a sua própria subsistência.  

 Apesar de ser uma prática antiga do período neolítico, a pecuária demonstra enorme 

impacto ao meio ambiente, desde a criação de bovinos e outros animais, porém, apesar de 

tamanho impacto, o Brasil é destaque em todo o mundo no ramo da pecuária. 

Posto que esse setor consiste na principal atividade econômica explorada no Brasil, 

presume-se a enorme degradação dos solos destinados ao cultivo de pastagens, lavouras, entre 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104090/lei-da-pol%C3%ADtica-nacional-do-meio-ambiente-lei-6938-81
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110257/lei-6902-81
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109753/lei-7802-89
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033888/lei-agr%C3%ADcola-lei-8171-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036358/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c%C3%B3digo-florestal-lei-4771-65
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outros impactos físicos e químicos, que são resultados da criação de animais bovinos, 

comprometendo, assim, a sustentabilidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Segundo o site oficial do EMBRAPA, o Brasil possui o 1º lugar no ranking mundial 

em relação ao número de cabeças de gado, segundo dados revelados no ano de 2015, o Brasil 

alcança o patamar de 209 milhões de bois, sendo considerado “o segundo maior consumidor 

(38,6 kg/habitante/ano) e o segundo maior exportador (1,9 milhões toneladas) de carne bovina 

do mundo” (EMBRAPA, [2020], online).5 

 É importante destacar que, para a criação de gado, é necessária uma extensa área de 

terras adequadas para o confinamento e para o tratamento da criação, como dispõe Schuck; 

Ribeiro, 2015: 

 

[...] cada caloria de carne produzida requer o uso de áreas de cultivo pelo menos seis 

vezes maiores do que o necessário para produzir uma caloria com cultivos vegetais 

como batata, milho e arroz. No caso da produção de carne bovina, a área necessária 

pode ser mais de 100 vezes maior (SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 5-6): 

 

 

Ainda sobre o assunto, dispõe o doutrinador Cunha (2008): 

 

[...] A degradação ambiental no Brasil e, em especial no Cerrado, decorrente da 

exploração da agropecuária, tem transformado consideravelmente o seu perfil, 

resultando em excesso de desmatamento, compactação do solo, erosão, 

assoreamento de rios, contaminação da água subterrânea, e perda de biodiversidade, 

com reflexos sobre todo o ecossistema (CUNHA, 2008, p. 291-323). 

 

O uso e a exploração do solo, proveniente da atividade da pecuária, vêm aumentando 

cada dia mais, provocando desmatamento em proporções alarmantes, sucedendo impactos 

irreversíveis ao meio ambiente saudável, que é protegido pela constituição federativa do 

Brasil. 

Conforme a política Nacional de proteção ambiental, a Lei nº 12.651, de 25 de maio 

de 2012 (Código Florestal), estabelece em seu artigo 1°, in verbis: 

Art. 1º- A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 

o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos.   

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei 
atenderá aos seguintes princípios:   

                                                             
5 EMBRAPA. Qualidade da carne bovina. Disponível em: <https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne/carne-

bovina>. Acesso em: 15 abr. 2020. 
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I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas 

florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do 

solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar 

das gerações presentes e futuras;   

II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e 

do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, 
no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira 

e na presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e 

bioenergia;  

 III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o 
compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o uso 

produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação; (Incluído 

pela Lei nº 12.727, de 2012). (grifo nosso) 

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e 

restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas 

urbanas e rurais;   

V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso 

sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais 

formas de vegetação nativa;   

VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e 
a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades 

produtivas sustentáveis (BRASIL, 2012). 
 

Assim, pode-se observar o dever do estado na preservação de suas florestas e do uso 

produtivo do solo de modo sustentável, promovendo estratégias para as atividades 

agropecuárias de forma que não agrave o meio ambiente. 

Levando em consideração o grande número de criações de gado em todo o estado 

brasileiro, torna-se impossível o controle estatal em relação ao desmatamento e sobre o uso 

sustentável do solo da atividade em questão, pois os números de criações ultrapassam o 

número de habitantes no mundo, como explica os autores Schuck e Ribeiro (2015): “Somos 7 

bilhões de humanos, mas criamos e abatemos mais de 70 bilhões de animais terrestres no 

planeta todos os anos para nosso consumo” (SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 7). 

Assim, no que tange a atividade da agropecuária, há uma violação direta ao preceito 

normativo e à dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o art. 2º, da Lei 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, in verbis: 

 

[...] Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; [...]  

(BRASIL, 1981) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
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É importante salientar que, muito embora a lei disponha sobre o dever do estado e dos 

entes públicos sobre a proteção ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, ela 

não se demonstra eficaz na proteção desse bem jurídico coletivo, conforme o entendimento 

pátrio do ínclito tribunal brasileiro: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPEFICICADO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DOAÇÃO DE LOTES EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE PELO MUNICÍPIO. DANO AO MEIO 

AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. 1. A 

Constituição Federal, em seu artigo 225, consagra o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como bem de uso do povo e essencial à qualidade vida. 

2. Não há dúvida de que o município detém obrigação constitucional de proteger o 

meio ambiente (art. 23, VI), cabendo a este fiscalizar e adotar as medidas 

administrativas adequadas, a fim de assegurar um meio ambiente saudável. 

Ademais, a matéria relativa ao parcelamento de terras está prevista no art. 2º, § 1º, 

da Lei nº 6.766/1979. 3. Hipótese dos autos em que o imóvel parcelado e doado pelo 

réu se localiza em Área de Preservação Permanente (APP), mostrando-se correta a 
condenação do ente público a obrigação de impedir novas ocupações na área de 

preservação permanente indicada na inicial ou outras áreas ambientais não 

autorizadas por lei, apresentar projeto de recuperação da área degradada, e realocar 

as famílias que residem na área em outros imóveis ou, não sendo possível, 

apresentar projeto de mitigação do impacto ambiental, com imposição de limitações 

administrativas aos moradores. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME 

(Apelação Cível, Nº 70080341076, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 24-04-2019). 

 

 Ainda sobre isso, tem-se:  

 

APELAÇÃO. 1ª CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Imóvel 

edificado ('rancho') em área de preservação permanente, às margens do Rio Pardo. 1. 

Preliminares. Incompetência da Justiça Estadual. Afastamento. Dano ambiental 

estritamente local. Falta de interesse nacional ou federal que pudesse justificar o 

deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Federal. Legitimidade ativa 

do Ministério Público Estadual para demandar em juízo. Competência da Justiça 

Comum para julgamento do feito. O citado rio não é federal. É um rio da União, 

que, como se sabe, é a soma de todas as demais entidades de um sistema federal. 

Com HANS KELSEN, uma federação ou Estado descentralizado significa que a 

ordem jurídica nacional contém não apenas normas centrais, mas também normas 

locais, ambas parciais. As diferentes esferas territoriais de validade das ordens locais 

são as subdivisões territoriais. As normas centrais da ordem jurídica total, ou 
nacional, também formam uma ordem parcial, ou seja, a ordem jurídica central. Elas 

também constituem uma comunidade jurídica parcial, ou seja, a comunidade jurídica 

central. A ordem jurídica central que constitui a comunidade jurídica central forma, 

juntamente com as ordens jurídicas locais que constituem as comunidades jurídicas 

locais, a ordem jurídica total ou nacional que constitui a comunidade jurídica total, o 

Estado. Tanto a comunidade central quanto as comunidades locais são membros da 

comunidade total. ('Teoria Geral do Direito e do Estado', p.434, Martins Fontes, 

2005). Somente demonstrado o interesse específico do ente federal (interesse que é 

um poder-dever, não cabe à jurisdição, inerte, consultar a parte se tem interesse 

nesse ou naquele processo) poder-se-ia cogitar da competência da sua Justiça 

específica; difícil antever tal interesse na defesa de área de APP de rio no interior de 
um estado membro. 2. Cerceamento de defesa. Inexistência. Juiz que tem a 

faculdade de indeferir as diligências que lhe pareçam inúteis ou meramente 

protelatórias, possuindo, inclusive, a prerrogativa de julgar antecipadamente o feito, 
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caso evidencie nos autos a presença de elementos suficientes para a formação de seu 

convencimento. Julgadora que indicou de maneira suficiente a formação de seu 

convencimento, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. 3. Mérito. Dano ambiental 

consubstanciado na supressão de vegetação nativa em área de preservação 

permanente mediante construção de 'rancho' às margens do leito do Rio Pardo, em 

desconformidade com a legislação ambiental. 4. Inexistência de direito adquirido 

à degradação ambiental. Irrelevância da contribuição ou não do apelante para 

a degradação da área, tratando-se de obrigação 'propter rem', que impõe o 

dever de recomposição da vegetação ao proprietário, possuidor ou ocupante da 

área a qualquer título. 5. Artigos 61-A e 61-B da Lei 12.651/12. Continuidade das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais 

consolidadas até 22 de julho de 2008. 6. Entretanto, sobre os artigos supracitados 

pertinente a observação de que resguardado o direito do requerido de intentar a 

regularização e permissão de permanência das edificações, caso suficientemente 

comprovada a consolidação até 22 de julho de 2008, nos termos da lei - hipótese em 

que ficará afastada a condenação à demolição. O prazo fatal é o de 180 dias deste 

acórdão. Nada impede, também que o requerido obtenha o licenciamento 

administrativo, no órgão estadual competente, das obras que realizou, nos termos do 

artigo 8.º do Código florestal, relativamente a áreas urbanas, 'verbis': 'Art. 8o A 

intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente 

somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 
impacto ambiental previstas nesta Lei. § 1o A supressão de vegetação nativa 

protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública. § 2o A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4o poderá 

ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal 

esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, 

inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas 

urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. § 3o É dispensada a 

autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, 

de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à 

prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. § 4o Não haverá, em qualquer 
hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação 

nativa, além das previstas nesta Lei. (...)' Por óbvio, não logrando o apelante tal 

pretensão, mantida a condenação à obrigação de fazer que incluirá a demolição 

das edificações existentes para o fim de descompactação do solo, remoção de 

entulhos e reflorestamento da área protegida. 7. Manutenção da r. sentença de 

parcial procedência, com observação. Recurso não provido, com observação 

(Apelação Cível, Nº 70080341076, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 24-04-2019). 

 

 

Sobre as penalidades impostas para infratores da áreas de preservação permanente e 

outros bens ecológicos, dispõe o artigo 38 e 39, da Lei 9.605/98: 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 

permissão da autoridade competente: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

(BRASIL, 1998). 

 

Desse modo, em relação à questão sobre o desmatamento, mesmo que a lei estipule 

penalidades no âmbito criminal, é cada dia mais comum o desrespeito com as normas 
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ambientais, de pequenos e grandes donos de terras que possuem a criação de animais bovinos, 

entre outros ramos profissionais. 

Sobre os impactos ambientais causados pela criação de animais, dispõe Schuck e 

Ribeiro (2015): 

 

A pecuária (produção e exploração de animais terrestres e aquáticos para consumo 
humano) é uma das principais fontes de degradação ambiental por exigir o uso de 

áreas extensas e um grande volume de recursos naturais e energéticos, além de gerar 

bilhões de toneladas de resíduos sólidos, líquidos e gasosos (SCHUCK; RIBEIRO, 

2015, p. 9). 

 

Conforme estudo realizado pelas Nações Unidas, foi demonstrado um grande impacto 

causado pela criação de animais para consumo humano, que nas palavras de Schuck e Ribeiro 

(2015):  

 

[...] reconhece o problema e adverte que “o impacto da pecuária sobre o ambiente é 

imenso”, e “precisa ser tratado com urgência”. O trabalho da FAO deixou claro que 

a criação de animais para consumo humano é um dos principais responsáveis por 

quase todas as crises ambientais atuais, como destruição de florestas, desertificação, 

perda de biodiversidade, escassez de água doce, poluição da água e erosão do solo 

(SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 9). 

  

Desse modo, é verificado que, se há uma lacuna entre a lei e o respectivo 

cumprimento, o direito ambiental brasileiro baseia-se no princípio da prevenção e na 

reparação, porém, conforme os argumentos colacionados acima, pode-se observar uma 

ineficácia ao princípio constitucional da prevenção ao dano ambiental, sucedendo uma 

urgência de um novo planejamento agropecuário em relação aos impactos gerados ao meio 

ambiente. 

 

3.1 DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO E DO DESMATAMENTO 

 

 Segundo dados divulgados pelo EMBRAPA “no Brasil, cerca de 95% da carne bovina 

é produzida em regime de pastagens, cuja área total é de cerca de 167 milhões de hectares.” 6 

 Vale lembrar que, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

território brasileiro possui 8.510.820,623 km², que é equivalente à 851.100.000 hectares.7 

                                                             
6 EMBRAPA. Qualidade da carne bovina. Disponível em: <https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne/carne-

bovina>. Acesso em: 15 abr. 2020. 
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 Portanto, se considerarmos o número apontado acima, teremos uma taxa de 

aproximadamente 19,5% (dezenove vírgula cinco por cento) da área total do Brasil ocupada 

por campos de pastagem destinados à criação de animais bovinos, não levando em 

consideração a taxa de ocupação do solo destinado ao plantio de alimentos utilizados para a 

alimentação desses animais. 

 Assim, pode-se dizer que a agricultura é um grande causador de impacto ambiental, 

podendo observar, também, a grande catástrofe que a prática agropecuária pode causar no 

planeta em que vivemos.  Sobre isso, Schuck e Ribeiro (2015): 

A agricultura já devastou ou transformou 70% dos campos e pradarias, 50% das 

savanas, 45% das florestas temperadas e 27% das florestas tropicais1. Além da 

destruição de habitats, outros fatores somam-se aos impactos do setor, como a perda 

de biodiversidade, a alteração dos solos, o uso maciço e ineficiente de água, a 

contaminação ambiental pelo escoamento de fertilizantes, herbicidas, pesticidas e 

outros aditivos e a perda de estoques de carbono pelo desmatamento. 

A criação de animais para consumo, no entanto, amplia profundamente os 

problemas associados ao uso extensivo de terras pelo setor agrícola. Por exemplo, 

para alimentar os animais criados em sistema intensivo, usa-se em média cerca de 
dez vezes mais calorias do que o disponível na carne – ou seja, um desperdício de 

aproximadamente 90% das calorias provenientes dos cultivos vegetais usados para a 

alimentação destes animais (SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 11). 

 

 Desse modo, é possível perceber que o uso alternativo do solo para a atividade da 

agropecuária causa estrondosos danos ambientais, tanto no uso extensivo do solo destinado à 

criação do gado quanto para o cultivo de insumos para sua subsistência. Dessa forma, os 

autores Schuck e Ribeiro (2015) apontam: 

 

Em escala global, o impacto da pecuária sobre as terras do planeta é imenso. 

Atualmente, quase 30% das áreas terrestres do globo são usados como pastagem – 

área equivalente ao continente africano. Além disso, cerca de um terço dos três 

bilhões de hectares de todas as terras aráveis, uma área maior do que a Austrália, se 

destina ao cultivo de grãos para alimentar animais criados para consumo. Ou seja, 

usamos quase metade das terras não cobertas por gelo no planeta (75% das áreas 

agrícolas) para pastagem ou produção de ração (SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 12). 

 

 Dentre os diversos impactos ambientais causados pela criação bovina no País, vale 

ressaltar um em específico, que é a questão das erosões causadas no solo destinado à criação 

desses animais, que se transforma em erosivo devido à falta de absorção de nutrientes 

essenciais para vida útil do solo, como dispõe Schuck e Ribeiro (2015): 

 

Por exemplo, em sistemas extensivos de criação, o gado pisoteia e compacta o solo. 

Este processo dificulta a absorção de água e as trocas gasosas e de nutrientes no solo 

                                                                                                                                                                                              
7 IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-

territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e >. Acesso em: 18 abr. 2020. 
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e favorece processos erosivos. A remoção da cobertura vegetal para a formação de 

pastos e áreas de cultivo também altera o equilíbrio do ciclo de nutrientes: abaixo da 

exuberante floresta tropical, costuma haver uma tênue camada de folhiço que atua 

como reserva de nutrientes do solo. Sem a cobertura vegetal, o solo fica exposto à 
erosão e às intempéries. Também há alteração do microclima em áreas degradadas, 

já que a temperatura tende a aumentar com a remoção da cobertura vegetal 

(SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 13 e 14). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que, se a criação de animais bovinos não for reduzida, 

surgirão inúmeros problemas ambientais graves para as gerações futuras, desencadeando uma 

violação direta ao preceito constitucional ao direito de todos a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e saudável, trajando uma preocupação de nível mundial. 

 

4 ESTIMATIVAS FUTURAS SOBRE O MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 

 

É imprescindível a preservação do meio ambiente no lapso temporal presente, uma vez 

que é dever de todos a preservação do bem natural para que as gerações futuras possam 

desfrutar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável e, para que isso 

aconteça, alguns pontos devem ser observados e urgentemente tratados com mais 

responsabilidade e consciência. 

Vivemos em uma sociedade de risco, no que tange à necessidade dos indivíduos dos 

meios de produção e dos limites tecnológicos com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (TRENNPOHL, 2020). 

A sociedade vem, a cada ano, desenvolvendo maiores necessidades, com mais 

tecnologias e meios de produção, mecanizando o meio rural, com o objetivo único de se 

produzir cada vez mais, desenvolvendo, assim, um grande e irreversível impacto ao meio 

ambiente.  

Diante do consumo desenfreado e da mecanização dos meios de produção, buscando 

produzir cada vez mais, viu-se uma necessidade de buscar meios de maior eficácia à proteção 

ambiental, como dispõe Trennpohl (2020):  

 

O meio ambiente, apesar de figurar esporadicamente, ao longo do tempo, em 

legislações esparsas, somente foi apresentado como problema global em 1972, na 

Conferência de Estocolmo, e manteve, aumentando ainda mais, a preocupação de 

seu tratamento na Conferência de 1992, no Rio de Janeiro, a ECO-92. Desde então 

as nações começaram a focalizar e a enquadrar a necessidade de conservação como 

metas a serem alcançadas para sua própria sustentabilidade (TRENNPOHL, 2020, p. 

29). 
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Quanto a esse assunto, há uma necessidade de se pensar no desenvolvimento 

sustentável, não colocando a necessidade de extinguir o desenvolvimento dos meios de 

produção, mas sim em medir os danos e manter um determinado equilíbrio entre o consumo, 

os meios de produção e a exploração dos bens ambientais. 

Sobre esse tema, dispõe o doutrinador Trennpohl (2020), no que tange à decisão do 

Superior Tribunal de Justiça do Brasil: 

 

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar e assentou 

que “Esse princípio fundamenta-se numa política ambiental que não bloqueie o 

desenvolvimento econômico, porém, com uma gestão racional dos recursos naturais, 

para que a sua exploração atenda à necessidade presente sem exauri-los ou 

comprometê-los para as gerações futuras. A proteção do meio ambiente não 

constitui óbice ao avanço tecnológico, pois está pautada no conceito de 

desenvolvimento sustentável. Assim, a questão está em permitir a utilização dos 

recursos naturais, mas assegurando um grau mínimo de sustentabilidade na 

utilização dos mesmos” (AgRg nos EDcl no REsp 1.075.325-RS 2008/0160530-9. 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 13-11-2012). 

 

E ainda: 

 

O texto constitucional empresta relevo a essa proteção e os Tribunais Superiores 

assim vêm decidindo, na esteira do que pronunciou o Supremo Tribunal Federal, de 

que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de 

um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo 

o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a 

especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras 

gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 

164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a 

garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos 

intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos 
se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. 

Doutrina. A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM 

DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE” (ADI-MC 3.540/DF – Relator Ministro 

Celso de Mello, j. 1º-9-2005, Pleno, DJ, 3-2-2006). 

 

Desse modo, é indubitável a necessidade de preservar o meio ambiente, sendo um 

dever de todos resguardar esse direito às novas gerações futuras, trazendo, assim, uma 

urgência na questão da agropecuária brasileira, mesmo que demonstrado ser a principal 

atividade econômica do País, merece uma atenção especial, no que tange aos imensuráveis 

impactos causados no solo e também ao meio ambiente no geral. 

Também dispõe sobre o assunto o doutrinador Machado (2013): 

A reserva dos bens ambientais, com a sua não utilização atual, passaria a ser 

equitativa se fosse demonstrado que ela estaria sendo feita para evitar o esgotamento 
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dos recursos, com a guarda desses bens para as gerações futuras. A equidade no 

acesso aos recursos ambientais deve ser enfocada não só com relação a localização 

espacial dos usuários atuais, como em relação aos usuários potenciais das gerações 

vindouras. Um posicionamento equânime não e fácil de ser encontrado, exigindo 

considerações de ordem ética, cientifica e econômica das gerações atuais e uma 

avaliação prospectiva das necessidades futuras, nem sempre possíveis de serem 

conhecidas e medidas no presente (MACHADO, 2013, p. 92). 

 

Por derradeiro, pode-se afirmar que o destino da humanidade está diretamente e 

incondicionalmente relacionado à preservação do meio ambiente, portanto, há uma 

necessidade primordial sobre o assunto tratado no presente artigo, como leciona o doutrinador 

Sirvinskas (2018):  

 

O destino da humanidade está intimamente ligado à preservação do meio ambiente. 

Al Gore, exvice- presidente dos EUA e agraciado pelo Prêmio Nobel da Paz em 

2007, publicou interessante livro, denominado The Future — Six Drivers of Global 

Change (O Futuro — seis forças motrizes da mudança global), no dia 29 de janeiro 

de 2013, o qual expõe seis tendências-chave que moldarão o futuro. Há dois 

caminhos que a humanidade pode seguir: o primeiro é a destruição do equilíbrio 

climático e a exaustão dos recursos naturais não renováveis; o segundo é rumo ao 

futuro.  
[...]O quarto capítulo cuida da insustentabilidade. O crescimento econômico está 

levando a um crescimento insustentável do consumo, da poluição e do esgotamento 

dos recursos naturais (solo, água, biodiversidade etc.). O quinto capítulo refere-se ao 

controle da evolução. As revoluções nas ciências biológicas trazidas pela genômica 

e neurociência estão colocando nas mãos do homem o controle da evolução. E, 

finalmente, o sexto capítulo, que trata do descompasso entre homem e ecossistema. 

Essa relação sofre ruptura ao mesmo tempo que há mudanças revolucionárias nos 

sistemas de energia, agricultura e transportes.  

[...]Como se vê, o destino da humanidade está em nossas mãos (SIRVINSKAS, 

2018, p.71 e 72). 

 

Desse modo, há uma necessidade de providências imediatas para a diminuição dos 

impactos ambientais causados pela criação de animais bovinos, como a manutenção do 

consumo humano insustentável pela carne bovina, realizando a troca parcial desses alimentos, 

como dispõe Schuck e Ribeiro (2015): 

 

Ao substituir estes itens pelas inúmeras alternativas vegetais de valor nutricional 

equivalente, você reduz o desperdício de água e proteínas vegetais, o desmatamento, 

a desertificação, a extinção de espécies, a destruição de habitats, a emissão de gases 

de efeito estufa e a poluição das águas e do solo. 

[...] Podemos participar de eventos, movimentos coletivos, campanhas e 

manifestações públicas e utilizar nossas habilidades pessoais e profissionais para 
conscientizar a população e implementar em escala mais ampla estratégias que 

facilitem as mudanças necessárias. Colaboramos também ao 

participar de entidades que promovam o vegetarianismo; ao eleger para as esferas 

governamentais representantes que sejam comprometidos com a conservação de 

ecossistemas e o uso sustentável de recursos; e ao lutar pela implementação de 

métodos de produção e modelos de negócio mais sustentáveis. 

[...] Por um lado, é necessário sugerir e apoiar medidas que permitam transferir os 

incentivos do setor pecuário para a produção de alimentos mais saudáveis e 
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sustentáveis. Por outro, precisamos estimular mudanças em grande escala do padrão 

de consumo e dar incentivos à indústria para sua transformação, fomentando, por 

exemplo, o desenvolvimento de alternativas à carne, aos ovos e ao leite. Para que 

essa alternativa seja viável para a maioria da população, a substituição de alimentos 

de origem animal por alternativas vegetais precisa ser acessível, conveniente, 

atrativa e ter ampla distribuição. Consumidores, governos e indústria podem, juntos, 

viabilizar essa mudança (SCHUCK; RIBEIRO, 2015, p. 53-54). 

 

 É necessário frisar que a troca disciplinada pelas doutrinadoras acima, demonstra-se 

ser uma troca parcial dos alimentos inerentes ao consumo de animais bovinos, pois é 

impossível que se haja a troca total e escorreita desses alimentos pelo consumo vegetariano, 

pois o objetivo que é disposto, busca a manutenção mais viável para entre a conservação do 

meio ambiente sustentável e o pilar econômico da criação de animais bovinos. 

 Outro ponto sobre o assunto é disposto por Sirvinskas (2018): 

 

A pecuária e a agricultura são as responsáveis pela perda de terras dotadas de 

cobertura vegetal, a primeira, pelo desmatamento, e a segunda, pela utilização de 
produtos químicos. A utilização de agrotóxicos e/ou fertilizantes vem causando o 

empobrecimento do solo pela morte da biodiversidade e pelo excesso de elementos 

químicos prejudiciais ao solo, além de alterar a cadeia alimentar dos animais 

(SIRVINSKAS, 2018, p. 362). 

 

 Nesse viés, foi necessária a criação de normas, com o objetivo de adotar medidas de 

uso sustentável dos recursos ambientais, como leciona Sirvinskas (2018): 

 

A política agrícola está prevista nos arts. 184 a 191 da CF. Estes dispositivos foram 

regulamentados, essencialmente, pela Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991. A 

função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes 

requisitos: a) aproveitamento racional e adequado; b) utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; c) observância das 

disposições que regulam as relações de trabalho; e d) exploração que favoreça o 
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (art. 186 da CF). 

Como podemos perceber, o proprietário rural, para cumprir a função social da 

propriedade, deverá utilizar-se dos recursos naturais racionalmente, preservar o meio 

ambiente e respeitar a legislação ambiental existente. 

Assim, o solo agrícola é protegido pela Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012, o 

novo Código Florestal, e pela Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe 

sobre a política agrícola e fixa os fundamentos, define os objetivos e as 

competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos 

da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de 

planejamento das atividades pesqueira e florestal (SIRVINSKAS, 2018, p. 363). 

  

Portanto, há uma necessidade de equilíbrio entre a atividade econômica agropecuária, 

especificamente em relação à criação de animais bovinos, com a sustentabilidade do meio 

ambiente, seguindo os parâmetros da lei de proteção ao solo agrícola (lei nº 12.651/2012) 
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devendo, em caso de desrespeito à norma estabelecida, o poluidor ser penalizado no âmbito 

administrativo, civil e criminal, conforme o caso. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que, em virtude da crescente atividade agropecuária, em específico 

da criação de bovinos no Brasil, é inquestionável a urgência diante dos impactos ambientais 

gerados pela prática, considerando que a principal atividade econômica brasileira é a 

agropecuária. 

 Em detrimento disso, é de grande relevância diminuir os impactos ambientais 

causados ao solo pela prática da criação de animais bovinos, se considerada a grande extensão 

de terras utilizadas para a criação desses animais, sendo irreversível a reparação do bioma 

brasileiro. 

 Vale mencionar que deverá ser analisada cada situação, pois, como a agropecuária é 

considerada a principal atividade econômica do País, quando tomadas medidas extremas, 

poderão desencadear problemas maiores no setor econômico nacional. 

 Dito isso, acredita-se em medidas menos gravosas, visando à preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e o mantimento do setor agropecuário, como regrar os 

meios de produção da carne bovina por meio de conscientizações mais rigorosas sobre o 

consumo desenfreado da carne bovina. 

 Muito embora exista regramento sobre a atividade agropecuária como, por exemplo, a 

lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que demonstra-se ineficaz em relação a isso, pois é o 

setor que mais cresce a cada ano, portanto, consequentemente, há um descontrole sobre os 

impactos ambientais gerados pelo crescimento desenfreado da atividade em questão. 

 Portanto, há uma necessidade de adequação e de atualização das políticas nacionais 

ligadas à proteção do meio ambiente, pois, como mencionado anteriormente, ainda há um 

crescimento desenfreado da exploração da atividade da agropecuária na criação e no consumo 

de animais bovinos, que, consequentemente, fazem com que os impactos gerados aos solos 

brasileiros cresçam cada vez mais.  

 Como a legislação, apesar de tratar especificamente de casos como o que foi retratado 

no presente trabalho, pode-se notar uma dificuldade de controle do crescimento dessa prática, 

contudo não se pode afirmar que as leis que regem sobre o assunto são de total desvalor e 

aplicabilidade, pois há uma efetividade perceptível, porém se demonstra insuficiente para 

sanar o problema abordado. 
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 Desse modo, a adoção de medidas de conscientização à diminuição do consumo da 

carne bovina, bem como a criação de políticas mais atualizadas ao crescimento desenfreado 

são um dos principais fatores imediatos a serem tomados para a preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, medidas essas que devem ser adotadas pelo governo 

federal e por toda a população no geral, pois proteger o meio ambiente é um dever de todos, 

pois o bem estar ecológico é um direito de efeito erga omnes. 

 Por derradeiro, o presente trabalho buscou demostrar um grande problema que, apesar 

de ser disciplinado em nosso ordenamento, ainda não é eficaz, necessitando, assim, de maior 

conscientização populacional sobre o problema do consumo humano desenfreado de carne 

bovina, sendo necessária, de forma urgente, a troca sustentável e parcial do consumo de carne 

por alimentos naturais vegetais. 
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