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Hoje, a relação entre população, recursos naturais e desenvolvimento não é assunto de preocupação social e pesquisa científica. Por muito tempo, as necessidades cada vez mais complexas da sociedade moderna aceleraram o uso dos recursos naturais, causando danos ambientais que ameaçam a
sobrevivência da humanidade no planeta. A história mostra que as pessoas sempre usaram recursos naturais para desenvolver tecnologia e economia, e com elas para garantir uma vida melhor. No entanto, é fácil ver que essa equação (exploração dos recursos naturais, desenvolvimento econômico e
tecnológico - qualidade de vida) não está se tornando verdadeira. Isso se deve ao fato de que os recursos derivados da natureza são utilizados de forma predatória, causando sérios danos ao meio ambiente e afetando negativamente o próprio estado de vida e a saúde humana. Nesse sentido, Murcia
Elaine Berbich de Moraes afirma que tudo se tornou válido em nome do progresso, do bem-estar da sociedade e da vida mais confortável. Mas o desejo do homem por uma vida melhor lhe traz doenças, problemas sociais e compromete seu futuro na Terra, já que suas ações são extremamente
degradantes. Diante dessa situação, fica claro que o meio ambiente e a saúde são temas totalmente inseparáveis, e é evidente que o sistema jurídico nacional está considerando essa relação. Sem a intenção de esgotar esse tema, o trabalho atual pretende enfatizar e demonstrar a relação entre meio
ambiente e saúde, inclusive no aspecto jurídico, e demonstrar a importância da aplicação dos princípios de prevenção e precaução fundamentais ao direito ambiental brasileiro. 2) Meio Ambiente Entre os profissionais, testamos a existência de diversas definições sobre o meio ambiente, algumas das
quais abrangem apenas componentes naturais, enquanto outras refletem um conceito mais moderno, vendo-o como um sistema no qual os fatores físicos, biológicos e socioeconômicos interagem. Para José Afonso da Silva, o ambiente é uma interação de elementos naturais, artificiais e culturais
comuns que garantem um desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. José Avila Coimbra, falando sobre o mesmo tema, vê o meio ambiente como um conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais nos quais o homem está incluído, individual e socialmente,
em um processo de interação que corresponde ao desenvolvimento das atividades humanas, conservação dos recursos naturais e características básicas do meio ambiente dentro de determinados padrões de qualidade. No direito nacional, o artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
Federal 6.938/81) define o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, e a interação física, química e biológica que permite, casa e controle da vida em todas as suas formas. Assim, entende-se que a expressão do ambiente deve ser amplamente interpretada, não apenas referindo-se não
apenas à natureza em si, mas também à complexa realidade causada por um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e socioeconômicos, bem como suas diversas interações que ocorrem dentro dos sistemas naturais, artificiais, sociais e culturais. 3) A Palavra Saúde Saúde também deve
ser entendida de forma abrangente, não apenas citando a ausência de doenças, mas também sobre o completo bem-estar físico, mental e social da pessoa. Nesse sentido, é essa orientação que você deriva da disposição contida no artigo 3º da Lei 8080/90, que estabelece que a saúde tem
alimentação, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços básicos (nossos grifos) como determinantes. Assim, o termo saúde abrange uma série de condições que devem ser coerentes com o bem-estar total da pessoa,
incluindo um ambiente equilibrado. 4) Meio Ambiente e Saúde - Temas inseparáveis Muitas pessoas não entendem, mas o homem é parte integrante da natureza e, nessa condição, precisa de um ambiente saudável para ter um estilo de vida saudável. Não há dúvida de que qualquer dano ao meio
ambiente é prejudicial à saúde pública e vice-versa. A existência de um é o próprio estado de existência do outro, por isso o homem deve realizar suas atividades, respeitando e protegendo a natureza. Com pouca atenção, é fácil detectar inúmeras situações que demonstram a ligação entre meio
ambiente e saúde, ou vamos ver. Por exemplo, a cólera é transmitida através do contato direto com a água ou ao comer alimentos contaminados. A falta de saneamento básico, os maus hábitos de higiene e as más condições de vida em algumas regiões do mundo são fatores que estão intimamente
relacionados ao meio ambiente e contribuem para a transmissão da doença. A água contaminada, além de espalhar a doença quando ingerida, também pode contaminar peixes, mariscos, camarões, etc. O jornal Folha de S. Paulo noticiou em outubro de 2004 que a enorme quantidade de produtos
químicos encontrados no ar, água, alimentos e produtos comumente utilizados estava diretamente relacionada à maior incidência de câncer, distúrbios neuro-comportamentais, depressão e perda de memória. O relatório também divulgou dados do Instituto Nacional de Câncer dos EUA, apontando que
dois terços dos casos de câncer no país têm causas ambientais. Este artigo também menciona um estudo feito com cinquenta controladores de tráfego na cidade de São Paulo (conhecidos como pardos), não fumantes e sem doenças anteriores. A conclusão foi que todo o aumento da pressão arterial
e das mudanças na frequência cardíaca representou em dias de maior poluição do ar. Além disso, 33% deles apresentavam condições típicas de tabagismo, como redução da capacidade pulmonar e inflamação frequente dos brônquios. Assim, todos os dias podemos observar várias situações que nos
mostram como a degradação ambiental causa problemas na saúde humana e nas condições de vida. Por sua vez, o sistema jurídico brasileiro analisa a relação entre meio ambiente e saúde, conforme ilustrado pelo exemplo a seguir. O artigo 225 da Constituição Federal estipula que todos têm direito a
um ambiente ambientalmente equilibrado, bem como ao uso geral das pessoas e à necessária importância para uma qualidade de vida saudável, impondo ao poder público e à responsabilidade coletiva protegê-la e preservá-la para as gerações presentes e futuras. Nota-se que o dispositivo está em
foco categoricamente, afirmando que um ambiente ambientalmente equilibrado é importante para uma qualidade de vida saudável, ou seja, para a própria saúde. O artigo 200 da Lei Básica estabelece alguns dos atributos do Sistema Único de Saúde (EAS), incluindo a fiscalização de alimentos,
bebidas e água para consumo humano (para. VI) e cooperação no campo da proteção ambiental (para VIII). A Lei Federal 6.938/81, conhecida como Política Nacional do Meio Ambiente, busca preservar, melhorar e restaurar qualidades ambientais, propícias à vida e, portanto, à saúde, a fim de
proporcionar condições para o desenvolvimento socioeconômico e a proteção da dignidade humana (artigo 2º). Além disso, essa lei define a poluição como degradação ambiental como resultado de atividades que prejudicam direta ou indiretamente a saúde, segurança e bem-estar da população (artigo
3º (III) (a) Por fim, é necessário mencionar a Lei 8.080/90, que regulamenta as práticas e serviços de saúde em todo o país. examinar os princípios de prevenção e fatores de precaução fundamentais para o direito ambiental. A palavra princípio, em sua raiz finalmente, significa o que é aceito em
primeiro lugar (primum capere), significando o início, o início, o ponto de partida. Os princípios da ciência, segundo José Critella Janior, são as principais propostas, fundamentais, típicas, que são ultrapassadas por todas as estruturas subsequentes. Os princípios fornecem as bases para a criação de
leis e são a essência do Estado de Direito. O direito ambiental, que visa manter um equilíbrio ideal entre as relações humanas e ambientais, tem seus próprios fundamentos (princípios) que são condicionados não apenas pelo sistema de regulação ambiental, mas também pelo sistema jurídico positivo
que opera. Entre os diversos princípios do direito ambiental, devem ser enfatizados os princípios de prevenção e precaução. O princípio da prevenção é uma prioridade que deve ser dada às medidas que impeçam o nascimento de ataques ao meio ambiente, a fim de reduzir ou eliminar as causas de
ações que possam mudar sua qualidade. No princípio da prevenção, é possível estabelecer uma determinada atividade ou obrigação, mas que causa danos futuros, por meio de medidas mitigadoras ou preventivas. Dependendo se é aprendido com as lições de Paulo de Bessa Antunes, há a obrigação
legal e constitucional de levar em conta o meio ambiente na implementação de qualquer empreendimento econômico. Assim, de acordo com esse indoctriente, a Carta Magna obriga todo empreendedor a proteger o meio ambiente realizando suas atividades econômicas, de modo que se conclui que o
princípio da prevenção impõe um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio ambiente. O princípio da precaução, por outro lado, é um estágio fora da prevenção, uma vez que a primeira (medidas cautelares) busca não realizar o empreendimento se houver risco de
dano irreversível, e a segunda (prevenção) busca, pelo menos à primeira vista, compatibilidade entre atividades e proteção ambiental. Assim, por precaução, quando há risco ou incerteza científica de danos ambientais, a atividade não pode sequer ser licenciada. Paulo Affondo de Lemie Machado
explica que o princípio da precaução não se destina a imobilizar a atividade humana. Não é uma medida de precaução que impede tudo ou que em tudo vê desastre ou mal. O princípio da precaução reside na longevidade da qualidade de vida saudável das gerações humanas e na continuidade da
natureza no planeta. Machado diz mais tarde: A cautela é caracterizada por ações iniciais diante de risco ou perigo. (...) No mundo da cautela, há uma dupla fonte de incerteza: o próprio perigo e a falta de conhecimento científico sobre o perigo. As precauções são projetadas para gerenciar a
expectativa de informação. Nasce de uma diferença de tempo entre a necessidade imediata de ação e o momento em que nosso conhecimento científico muda. Como exemplo, em junho de 1999, um juiz da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal aceitou explicitamente o princípio da cautelar
em uma ação proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra a União Federal e a Monsanto do Brasil Ltda., proibindo o plantio e comercialização de sementes transgênicas de soja até que seja apresentado um estudo prévio dos impactos ambientais e até que seja apresentado um
estudo prévio dos impactos ambientais e até que seja apresentado um estudo prévio do impacto ambiental. até que seja regulado. , governo, biossegurança e normas para rotular organismos geneticamente modificados. Com isso em mente, acredita-se que esses princípios visam limitar e até mesmo
proibir a implementação de novos negócios, na hipótese de que oferecem um risco ao meio ambiente e à saúde humana. Afinal, a legislação ambiental é de natureza preventiva, pois é quase impossível restaurá-la integralmente em caso de degradação ambiental, pois na maioria das vezes a região
afetada nunca voltará ao estado em que estava antes do evento nocivo. Muitos danos ambientais são dispensáveis, mas em termos de ciência e tecnologia, irreparáveis. Além disso, existem várias doenças causadas por danos ambientais, a continuação das quais se torna irreversível para os seres
humanos. Edis Milare, citando Fabio Feldman, menciona que a humanidade e a própria lei não podem se contentar em reparar e suprimir danos ambientais. (...). Como faço para consertar o desaparecimento da espécie? Como devolver a floresta de séculos que sucumbiu à violência de um pequeno
corte? Como limpar o tabelião contaminado com agrotóxicos? Assim, o legislativo constituinte impôs ao Governo o dever de aplicar princípios de prevenção e precaução, controlando a produção, comercialização e utilização de métodos, métodos e substâncias que atuem como risco à qualidade de vida
e ao meio ambiente (artigo 225, parágrafo um, parágrafo V da Constituição Federal). Poderes policiais, zoneamento ambiental, normas legais, normas ambientais, punições, licenciamento ambiental, pesquisa preliminar de impacto ambiental, regulamentação predial, controle de poluição, condições
sanitárias básicas, controle do uso do solo em áreas urbanas e rurais, planejamento urbano e rural, são exemplos de ferramentas de controle ambiental onde os princípios de prevenção e precaução são comumente aplicados. Infelizmente, os princípios estudados não são utilizados na forma defendida
pelo legislativo constitucional, que coopera com o problemas ambientais e deterioração das condições de vida e saúde humana. 6) A conclusão do sistema jurídico brasileiro em suas diversas normas é bastante clara no que diz respeito à indistinguibilidade das questões sanitárias e ambientais. Os
princípios de prevenção e precaução são de suma importância, pois limitam e até proíbem a criação de um empreendimento que potencialmente represente riscos à natureza e à saúde da população. Em geral, o direito brasileiro é considerado uma ferramenta necessária para que o poder público
aplique princípios de prevenção e precaução, preservando os recursos naturais. Nota-se, no entanto, que alguns mecanismos legais voltados para a proteção do meio ambiente e, portanto, da saúde humana estão no ar, que tem sido afetado pelo maior mal da corrupção, que por sua vez é alimentado
pela ambição e ignorância dos habitantes deste planeta. Além disso, a existência material da lei não é suficiente. Este é apenas um nível zero do longo processo de implementação deste padrão. Embora as leis ambientais em nosso país tenham avançado, ainda há uma lacuna consistente na
articulação institucional. Existem várias razões pelas quais a legislação e os princípios ambientais são limitados hoje, e deve-se notar que há uma desconexão entre os objetivos da política ambiental e as estratégias de desenvolvimento econômico adotadas pelo próprio Governo; (ii) A existência de
interesses sociais conflitantes de acordo com cada órgão de governo; Falta de recursos financeiros para o meio ambiente; Falta de capacitação técnica para os órgãos ambientais em particular. É urgente superar as barreiras à implementação de normas ambientais legais, sob a ameaça da ineficiência
dos princípios constitucionais estabelecidos na Carta de 1988, incluindo os princípios de prevenção e fatores cautelares que desjudam completamente o direito ambiental brasileiro. E, sem dúvida, uma dessas barreiras é a sociedade consumidora moderna e insustentável, que, segundo Freinshawa Ost,
citada por Murcia Elaine B. de Morais, transformou a natureza em três etapas: a primeira é exercê-la como um ambiente, cenário em que uma pessoa se proclama o dono e o senhor; em uma fase posterior, essa natureza perde sua sequência ontológica que será um reservatório de recursos;
Finalmente, o terceiro estágio, no armazenamento de resíduos. A efetiva implementação da legislação e dos princípios ambientais também exige que as políticas públicas de saúde e meio ambiente sejam a agricultura e o setor de trabalho não operam isoladamente. Afinal, o impacto dos problemas
ambientais que afetam a saúde pública não respeita limites geográficos ou níveis de competência. Quando se trata de problemas ambientais e de saúde humana, não basta compensar o aborrecimento, a dor e as consequências irreparáveis causadas por doenças causadas pela degradação da
natureza. É necessário agir em primeiro lugar, utilizando efetivamente o princípio da prevenção e, se necessário, as precauções. Afinal, a preservação e preservação do meio ambiente leva a uma garantia da sobrevivência da própria espécie humana e, nesse sentido, a natureza não pode se adaptar
às leis criadas pelo homem, pelo contrário, o direito deve ser formulado com respeito às restrições naturais, desde que a atividade econômica atenda aos requisitos naturais. 7) Bibliografia Assessorada - ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito Ambiental. Dia 3. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
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