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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é verificar os possíveis crimes ambientais ocorridos em Unidades de Conservação, apontar as responsabilidades 
para quem comete crimes nesses ambientes e quais as medidas tomadas para evitar tais práticas. O meio ambiente é um bem fundamental para 
todos nós, e como tal deve ser cuidado  e preservado para que não somente esta geração possa usufruir do mesmo, mais também as gerações 
futuras. Esta é uma garantia da Constituição Federal em seu art. 225, que assegura um ambiente equilibrado e impõe ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No que tange às questões ambientais, existem as Unidades de Conservação e dentro dessa 
classificação temos as Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN’s, que são divididas em diversas nomenclaturas. Estas são unidades de 
conservação criadas voluntariamente em áreas privadas, cujo objetivo principal é a conservação da diversidade biológica, podendo ainda ser 
desenvolvidas atividades científicas, culturais, educacionais, recreativas e quando decretadas pelo poder público são gravadas em caráter de 
perpetuidade. Nesse diapasão, o Amapá possui ao todo 05 (cinco) RPPN’s dentre as quais está a RPPN Revecom, localizada em Vila Amazonas no 
município de Santana/Amapá/Brasil.  Esta RPPN presta serviços de relevante importância à comunidade através de atividades de educação 
ambiental e pesquisa, bem como também recebe e atende voluntariamente animais silvestres feridos, vitimas de trafico e acidentes, além de 
filhotes trazidos por autoridades ambientais do Estado do Amapá. Ocorre que, a reserva vem sofrendo com ataques frequentes de caça a animais, 
que acontece dentro da própria reserva. Outro problema que a reserva enfrenta é a poluição ocasionada por um vazamento de esgoto que tem 
comprometido substancialmente a vida da fauna e da flora daquela  unidade  de  conservação,  ferindo  assim  os  princípio  do     poluidor-
pagador e o da responsabilidade ambiental. Para a elaboração desta pesquisa, foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo, com visita e 
análise do local objeto de estudo,  de forma a compreender eventuais crimes praticados dentro da RPPN - Revecom e  os danos causados ao meio 
ambiente. No âmbito judicial, há uma ação movida pela unidade de conservação contra a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá 
(CAESA), para solução de um problema de vazamento de esgoto dentro da Reserva que ocasiona poluição e assim modifica a área preservada. Foi 
possível perceber também, que, mesmo se tratando de uma unidade de conservação, a RPPN - Revecom tem sido frequentemente vítima de atos 
de vândalos que adentram a reserva com o único intuito de caçar animais, quando são flagrados e presos, logo estão soltos sob a alegação de que 
tais crimes são de menor potencial ofensivo. É perceptível, o cuidado e o zelo que o responsável da reserva tem para com a mesma, sem ter os 
recursos financeiros necessários, a vigilância do local é feita pelo próprio responsável da reserva. Buscando encontrar recursos, o responsável 
firmou convenio com a prefeitura do município de Santana/AP para ajudar nas despesas da reserva, mas há meses que o recurso não vem sendo 
repassado diante do que foi observado durante a visita. Contudo, levando em consideração o caso em tela é necessário buscar sempre a real 
aplicação dos princípios e normas ambientais pertinentes, cominadas com a intervenção do poder público competente, no sentido de fomentar 
políticas públicas para garantir a vida com qualidade da reserva, alocando os recursos financeiros necessários para que parte da flora e fauna que 
ali residem não venham sucumbir ou migrar para as áreas urbanas, por falta das necessidades básicas inerentes. Aqueles seres vivos dependem 
do meio ambiente equilibrado, limpo e preservado para as gerações atuais e as gerações futuras, conforme o mandamento constitucional.
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