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RESUMO

A presente pesquisa propõe-se a fazer uma breve análise sobre o Desmatamento ilegal nas áreas de floresta nativa do Município Fronteiriço de 
Oiapoque, Estado do Amapá/AP. O estudo foi desenvolvido tendo como base o processo judicial nº 160-42.2012.4.01.3102, que tramitou na 
Subseção Judiciária de Oiapoque/AP.  O acusado foi denunciado pelo Ministério Público Federal por impedir a regeneração natural da floresta 
nativa e demais formas de vegetação, incorrendo no tipo previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. O objetivo do estudo é analisar nos autos do 
processo em epígrafe, a ocorrência de crime ambiental decorrente do desmatamento ilegal praticado pelo réu, em 3115 hectares de floresta 
nativa, localizada às margens da BR 156, Km 6, no Município fronteiriço de Oiapoque/AP. E ainda, discutir a degradação causada pelo homem 
naquele meio ambiente. O desmatamento é o processo de destruição das florestas através da ação do homem. Ocorre, geralmente, para a 
exploração de madeira, abertura de áreas para a agricultura ou pastagem para o gado. O meio ambiente que o estudo visa tutelar é o meio 
ambiente em seu aspecto natural também chamado de meio ambiente físico, com proteção constitucional prevista no Capítulo VI, art. 225, da 
CRFB/88. O meio ambiente natural oi físico é composto pela atmosfera, águas (subterrâneas e superficiais, mar territorial), solo e subsolo, fauna e 
flora. A pesquisa está fundamentada no Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental, visto que decorre da previsão legal que considera o 
meio ambiente como um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para uso de todos ou, como queiram, para fruição humana coletiva. 
Isso quer dizer que não pode o homem apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente para o consumo privado. Outro princípio que 
fundamenta o estudo é o Princípio do Poluidor-Pagador o qual se inspira na teoria econômica de que os custos sociais externos que acompanham 
o processo produtivo, ou seja, o custo resultante dos danos ambientais precisam ser internalizados. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento, da pesquisa foi à pesquisa documental, com consulta documental/processual e bibliográfica. Nesse passo, necessário 
rememorar que o Município de Oiapoque, localizado na fronteira Norte, abriga em seu interior Os Parques Nacionais Montanhas do 
Tumucumaque e Cabo Orange, caracterizados como importantes berços da diversidade biológica amazônica. E demais disso, os danos ambientais 
são irreversíveis e irreparáveis, uma vez praticados impedem o retorno do status quo ante, ainda que medidas compensadoras possam mitigar os 
efeitos danosos das condutas situadas nessa seara. Tornando-se impossível mensurar o total de espécies nativas que desapareceram em 
decorrência do desmatamento, visto que surtem efeitos que não se concentram somente no local da infração, alastrando-se por área 
indeterminada e afetando a coletividade como um todo em prejuízo a qualidade do ar, das águas e das variadas espécies bióticas, inclusive a 
própria espécie humana.
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