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Introdução: A degradação ambiental é uma desconfortável realidade advinda de anos
de exploração despreocupada em um contexto econômico e social que negligenciava
as conseqüências ambientais de qualquer atividade. A partir da necessidade de prevenir
e minimizar os prejuízos ambientais advindos da conduta humana, se orquestrou um
Direito Ambiental capaz de discutir formas de promover uma efetiva proteção ao
ambiente. O artigo jurídico,em desenvolvimento, busca identificar, na melhor doutrina,
os contrapontos apresentados em face do direito ambiental. O primeiro ponto em
análise é caracterização do princípio da precaução, distinguindo-o da prevenção, e
analisando os efeitos da sua aplicação. Objetivo: Objetiva-se, neste estudo,
compreender as eventuais falhas concernentes ao ramo do Direito que tutela o meio
ambiente, pois é a partir da compreensão do problema que se promove sua superação.
 Metodologia: Para a realização desta pesquisa científica,  foram consultados livros,
artigos jurídicos e trabalhos acadêmicos, assim como realizou-se pesquisa em diversos
periódicos on-line, além de legislação ambiental pátria e internacional. 
 
 Resultados: Apesar desta pesquisa científica ainda não estar concluída, apurou-se, até
o momento, que os autores pesquisados, assim como os tratados internacionais,
entendem o princípio da precaução como a compreensão de que se há um risco em
potencial capaz de prejudicar o meio ambiente no desenvolver de uma atividade, essa
não deve ser praticada. Contudo, há de se estabelecer formas, ainda que sutis, de
determinar os danos ambientais sob o risco de comprometer grande parte das
atividades economicamente relevantes  na atualidade. Isso porque, pelo princípio da
precaução, basta a ameaça de dano para que se proíba a ação, mesmo que, este não seja
passível de identificação científica.  Conclusão: A partir dos estudos já realizados,
concluiu-se que as opiniões dos autores consultados acerca do princípio da precaução
convergem para o entendimento de que toda conduta humana capaz de acarretar um
dano ambiental deve ser evitada, ainda que tal dano não seja passível de prévia
identificação ou quantificação científica. 
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