
DIREITO AMBJ ENTAL CONSTITIJCIONAL 

danaI. Se o título fosse Direito Constitucional Am
ente inadequado , significaria que estaríamos fa 
stitucional, ou seja, estaríamos apenas estudando 
onstitucionais da matéria ambiental Em tal caso 
iam a compreensão e sistematizaçã~ das norma~ 
re a maté ria , e só isso, sem entrar no campo mais 

ordinária . Isso também feito em certo sentido 
rque se quis fazer Direito Ambiental e não ape~ 

ucional sobre a proteção do meio ambiente. 

repleta de dificuldades para o jurista pelo fato de 
ceituação pré-jurídica das ciências biológicas, que 
eixar de considerar, sob pena de não fornecer ao 
tos adequados sobre o conteúdo de normas cons
que a mencionam. Ao fazê-lo , com a devida pre
e recorrer aos especialistas daquelas áreas , mas o 
estritos limites requeridos pela compreensão ju

ica tudo isso e todo o texto, evidentemente, sujei
críticas dos doutos , a fim de que possamos em 
rfeiçoá-Jo. 
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OMEJ. 
COMO OBJETO 

1. Conceito de meio ambiente. 2. Aspectos do me 
do trabalbo. 4. A qualidade do meio ambiente. 
co e meio ambiente. 6. Sustentabilidade. 

1. Conceito de meio ambiente 

A palavra "ambiente" indica a esfera, o cín 
cerca, em que vivemos. Em certo sentido, pc 
tém o sentido da palavra "meio". Por isso, a' 
que na expressão "meio ambiente" se denota 
vertida por Ramón Martín Mateo, ao observar 
damente a rubrica Derecho Ambiental em ve2 
Ambiente, abandonando uma prática lingüísti( 
utiliza cumulativamente expressões sinônirna~ 
dantes, no que incide o próprio legislador".! 
ocorre o mesmo fenômeno, mas essa necessi< 
tido significante de determinados termos, em 
é uma prática que deriva do fato de o term( 
enfraquecimento no sentido a destacar, ou, 
pressividade é mais ampla ou mais difusa, d 
mais, psicologicamente, a idéia que a linguage 

l. Derecbo Ambiental, p. 71, que é um bom livro SI 

menos, no que tange à abordagem sistemática da matéria ju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




