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1. RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar de uma forma mais ampla as questões que 

envolva o meio ambiente sobre uma perspectiva baseada na Bíblia. Como desde o 

princípio este livro tem abordado um tema que hoje tem nos tomado por atenção 

quando é relacionado com o bem da natureza. 

Veremos que este artigo demonstrara que desde o início a Bíblia tem sido um 

livro que traz muitas orientações para todo aquele que compete, estar em uma 

sociedade que busca zelar por todos os recursos que a própria natureza assim o faz. 

Segundo a Bíblia, no princípio criou o céus e terra, assim este relato se encontra 

em Gêneses 1: 1. E como é tratado em Gêneses 1:26 em diante após a criação, a 

bíblia narra que Adão foi colocado em meio a natureza para poder colocar os nomes 

e cuidar do mesmo jardim que o próprio Deus havia criado, pois ali se caracterizava 

o desejo deste Deus para que tudo que fosse idealizado e pudesse o homem cuidar 

desse lugar e assim podendo preservar o mesmo para as suas gerações futuras. 

Isto está intrínseco com o direito ambiental, pois trata disso como um direito 

fundamental garantido pela constituição federal, permeando assim o princípio de 

qualidade de vida sadia, sendo observado pelas declarações internacionais como 

assegura Maurice Kanto, devendo esse princípio ser observado com maior 

efetividade para o bem de uma sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 O assunto que trata sobre o meio ambiente e a unidade de conservação tem 

tomado proporções mais amplas, em estudos voltados para ações em proteção e 

cuidados pelos mesmo para que possa haver amparo legal pelas leis que regem 

esse assunto. 

Que hoje vem para o meio jurídico como uma ênfase de grande interesse de 

uma sociedade, pois procura preservar um interesse geral de uma sociedade, para 

que a mesma possa preservar e garantir uma qualidade de vida, para aqueles que 

venham posteriormente possam gozar de uma natureza que possa prover recursos 

de forma eficaz para as próximas gerações. 

Para que possam gozar de qualidades de vida com áreas sustentáveis para 

que possam ter uma vida de satisfação e conduta social em meio ao ambiente e 

unidade de conservação, cuidando e preservando para que possa haver qualidade 

no futuro. 

 



3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho cientifico é apresentar uma forma de conteúdo 

amplo de orientações dirigidas para todos aqueles que desejam cuidar e 

preservar o meio ambiente e das unidades de conservação por um viés que 

está sob o nosso meio de orientação, mas a muito tempo desapercebido. 

3.1 Objetivos Geral 

Desenvolver uma orientação, o cuidado e preservação por métodos 

religiosos, e também no aspecto das leis e do direito ambiental visando assim a 

maior proteção e preservação do mesmo. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Demonstrar que a Bíblia é uma fonte segura de orientação nos norteando 

com relação a proteção do meio ambienta e a conservação ambiental, que desde o 

princípio vem sendo orientado por um ser Supremo e tem cuidado tanto desse 

assunto específico como os demais que tratam sobre a humanidade. 

  

4. METODOLOGIA  

 

Pesquisas bibliográficas, jurisprudência, artigos científicos e documentos 

relacionados com os assuntos de meio ambiente baseado na lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 e lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. E também as leis que 

tratam sobre a Unidade de Conservação Ambiental lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Ao analisar as orientações amparadas pelas as leis que foram citadas acima 

poderemos discorrer um assunto que têm alcançado muito interesses em nossas 

sociedades. 

 Mas ao tratar sobre meio ambiente e conservação, partiremos sempre de um 

pressuposto, que desde o início de nossas sociedades sempre tivemos orientações 

adequadas referente aos cuidados da natureza que estamos utilizando. 

 

6. RESULTADO PRELIMINARES 



 

Esse trabalho tem demonstrado que podemos observar tal assunto de uma 

maneira mais ampla e que as fontes de estudo são limitadas, entretanto, também 

poderemos entender que mesmo diante das dificuldades para ao abordar esse tema, 

teremos bastante propriedade para que possamos apresenta-lo de uma forma 

simples e eficaz. 

Tendo ciência ante tudo que iremos apesentar, a nossa base para tal 

orientação vem sendo norteado por um livro que a muito tempo foi escrito, todavia 

para que possamos entender, devemos fazer uma breve apresentação deste livro, o 

qual é conhecido ou em sua maioria já ouviu falar dele. 

Em suas páginas podemos encontrar confirmações, garantias e a segurança 

de que as orientações dadas poderão ter encontro e amparado nas leis, para que o 

meio ambiente e as unidades de sustentação possam ser preservados.  
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