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Livro do Gênesis Livro do Gênesis -- BBííbliablia

1.No princ1.No princíípio, Deus criou os cpio, Deus criou os cééus e a terra.us e a terra.

7.Deus fez o firmamento e separou 7.Deus fez o firmamento e separou áás s ááguas que estavam debaixo do firmamento daquelas guas que estavam debaixo do firmamento daquelas 
que estavam por cima.que estavam por cima.

26.Então Deus disse: 26.Então Deus disse: ““fafaççamos o homem amos o homem àà nossa imagem e semelhannossa imagem e semelhançça.Que ele reine sobre a.Que ele reine sobre 
os peixes domar, sobre as aves dos cos peixes domar, sobre as aves dos cééus, sobre os animais domus, sobre os animais doméésticos e sobre toda a sticos e sobre toda a 
terra, e sobre todos os rterra, e sobre todos os réépteis que se arrastam sobre a terrapteis que se arrastam sobre a terra””

28.Deus os aben28.Deus os abenççoou: oou: ““Frutificai, disse ele, e multiplicaiFrutificai, disse ele, e multiplicai--vos, enchei a terra e submeteivos, enchei a terra e submetei--a.a.””

29. Deus disse: 29. Deus disse: ””Eis que eu vos dou toda a erva que dEis que eu vos dou toda a erva que dáá semente sobre a terra, e todas as semente sobre a terra, e todas as 
áárvores frutrvores frutííferas  que contferas  que contéém em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de m em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de 
alimento.alimento.

31.Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom31.Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom..
Sobreveio a tarde e depois a manhã: foi o sexto dia.Sobreveio a tarde e depois a manhã: foi o sexto dia.

CONCLUSÃO: Os Recursos Ambientais são CONCLUSÃO: Os Recursos Ambientais são DEDE e PARA todos !e PARA todos !



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

DELIBERADELIBERAÇÇÃO CRH NÃO CRH Nºº 72, DE 25 DE JULHO DE 200772, DE 25 DE JULHO DE 2007

•• Institui a Câmara TInstitui a Câmara T éécnica de Protecnica de Prote çção das ão das ÁÁguas.guas.

•• Artigo 1Artigo 1 ºº -- Fica instituFica instituíída junto ao CRH a Câmara Tda junto ao CRH a Câmara Téécnica de Protecnica de Proteçção das ão das ÁÁguas. guas. 

•• Artigo 2Artigo 2 ºº -- São competências da Câmara TSão competências da Câmara Téécnica de Protecnica de Proteçção das ão das ÁÁguas:guas:
•• 1 1 –– Conhecer as experiências existentes relacionadas Conhecer as experiências existentes relacionadas àà aplicaaplicaçção de instrumentos de proteão de instrumentos de proteçção e ão e 

recuperarecuperaçção de corpos ão de corpos dd´́ááguagua;;

•• 2 2 –– Identificar mecanismos de fomento que possibilitem a implementaIdentificar mecanismos de fomento que possibilitem a implementa çção de ão de 
polpol ííticas pticas p úúblicas sustentblicas sustent ááveis, que levem veis, que levem àà recuperarecupera çção florestal e das matas ão florestal e das matas 
ciliares e ciliares e àà conservaconserva çção do solo, atravão do solo, atrav éés de incentivos aos produtores e s de incentivos aos produtores e 
conservadores de conservadores de áágua;gua;

•• 3 3 –– Propor minuta de projeto de lei que estabelePropor minuta de projeto de lei que estabele çça diretrizes e mecanismos a diretrizes e mecanismos 
sobre o tema, inclusive de compensasobre o tema, inclusive de compensa çção aos agentes que contribuem para a ão aos agentes que contribuem para a 
proteprote çção e melhoramento dos corpos dão e melhoramento dos corpos d ’á’água;gua;

•• 4 4 -- atender, dentro de suas competências e quando solicitadas pelo atender, dentro de suas competências e quando solicitadas pelo CRH, outras atividades CRH, outras atividades 
correlatas;correlatas;

•• ......



Pagamento por Serviços Ambientais e 
a Gestão dos Recursos Ambientais

• “ Se a água é um bem público, há que se observar também  que 
sua maior porção, aflora, repousa e escoa nas propr iedades 
rurais privadas, e nestas, resta ao proprietário ru ral, 
exclusivamente, o dever de zelar pela sua defesa e proteção 
com todos os respectivos ônus!”

• “ Dessa maneira, vê-se o proprietário rural como fiel  depositário 
de um bem público dotado de valor econômico que lhe  acarreta 
ônus, seja de natureza econômica ou de cunho civil e penal. 

• Já que a água é um bem de uso comum do povo do qual t oda a 
comunidade se serve e beneficia, não deveria, porta nto, toda a 
coletividade arcar com os custos de sua defesa e pr oteção!?



Código Florestal
LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.

• Art. 1°°°° As florestas existentes no território nacional e as  demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exer cendo-se os direitos de 
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta 
Lei estabelecem.

• Art. 2°°°° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efe ito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural s ituadas:

• Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação na tiva, ressalvadas as 
situadas em área de preservação permanente, assim c omo aquelas não 
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto  de legislação específica, são 
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas,  a título de reserva legal, 
no mínimo:

• Desta forma, observa-se premente necessidade de uma  negociação social para 
enfrentar esse desafio”.

NECESSÁRIA UMA NEGOCIAÇÃO SOCIAL PARA ENFRENTARMOS ESSE 
DESAFIO!!!



Constituição da República Federativa do 
BRASIL

Art. 225. Todos têm direito ao MEIO AMBIENTE ecolog icamente 
equilibrado, BEM DE USO COMUM DO POVO e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Públic o e à
COLETIVIDADE O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-
LO para as presentes e futuras gerações.



Desafios de HojeDesafios de Hoje

Pagamento por ServiPagamento por Serviçços Ambientaisos Ambientais

PODE SER A RESPOSTA ! ?PODE SER A RESPOSTA ! ?



Desafios de HojeDesafios de Hoje

RECURSOS => DONDE VIRÃO ?RECURSOS => DONDE VIRÃO ?
REMUNERAREMUNERAÇÇÃO => PERMANENTEÃO => PERMANENTE
VALORAVALORAÇÇÃO => APENAS ÃO => APENAS ““CUSTO DE CUSTO DE 
OPORTUNIDADEOPORTUNIDADE”” ? ? éé insuficiente => caso de insuficiente => caso de 
CamboriuCamboriu/SC/SC
RESERVA LEGAL + RESERVA LEGAL + APPsAPPs => DEVEM SER => DEVEM SER 
REMUNERADASREMUNERADAS
AAÇÇÕES ANTRÕES ANTRÓÓPICAS => SPICAS => SÓÓ ESTAS PASSESTAS PASSÍÍVEIS DE VEIS DE 
REMUNERAREMUNERAÇÇÃO?ÃO?
SERVISERVIÇÇO AMBIENTAL = MERCADORIA!!! NÃO !!!O AMBIENTAL = MERCADORIA!!! NÃO !!!



QUAL QUAL ÉÉ O BEM MAIOR QUE O BEM MAIOR QUE 
TODOS DESEJAMOS??!!TODOS DESEJAMOS??!!

ConstituiConstituiçção Federal de 1988ão Federal de 1988

““Art. 225 Art. 225 -- Todos têm direito ao MEIO Todos têm direito ao MEIO 
AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, 
bem de uso comum do povo e ESSENCIAL bem de uso comum do povo e ESSENCIAL ÀÀ
SADIA QUALIDADE DE VIDA, impondoSADIA QUALIDADE DE VIDA, impondo--se ao se ao 
Poder PPoder Púúblico e blico e àà coletividade o dever de coletividade o dever de 
defendêdefendê--lo e preservlo e preserváá--lo para as presentes e lo para as presentes e 
futuras gerafuturas geraççõesões”” (grifamos)(grifamos)..
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MUITO  OBRIGADO !!!MUITO  OBRIGADO !!!


