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A degradação do meio ambiente é algo secular, tendo sofrido transformações constantes em 

razão da relação estabelecida entre o homem e a natureza. Nesse sentido, a ciência do Direito 

tenta acompanhar a evolução social, estabelecendo limites, normas jurídicas e buscando 

equilibrar a ordem social, a fim de garantir às gerações futuras um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Este estudo tem por objetivo geral analisar as estratégias 

interventivas de fiscalização e redução dos crimes ambientais no Recôncavo Sul da Bahia, a 

partir do critério geográfico-ambiental estabelecido pelo Ministério Público do Estado da 

Bahia. Os objetivos específicos são: caracterizar os crimes ambientais registrados na 

Promotoria Regional do Recôncavo Sul; mapear as características socioeconômicas e culturais 

dos violadores e de outras pessoas envolvidas; verificar quais as medidas administrativas e 

judiciais, de caráter preventivo ou punitivo, adotadas pela promotoria; avaliar os termos de 

ajuste de conduta firmados e os acordos celebrados, extrajudicialmente, quanto à sua eficácia 

em relação aos danos ambientais. Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de 

pesquisa documental associada à pesquisa de campo, considerando que a temática tem natureza 

multifacetária e interdisciplinar. Também, recorre-se à pesquisa descritiva para detalhar a 

natureza e os próprios crimes ambientais, bem como, as estratégias interventivas e seus 

resultados. O recorte temporal da pesquisa foi definido a partir da disponibilidade das fontes, 

os processos a serem examinados, que somente passaram a existir a partir do ano de 2016. Com 

esta pesquisa, espera-se fazer um diagnóstico das estratégias interventivas implementadas pelo 

Ministério Público, e sua eficácia para minimizar os crimes e danos ambientais na região. Com 

este resultado será produzido um relatório técnico-científico com vistas a contribuir com a 

reestruturação das ações da promotoria destinadas à garantir a sustentabilidade ambiental.      
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