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Estas são algumas razões, pelas quais indico a 
você, que vale a pena ser perito ambiental! 

Cumpre destacar que a base do direito 
ambiental é o desenvolvimento sustentável, o 
qual é capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade 
de atender as necessidades das futuras gerações, 
uma vez que não esgota os recursos para o 
futuro. 

Neste contexto, o perito ambiental tem a 
possibilidade de dar o devido valor aos recursos 
naturais, pois as pessoas sabem o preço, mas 
não sabem o valor. 

 
A especialização possibilita ao perito esta 
busca! Dessa forma, considero extremamente 
importante o papel do perito ambiental que, na 
maioria das vezes, está assegurado pela justiça 
nas suas ações, fruto da conança do juízo, 
tendo possibilidades reais de colaborar com a 
justa causa. A autoridade do perito é 
fundamental! 

Reetindo um pouco sobre estes ensinamentos 
populares, posso armar que, após anos de 
trabalho, dedicação e busca de realização 
prossional, em ambientes sempre muito 
competitivos e através dos ensinamentos obtidos, 
mu i tas  vezes  de  fo rma pessoa lmen te 
contraditória e conitante, com algumas 
experiências práticas não desejáveis, aprendi 
muito e me tornei um perito ambiental. 

omo diziam nossos pais “não preocupe 

Ccom este menino, pois se não aprender 
com educação em casa, a vida ensina”. 

Os pilares do desenvolvimento sustentável são a 
soma do desenvolvimento econômico com as 
necessidades sociais e ambientais, visando não 
somente o lucro, mas o bem-estar e a qualidade 
de vida da população. Estes princípios são 
fundamentais para a formação da grandeza do 
prossional ambiental. 

Tenho a convicção pessoal de que o perito 
precisa pensar e agir “fora da caixa” para obter 
sucesso num mundo onde o papel social é 
delegado ao governo, e o dano ao meio 
ambiente é reparado através do dinheiro. Assim, 
resta o que mais importa neste modelo atual: o 
desenvolvimento econômico. 

Como bem deniu o pensador Douglas Fabiano 
de Melo sobre o perito, isto é, “somos 
responsáveis pelas condutas pessoais que 
causam impactos na vida prossional. A ética 
não  é  t emporár ia ,  é  l i near.  É valor 
fundamental para o prossional! ” 

O resultado da perícia é, diversas vezes, 
resultado de uma equipe multidisciplinar, na qual 
a troca de conhecimentos é graticante. O 
trabalho em equipe é um aprendizado! 
Além disso, a busca de indicadores ambientais 
ecientes; metodologias de reparação do dano 
ambiental justas; possibilidade de valorização da 
área rural e suas potencialidades; contribuição 
para a coletividade e participação como 
formador de opinião, para mudança de 
comportamento social, dentre outras razões, são 
extremamente motivadoras! É, realmente, 
graticante! 
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PERITO AMBIENTAL - O PROFISSIONAL QUE 
PENSA “FORA DA CAIXA”!
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