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RESUMO: O presente estudo aborda a complexa questão do dano ambiental 
extrapatrimonial coletivo partindo da análise do dano e sua evolução legislativa 
e doutrinária no ordenamento jurídico brasileiro, considerando o dano na 
sociedade de risco atual e futura. O objetivo é a efetivação da proteção ambiental 
na sua mais ampla concepção, estabelecendo fundamentos para a aplicação da 
responsabilidade pelo dano extrapatrimonial ambiental coletivo. No que tange ao 
interesse ambiental atingido pode-se considerar o aspecto subjetivo, individual, 
e objetivo, difuso. Enfrentamos a questão do dano extrapatrimonial ambiental no 
seu aspecto objetivo, considerando que o bem atingido e o interesse a ser 
protegido tem natureza difusa. A análise é pautada na proteção ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à concepção de dignidade da 
pessoa humana, como direito constitucionalmente assegurado e visando a 
efetividade deste direito. A relevância da pesquisa se apresenta diante das 
diversas catástrofes ambientais ocorridas e em vias de ocorrer, pois são 
catástrofes já anunciadas, como o rompimento de barragens em Minas Gerais, 
ocorridos em Mariana e Brumadinho e outras que poderão acontecer, que expõe 
a necessidade da aplicação de uma teoria mais moderna de responsabilização 
civil ambiental considerando-se a equidade intergeracional. No plano 
metodológico, pela análise da visão antropocêntrica, biocêntrica e do 
antropocentrismo alargado no direito ambiental, das características do dano 
ambiental e da possibilidade de sua irreversibilidade, em face dos princípios da 
prevenção e da precaução, buscamos demonstrar por meio do método dedutivo, 
que a aceitação e aplicação prática do dano extrapatrimonial ambiental garante 
a efetivação da dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal 
brasileira. Para tanto, utilizamos a técnica de pesquisa bibliográfica e 
documental, com análise da doutrina, legislação, artigos, periódicos, sites, entre 
outros documentos pertinentes à matéria. Como resultado final estabelecemos 
a proposta de uma nova classificação de dano ambiental, denominando de dano-
dano o já efetivado, com consequências duradouras, previsto na legislação e 
aceito pela doutrina e jurisprudência no Brasil e o dano-risco, pelo qual o risco 
configura um dano presente e não futuro, pois a exposição ao risco por si só já 
configura um dano extrapatrimonial ambiental difuso, indenizável com 
fundamento legal na Constituição Federal, que protege a vida, a dignidade da 
pessoa humana e o meio ambiente, e na legislação infraconstitucional. Esta 
proposta de classificação pode ser aplicada em diversas questões ambientais, 
inclusive nas apontadas acima, nos casos de risco de rompimento de barragens. 
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