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RESUMO 

A crise socioambiental instalada tem elevado a pressão por mudanças de 
comportamento por parte da sociedade, especialmente, no que tange a redução do 
consumo, a adequada gestão dos resíduos gerados e a preservação do meio ambiente e 
da biodiversidade. Neste contexto, se tornam essenciais as práticas voltadas para a 
educação ambiental, com a participação de todos os atores que a compõem, tanto no 
âmbito público, quanto privado. Sendo assim, o presente trabalho se propõe a analisar 
as práticas de educação não-formal realizadas pela Companhia Independente de 
Policiamento do Meio Ambiente – CIPOMA, subordinada à Polícia Militar de 
Pernambuco – PMPE. Optando-se pela pesquisa bibliográfica, documental e a pesquisa 
de campo, com realização de entrevistas com policiais militares pertencentes à citada 
Companhia. Verificando-se que a CIPOMA foi criada por meio do Decreto nº 14.147, 
de 18 de dezembro de 1989, com a missão precípua de executar o policiamento 
ambiental ostensivo fardado, coibir e reprimir as ações de degradação ao meio 
ambiente, além de garantir com ações de fiscalização e educação ambiental, uma 
crescente melhora na qualidade de vida e um perfeito equilíbrio em todos os 
ecossistemas do Estado de Pernambuco. Dentre às práticas educativas realizadas é 
possível identificar a realização de palestras em eventos, palestras em escolas, visitas à 
sede da CIPOMA e esclarecimentos durante as fiscalizações. As palestras em eventos 
são voltadas para o público adulto, realizadas em eventos em geral ou voltados 
especificamente para a área ambiental, possuindo platéia variada e sazonal, ocorrendo 
sempre que convidada, sendo a temática principal as ações desenvolvidas pela CIPOMA 
e os meios de participação popular para a preservação do meio ambiente. As palestras 
em escolas são realizadas com agendamento prévio, voltadas para o público infanto-
juvenil, principalmente na semana do meio ambiente e feiras de profissão, onde são 
tratados os temas de conscientização para a necessidade de preservação do meio 
ambiente e as atividades desenvolvidas pela Polícia Militar, em especial o policiamento 
ambiental. As visitas à sede da CIPOMA são abertas ao público em geral, mediante 
agendamento, mas é feita geralmente por escolas, que conhecem um espaço dedicado às 
principais apreensões realizadas pela Companhia, com explicação da região do Estado 
da qual são provenientes e a importância da atuação da Polícia Militar para a 
preservação ambiental em Pernambuco. Atrelada à atividade de fiscalização é feito o 
esclarecimento direto à população dos motivos que ensejaram à fiscalização ambiental 
realizada, o tipo de crime ambiental cometido, quando é o caso, e a forma de evitar 
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novas ocorrências ligadas ao cometimento de delitos ambientais. De acordo com os 
policiais militares entrevistados, as práticas de educação ambiental, em especial os 
esclarecimentos, têm colaborado para a redução de delitos contra o meio ambiente, uma 
vez que grande parte é cometida por puro desconhecimento da Lei de Crimes 
Ambientais e demais normas que regulam a proteção do meio ambiente no Brasil e em 
Pernambuco. Portanto, as práticas de educação ambiental não formal promovidas pela 
CIPOMA tem colaborado para a divulgação da necessidade de mudança de paradigmas 
no que tange à preservação ambiental, alcançando públicos de diferentes faixas etárias, 
desde o infanto-juvenil até o adulto, fato que reflete nas demais atribuições da 
CIPOMA. Todavia, as práticas são realizadas de forma esporádica e não sistematizada, 
necessitando de investimentos na melhoria da capacitação dos policiais militares 
ambientais e sistematização das práticas de educação ambiental adotadas, em face da 
necessidade de otimização de tão importante atividade. 
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