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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráfi cos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

fi lmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Vamos dar início ao estudo da legislação ambiental. Será um passeio pelas 

principais normas brasileiras com objetivo de proteção ao meio ambiente. 

No Brasil o direito utilizado é o positivado, quer dizer, vale o que está na lei. 

Vem daí a importância do aprendizado das leis ambientais. 

Nos últimos anos, o nível da devastação ambiental e os eventos naturais 

decorrentes da natureza vêm com maior frequência e com grande poder 

de destruição, alertando os homens para o perigo da não recomposição da 

natureza, da gravidade gerada pela escassez iminente de recursos naturais, 

fundamentais à continuação da vida. 

A questão acerca da sustentabilidade deixou de ser apenas tema de estudos 

acadêmicos para ser uma exigência da sociedade como um todo. Porém, 

para que seja possível obter um desenvolvimento sustentável, os comporta-

mentos econômicos, de forma mais direta na produção e no consumo, terão 

que ser revistos. Condutas mais adequadas e equilibradas dessas atividades 

deverão ser adotadas. 

Os excessos, a imensa degradação ambiental, o nível de poluição, os desma-

tamentos, têm obrigado a população do mundo todo a buscar formas de 

controle e soluções para os problemas ambientais, até mesmo como uma 

forma de garantir a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. 

Para facilitar nosso estudo vamos iniciar com algumas noções sobre técnica 

legislativa, saber o que é artigo, caput, parágrafo, inciso, alínea. Ao final 

você ficará bem familiarizado com tais termos. Ao longo das aulas você vai 

usar muito os conceitos aprendidos na primeira aula. 

Dentro desse contexto, vamos ver a evolução histórica do direito ambien-

tal, com ênfase em alguns tratados internacionais. Com tais conhecimentos 

vamos conhecer a principal legislação ambiental brasileira. Vamos lá, nas 

próximas aulas você vai ter contato com os temas acima mencionados, todos 

muito interessantes. 

Bom trabalho, vamos ao estudo da legislação ambiental. 
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Aula 1 - Evolução histórica do direito  
 ambiental no Brasil

Nesta aula discutiremos a legislação ambiental do Brasil, considerada 

uma das mais completas do mundo. Iniciaremos apresentando como 

ocorreu a evolução do direito ambiental em nosso país.

Agora vamos fazer uso dos tópicos apresentados nas aulas anteriores e ini-

ciar nossa caminhada do conhecimento acerca da Legislação Ambiental 
Brasileira. 

Desde o descobrimento do Brasil em 1500 até aproximadamente o início da 

segunda metade do século XX, a proteção ambiental recebeu pouca atenção 

em nosso País. 

A conquista portuguesa mudou, para sempre, o meio ambiente brasileiro, 

influenciando também a construção da legislação ambiental brasileira. Com 

a incorporação abrupta da região ao sistema econômico mundial, o Brasil foi 

inserido num processo de dependência e subordinação que o transformou 

em fonte inesgotável de recursos ambientais. 

As grandes dimensões territoriais do Brasil sempre foram um convite aos 

exploradores, para que explorassem pelo simples prazer de explorar, estimu-

lando, com o esgotamento dos recursos, a procura de novas regiões a serem 

“desbravadas”. (BENJAMIN, 1993. p. 85).

A Coroa Portuguesa tinha uma grande preocupação com as riquezas flores-

tais, o motivo era a imensa dependência do uso das madeiras para o impulso 

da expansão ultramarina portuguesa (BENJAMIN, 1993).

Antes da proclamação da República, existiram algumas regras que visavam 

proteger as árvores, as terras, os animais. O objetivo era meramente econô-

mico, mas mesmo assim serviram de base para as normas mais protetivas 

que atualmente possuímos.

Para garantir a ocupação do território, proteger as terras, aumentar as plan-

tações, foram criadas as Sesmarias e mais tarde as Capitanias Hereditárias. 

Em 1548, no dia 17 de dezembro, uma Carta Régia, em seu Capitulo 35, 



reafirmava o regime do monopólio do pau-brasil, mas alertava que a extração 

deveria ser feita com cuidado para causar o menor prejuízo possível para a terra. 

Em 12 de dezembro do ano de 1605, foi criada a primeira lei protecionista 

florestal brasileira – Regimento sobre o Pau-Brasil – o qual proibia, entre 

outras coisas, o corte do mesmo, sem expressa licença real, aplicando penas 

severas aos infratores e realizando investigações nos solicitantes das licenças. 

Este Regimento foi inserido no Regimento da Relação e Casa do Brazil em 

março de 1609, que foi o primeiro Tribunal brasileiro instalado na cidade de 

Salvador, com jurisdição em toda a colônia. (BENJAMIN. 1993).

No ano de 1773, em 08 de maio, por intermédio de uma legislação florestal, 

D. Maria I ordena ao Vice-Rei do Estado do Brasil, cuidado especial com as 

madeiras cortadas nas matas e arvoredos, especialmente as árvores de pau-

-brasil. ( WAINE, 1991)

Antes da Constituição Federal de 1988, nenhuma outra constituição brasi-

leira teve interesse específico na proteção do meio ambiente, as menções 

quando ocorriam, eram escassas e sempre delimitadas a uma atividade ou 

serviços específicos.

A Constituição do Império de 1824, no artigo 179, nº 24, proibiu a instala-

ção de indústrias cujas atividades fossem contrárias à saúde do cidadão.

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, indústria, ou 
commercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos cos-
tumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos.

Na Constituição Republicana Brasileira de 1891, apenas o artigo 34, inciso 

29, mencionava indiretamente a questão ambiental, atribuindo à União a 

competência para legislar acerca das minas e das terras. “art. 34 - Compete 

privativamente ao Congresso Nacional: 29º) legislar sobre terras e minas de 

propriedade da União”.

Na Constituição de 1934, os artigos 10, incisos III e artigo 148 protegiam as 

belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico e cultural; sendo que no 

artigo 5º, inciso XIX, letra j, era determinada a competência legislativa para a 

União em matéria de riquezas do subsolo, mineração, águas, floresta, caça, 

pesca e a sua exploração. 

e-Tec Brasil 12 Direito Ambiental
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Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados: 

III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou 

artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte;

Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e ani-

mar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura 

em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio ar-

tístico do País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.

As Constituições de 1946 e 1967 não inovaram, mantendo o contido na 

Constituição de 1934. 

Foi a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 que reservou ao meio 

ambiente um lugar de destaque. Em 1988, a Constituição Federal abordou 

o tema meio ambiente, dedicando todo um capítulo ao tema. 

A norma constitucional inovou, indicando não somente o conceito normati-

vo de meio ambiente, ampliando a sua atuação para além do meio ambiente 

natural, reconhecendo as outras formas, tais como: o meio ambiente artifi-

cial, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural e o patrimônio 

genético, também, tratados em diversos outros artigos da Constituição.

Com a vigência da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente passou a 

ser um bem jurídico autônomo, independente, devidamente tutelado, inte-

grando o rol dos direitos fundamentais.

O Direito ambiental estuda as relações jurídicas ambientais, observando a 

natureza constitucional, difusa e transindividual dos direitos e interesses am-

bientais, buscando a sua proteção e efetividade.

Direito difuso ou transindividual é todo aquele que protege interesses que 

vão além dos individuais e que atingem um número indeterminado ou inde-

terminável de indivíduos. 

Tais interesses tocam os indivíduos sem, necessariamente, exigir que os mes-

mos pertençam a grupos ou categoria determinada. Trata-se de um direito 

difuso, do qual todos da sociedade são titulares.

O direito ao meio ambiente saudável é também considerado como um di-

reito constitucional fundamental. O bem ambiental é aquele de interesse 

difuso, indispensável à manutenção da qualidade ambiental.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
O Capítulo VI da CF/88 é dedicado ao meio ambiente, tendo no artigo 225 

a sua definição constitucional: 

CAPÍTULO VI – Do Meio Ambiente

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-

librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a su-

pressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade poten-

cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 

de espécies ou submetam os animais a crueldade.

e-Tec Brasil 14 Direito Ambiental
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§ 2 º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 

o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida 

pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3.º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.

§ 4 º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio na-

cional, e sua utilização far-seá, na forma da lei, dentro de condições 

que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 

uso dos recursos naturais.

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Esta-

dos, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossiste-

mas naturais.

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua loca-

lização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Da redação do artigo 225, pode-se extrair a necessidade de um meio am-

biente ecologicamente equilibrado, como um direito que pertence a todos 

– direito transindividual, ou seja, que vai além do indivíduo.

A natureza jurídica é de um bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações sendo, portanto, um 

direito transgeracional, pois defende quem ainda não nasceu, impondo a 

responsabilidade pela manutenção, prevenção para todos, Poder Público, 

Empresas Privadas e a sociedade em geral.

O direito do meio ambiente é um direito que também corresponde a obriga-

ções, em resumo: a sociedade como um todo é titular do direito e do dever. 

A CF/88 coloca a proteção ambiental como um pressuposto para garantir o 

direito à vida, na condição de direito fundamental.

A CF/88 para dar maior garantia à proteção ambiental, procurou definir as 

competências dos entes da federação. O objetivo era promover a descen-

tralização da proteção ambiental. Dentro das normas estipuladas, a União, 

os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possuem competência para 



legislarem sobre matéria ambiental, atendendo as condições expostas nos 

artigos específicos. Quando trata da Organização do Estado, a CF/88 coloca 

como competência comum a proteção ambiental.

Resumo  
O Brasil possui uma legislação ambiental elogiada pelos demais países. A 

atual Constituição Federal protege o meio ambiente, tanto para as presentes 

como para as futuras gerações, ou seja, a natureza deve ser mantida para 

que mesmo quem ainda não nasceu também tenha o direito de usufruir dos 

benefícios que o meio ambiente proporciona. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise a respeito do significado do direito difuso e transgeracional do 

meio ambiente.

Anotações

e-Tec Brasil 16 Direito Ambiental
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Aula 2 - Noções preliminares de   
 técnica legislativa

Nesta aula, considerando que todos temos que obedecer as leis, vamos 

conhecer um pouco mais sobre a criação das mesmas. Você vai entender 

melhor a atividade legislativa que regulamenta a vida em sociedade. 

Para podermos entender as normas que regem o direito brasileiro vamos 

iniciar com algumas noções básicas de técnicas legislativas. O conhecimento 

das principais regras e termos mais usados facilita  a compreensão das leis. 

O processo legislativo brasileiro está vinculado a um princípio constitucional, 

o Estado de Direito. O Brasil adota a forma federativa, onde se verifica uma 

distribuição de competências entre as unidades que compõem a Federação, 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Essas competências existem 

para identificar o que cada ente federativo pode fazer. 

Somos um país que adota o direito positivado, ou seja, o direito escrito. Em 

direito é conhecido como princípio da legalidade e consta do artigo 5º, inciso 

II da Constituição Federal. 

Constituição Federal Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-

tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-

geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei;

Desta forma, temos que saber qual o tipo de ato normativo que deve ser 

adotado: Lei, Decreto, Portaria ou Resolução. Quem pode editar cada uma, 

quais os requisitos mínimos e outros detalhes similares. 

Considerando a importância das leis em nosso dia a dia, de forma especial 

na atividade que será exercida por vocês, vamos ver alguns conceitos básicos 

acerca da técnica legislativa. 



Existem duas Leis Complementares federais (LC) com normas de técnica 

legislativa. As Leis complementares 95/98 e a 107/01. Ambas enumeram 

algumas qualidades para a redação das disposições normativas: clareza, 
precisão e ordem lógica.

A clareza é obtida pelo uso de palavras e expressões em seu sentido 

comum, salvo se a norma versar sobre assunto técnico, nesses casos, deve 

ser utilizada a nomenclatura própria da área. As frases devem ser curtas e 

concisas. As orações devem estar na ordem direta. Não utilizar neologismos, 

adjetivações, preciosismos. O tempo do verbo deve ser mantido uniforme. 

(LC 95, art. 11, inciso I).

De acordo com o que lemos até agora, a lei não deve conter palavras 

inúteis, supérfluas. A preferência por frases curtas é porque estas facilitam a 

compreensão e evitam a repetição ou a inclusão de palavras excedentes; já 

as longas dificultam o entendimento.

A precisão é alcançada com a utilização de uma linguagem articulada, que 

remete a uma perfeita compreensão do objetivo e que deixa claro o conteúdo 

e o alcance dado à lei. Deve-se evitar o uso de sinônimos, pois estes podem 

gerar dúvidas. Nestes casos é preferível repetir a mesma palavra. Não se pode 

utilizar expressões ou palavras de duplo sentido, gírias ou regionalismos (LC 

95/98, art. 11, inciso II).

Com relação à ordem lógica, a mesma é obtida por intermédio da união das 

disposições relacionadas com o objeto da lei, além da restrição do conteúdo 

de cada artigo a um único assunto ou princípio. 

Exemplificando, o caput, ou a cabeça do artigo, deve destinar-se à regra 

geral: as exceções, discriminações e enumerações devem ser incluídas nos 

parágrafos, (§), nos incisos e nas alíneas (LC 95/98, art. 11, inciso III).

A lei possui várias partes, vamos conhecê-las: 

a) Ementa – Deve facilitar a pesquisa ao anunciar com precisão o número do 

ato atingido, sua data, e referenciar o tema abordado. É lançada ao lado di-

reito do ato, sem aspas, sem dois pontos e sem inclusão da palavra ementa. 

Quando o ato trata de diversos assuntos, coloca-se na ementa a matéria 

principal, seguida da frase: e dá outras providências, porém esta expressão 

somente deve ser incluída se, de fato, o ato tratar de outros assuntos além do 

Para conhecer melhor a Lei 
Complementar que foi mencionada, 
acesse: http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/Leis/LCP/Lcp95.htm.
Para ler o manual de elaboração de 

leis do Senado acesse:
http://www.senado.gov.br/senado/

conleg/manualdeelaboracaodetextos.pdf

Neologismo: 
Palavra ou termo de formação nova, 
a partir de elementos gramaticais da 

própria língua ou estrangeiros; Fonte: 
http://www.dicionarioinformal.com.br

Adjetivação: Dar, estabelecer, 
caracterizar qualidade a algo seja 

uma pessoa, animal, lugar ou dado 
momento. Fonte: http://www.

dicionarioinformal.com.br

Preciosismo: 
Pequeno detalhe, precisão ou 

exatidão definitória com grande 
o pouca importância para seu(s) 

usuário(s). Fonte: Fonte: http://www.
dicionarioinformal.com.br

Caput é um termo usado nos textos 
legislativos, em referência ao enunciado 

de um determinado artigo. Caput vem 
do latim e significa cabeça. Fonte: http://

www.significados.com.br/caput
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principal. Se o ato se destina a revogar ou modificar outro ato anterior, inclui-

se na ementa a referência ao assunto revogado, conforme você pode ver no 

seguinte exemplo: “Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências” (Lei 
nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade). 

b) Os artigos são numerados ordinalmente até o nono (1º, 2º ..... 9º) e partir 

daí, cardinalmente (10, 11, 12) . A grafia é Art. de forma abreviada, exceto 

se for o caso de Artigo Único, que se escreve por extenso. Após o número 

do artigo coloca-se o sinal de ponto (.). Veja o exemplo: Art. 10. Na execução 

da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
será aplicado o previsto nesta Lei. ( Estatuto da Cidade).

Os artigos podem desdobrar-se em: 

- Caput.  

Exemplo: (Estatuto da Cidade) 

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos.

- Parágrafos 

Exemplo (Estatuto da cidade)

§ 1º Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação 

que lhes é própria, observado o disposto nesta Lei.

- Incisos 

Exemplo: (Estatuto da Cidade) 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:



- Alíneas

Exemplo: (Estatuto da Cidade) 

a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;

Caput - o texto do próprio artigo. Quando se deseja referenciar um dispositivo 

articulado diz-se “no art.10. caput,” para demonstrar que a remissão é ao 

conteúdo do artigo e não aos seus desdobramentos.

Parágrafos - servem para adicionar ou complementar uma disposição contida 

no artigo. Seguem sempre a regra principal, detalhando-a, explicando-a 

criando exceções a ela.  Usa-se quando houver a necessidade de esclarecer a 

regra básica (que está no artigo).

O parágrafo é representado pelo sinal §. Porém, quando houver somente 

um parágrafo a forma utilizada é por extenso e com letra inicial maiúscula.  

Parágrafo único.  Após o número do parágrafo coloca-se o sinal gráfico 

de ponto (.). Os parágrafos são numerados da mesma forma que os artigos, 

ordinalmente até o nono (9º) e cardinalmente a partir do dez (10). Os 

parágrafos não podem dispor sobre temas estranhos ao enunciado ou que 

não tenham relação com este.

Incisos – são apresentados por algarismos romanos, seguidos de travessão 

(―). Servem para detalhar os artigos e os parágrafos.

Alíneas – são grafadas por letras minúsculas, geralmente em itálico seguida 

de parênteses: a), b), c). São complementos dos incisos, ou seja, são usadas 

quando é preciso numeração. 

As frases que integram os incisos e as alíneas são iniciadas com letra 

minúscula e terminadas com o sinal de ponto e vírgula (;), exceto no último 

desdobramento.

Itens – são representados por algarismo arábicos seguidos de parênteses: 1), 

2), 3). Servem para desmembrar as alíneas, portanto não devem ser usados 

como subdivisão de outros sinais. Não  são muito utilizados.
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Vigência - diz respeito ao tempo de validade, ao período que vai do momento 

em que a lei entra em vigor (passa a ter força vinculante) até o momento em 

que é revogada, ou em que se esgota o prazo determinado para sua duração. 

Período em que a lei “vale”, portanto deve ser observada e atendida.

e) Quando a lei for silente (omissa) entra em vigência 45 dias após a 

publicação – tal determinação consta da Lei de Introdução ao Código 

Civil – LICC:

f) da data da publicação quando a lei assim assinalar;

g) em uma data posterior, também indicada no texto de lei.  

Agora vamos entender o que quer dizer Agrupamento de Artigos 

1. Um conjunto de artigos compõe uma seção; 

2. Uma seção é composta por várias subseções; 

3. Um conjunto de seções constitui um capítulo; 

4. Um conjunto de capítulos constitui um título; 

5. Um conjunto de títulos constitui um livro.  

Na questão legislativa temos também a hierarquia das leis, ou seja, a ordem 

de importância das normas. As normas de menor grau devem seguir, obede-

cer às outras de possuem um maior grau. Trata-se de uma escala de valores. 

A primeira, em grau de importância, é a Constituição Federal. Na sequência: 

1. Constituição Federal 

2. Emendas à constituição – EC 

3. Tratados internacionais – (os que tratam de direitos humanos/EC45; 

nos demais casos é colocado no mesmo nível das Leis Complementares).

4. Leis complementares (LC): São leis que complementam a Constituição 

“completam” a norma constitucional. Devem ser aprovadas por maioria 

absoluta e   têm que conter a denominação de Complementar na sua 

designação.

5. Lei  Ordinária (não trazem a denominação de ordinária).



6. Medidas provisórias (MP): Medida Provisória é ato normativo com for-

ça de lei que pode ser editada pelo Presidente da República em caso de 

relevância e urgência, portanto decorre do Executivo – art. 62 CF. 

A regra é que as leis sejam elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo. 

Assim, a MP é uma exceção. 

7. Decretos legislativos: Decretos Legislativos são atos destinados a regu-

lar matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo. Têm hierar-

quia de Lei e não dependem da aprovação do Executivo. 

8. Decretos executivos: Os decretos são atos administrativos da competência 

dos chefes dos poderes executivos (presidente, governadores e prefeitos). 

Um decreto é usualmente usado para regulamentar as leis. Não podem ino-

var, ou seja, não podem contrariar o que está previsto na Lei. 

9. Portarias: Também são atos administrativos, contendo nomeações, de-

missões, punições, ou qualquer outra determinação da sua competência.

10. Resoluções: São elaboradas por órgãos colegiados que “resolvem” algo, 

de uma determinada forma, dentro da competência que possuem.

11. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades 

administrativas, que visam regulamentar ou implementar o que está pre-

visto nas normas em vigência. 

Agora ficou fácil, já é possível entender melhor a questão das leis ambien-

tais, a competência dos entes da Federação para elaborar as normas de 

proteção do meio ambiente. 

As questões ambientais, nos tempos atuais, compõem a pauta de assuntos 

que mais ocupam as manchetes dos jornais, revistas, da imprensa de modo 

geral. A preservação do meio ambiente, em âmbito mundial, tornou-se uma 

necessidade, tanto a nível social como econômico.

Como a natureza trabalha em silêncio, o homem demorou a perceber que havia 

abusado no uso dos recursos naturais disponíveis, não mensurando na forma 

devida os danos que causou e ainda causa ao ambiente em que habita.

O que se procura é o equilíbrio entre a necessidade de desenvolvimento so-

cioeconômico com a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio 
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ambiente, visando o desenvolvimento sustentável.

Em busca de tais objetivos, várias normas derivadas de tratados, declarações 

internacionais, documentos como a Agenda 21, a Constituição Federal e 

também normas infraconstitucionais, discorrem acerca do assunto. Estes são 

nossos próximos temas.

Termos Técnicos – Tramitação de Projeto de Lei

Se você tem interesse em 
conhecer mais sobre técnica 
legislativa acesse  www.dcopi.
ufla.br/.../Manual_Rich_
RedPR2aEd%5B1%5D.pdf

Figura 2.1: Esquema da tramitação dos projetos de leis municipais
Fonte: IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

Início
Projeto é apresentado à 

Câmara
Câmara numera 
Projeto de Lei

Comissões examinam e 
emitem parecer

Plenário discute o 
Projeto

Fim

Lei é publicada Prefeitura numera Lei Projeto sancionado Aprovado

Vice-presiden-
te promulgou?

Câmara redação final Sim Não

Projeto 
promul-

gou?

Sim Não Sim Não

Vetado?
Câmara arquiva 

ProjetoSimNão
Pres iden te 
promulgou

Não Voto mantido?
Câmara aprecia 

voto

Sim

Resumo 
Mesmo que de forma breve, agora já você já conhece um pouco mais sobre a 

forma como uma lei deve ser elaborada, quais os requisitos que devem ser ob-

servados para que a norma passe a integrar o ordenamento jurídico brasileiro.

Atividades de aprendizagem 
1. Discorra acerca do direito positivado adotado no Brasil e a sua relação 

com as técnicas legislativas.

Aula 2 - Noções preliminares de técnica legislativa
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Aula 3 - Evolução do universo 

Na segunda aula tivemos a oportunidade de conhecer algumas noções 

básicas sobre técnicas legislativas, com algumas denominações úteis 

para melhor entender as leis necessárias para o bom desempenho das 

atividades que serão desempenhadas por vocês. 

Nesta aula vamos tomar ciência de alguns motivos que têm gerado os danos 

ambientais e também os esforços internacionais para encontrar a solução. 

É provável que você já tenha uma ideia do que é o Direito Ambiental, mas 

para não restar qualquer dúvida vamos rever algumas informações. Vamos 

em frente, começando pelas teorias da evolução do universo, depois para 

a forma como o homem interfere na natureza, passando para os encontros 

mundiais buscando a redução dos danos ambientais. 

Com relação ao surgimento do Universo, da vida em nosso Planeta, existem 

diversas teorias sobre o tema. A teoria atualmente mais aceita sobre o surgi-

mento do universo é a do Big Bang. 

Figura 3.1: A evolução do Universo
Fonte: LISA/NASA - <Science.nasa.gov/missions/lisa/>.

Saiba mais
Para conhecer mais acerca das teorias 
do surgimento do universo acesse 
<http://astro.if.ufrgs.br/univ/>. Você 
também pode ver um vídeo que trata 
desse tema, para isso acesse:
 <http://www.youtube.com/
watch?v=rfkyGKN39qo>, tem duração 
de 4,07 min. Outro vídeo interessante, 
que trata da  formação da Terra, pode 
ser acessado em:  <http://www.youtube.
com/watch?v=hhrd22FwEZs>.  Ele tem  
3,18 min. de duração.

As primeiras estrelas a brilhar no universo surgiram 200 milhões de anos 

após o Big Bang, bem antes do que muitos pesquisadores pensavam.



3.1  Efeito estufa
Desde o aparecimento dos primeiros organismos vivos na Terra, há cerca de 

3,4 bilhões de anos, nosso planeta vem sofrendo significativas transformações. 

As formas de vida primitiva direcionaram o seu processo evolutivo para serem 

capazes de armazenar energia solar por intermédio do processo da fotossíntese.

Com a liberação de oxigênio efetuada por esses organismos unicelulares 

primitivos, ocorreram importantes alterações nas condições ambientais. A 

mais marcante foi a mudança na condição da atmosfera de anaeróbica para 

aeróbica, ocorrendo assim a primeira extinção massiva de espécies, há apro-

ximadamente 2,2 bilhões de anos.

No período carbonífero, mais ou menos há 300 milhões de anos, as algas, 

em razão de seu intenso crescimento, retiraram da atmosfera grandes quan-

tidades de CO2. Esse gás foi depositado no fundo dos oceanos, produzindo 

o que hoje denominamos de combustíveis fósseis, provocando um grande 

resfriamento em todo o planeta, responsável pela segunda extinção massiva.

A terceira modificação violenta na Terra, de acordo com as atuais teorias, foi 

ocasionada pelo impacto de um grande meteoro, que cobriu nosso planeta 

com uma camada espessa de gás que reduziu a quantidade de luz, provo-

cando a extinção de muitas espécies, como a dos dinossauros. Com o desa-

parecimento desses grandes animais, outras espécies surgiram e cresceram 

de forma mais rápida.

Várias espécies evoluíram. Dentre elas, um grupo de mamíferos se destacou: 

uma espécie de primatas, que supostamente deu origem à espécie humana. 

Houve um rápido processo evolutivo, apresentando um crescimento cada 

vez mais acelerado. 

Figura 3.2: Efeito Estufa
Fonte: <http://educar.sc.usp.br/>.

Para conhecer mais sobre as teorias 
acerca do universo, acesse

<http://veja.abril.com.
br/250608/p_114.shtml>; - <http://

epoca.globo.com/edic/19990531/
ciencia3.htm>;

<http://www.brasilescola.com/
geografia/big-bang.htm>.

Assista ao documentário Evolução 
Humana, disponível em:

<http://www.youtube.com/
watch?v=lE9e9zn1CEA>, com 

duração de 4,31 min. Ele discorre 
sobre a evolução do homem na terra.
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Durante centenas de anos a população foi crescendo. Surgiu então a tecno-

logia, que no início era simples, e foi ficando cada vez mais complexa. Nos 

últimos cem anos ocorreu uma evolução explosiva e muito rápida.

Mesmo sendo um período relativamente curto, houve a invenção da luz elé-

trica, do telefone, da televisão, da geladeira, do uso de combustão interna 

e muitos outros recursos. Aparecem também os remédios provenientes da 

química fina, os agrotóxicos, a energia nuclear, o computador, a internet 

e outras inovações tecnológicas que imprimiram profundas e significativas 

modificações no modo de vida do ser humano, interferindo também, e de 

modo direto, na natureza.

Toda e qualquer atividade humana sempre gera impacto ao meio ambiente; 

mesmo as práticas de caça e de agricultura adotadas pelos povos primitivos 

eram predadoras. Porém, nesse período, a interferência do homem era pe-

quena, havia tempo para que a natureza conseguisse recompor os danos 

causados pela atuação do homem no meio. 

A população mundial consiste no número total de habitantes do planeta 

Terra, quantidade essa que atingiu, em 2010, a marca de 6,908 bilhões de 

habitantes, conforme dados divulgados pelo Fundo de População das Na-

ções Unidas (FNUAP).

O ritmo de crescimento populacional tem apresentado redução a cada 

ano. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Terra terá pouco mais de 9 bilhões de habitantes em 2050, crescendo 

a um ritmo anual de apenas 0,33% ao ano, considerado inferior à taxa 

atual (2,02%). Disponível em: http://www.brasilescola.com/geo-

grafia/populacao-mundial.htm  Acesso em: 03/07/2012

Em resumo, em poucos anos a população mundial aumentou de forma mui-

to rápida. Com o crescimento populacional também houve o aumento dos 

problemas ambientais e sociais. 

Cresceu a demanda por energia, houve a necessidade da produção de mais 

alimentos, de mais remédios, aumentou o gasto com água potável, surgiram 

mais habitações, escolas, carros, equipamentos eletrônicos, tecnologia para 

o cotidiano das pessoas e muitos outros.

A figura abaixo apresenta a liberação de gases na atmosfera, considerando 



suas emissões no ano de 2004. 

Figura 3.3: Origem das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em 2004.
Fonte: Instituto Geográfico Português. Disponível em: <http:www.igeo.pt>.

Tais fatores produziram um aumento violento sobre os recursos naturais, re-

duzindo a qualidade da água (em especial potável), prejudicando o solo, que 

ficou pobre, exigindo o uso de fertilizantes para a produção de alimentos, 

tornando o ar cada vez mais poluído. A biodiversidade está cada vez mais 

ameaçada e os recursos minerais estão sendo esgotados rapidamente. 

Em 1960, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou de 316,7 ppm 

(parte por milhão) para 368,4, em 1.999. Nos últimos 4 anos, a emissão anu-

al de CO2 encontra-se na faixa de 6,3 milhões de toneladas, número cerca 

de  quatro vezes maior do que em 1950.

As emissões de CO2 continuam a crescer e sua concentração na atmosfera, 

até 2100, pode alcançar valores de 540 a 970 ppm partes por milhão), isto é, 

90 a 250% acima do nível de 1750. A concentração de CO2 deve ser man-

tida entre 350-400 ppm para que o aumento da temperatura global não 

ultrapasse os 2ºC (em relação aos níveis do período pré-industrial), evitando 

assim uma interferência perigosa no clima. Esta previsão (de 540 a 970 ppm) 

representa um cenário futuro muito preocupante para  a sobrevivência de 

todos os seres vivos que habitam o planeta. 

CH4 = Gás Metano

N2O = Oxido Nitroso

CO2 = Gás Carbônico

ppm (minúsculo) significa partes 
por milhão, o que é equivalente 

a mg/L, ou seja, trata-se de uma 
unidade de concentração.
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Figura 2.3: Emissão de CO2 - Nível Mundial
Fonte: UNDESA – USA.

Considerando a importância do tema, na próxima aula veremos mais sobre ele. 

Resumo
Todas as atividades desenvolvidas pelos seres vivos geram emissões de ga-

ses de efeito estufa, sendo tal processo  parte integrante da vida em nosso 

Planeta. O problema reside no excesso das emissões em curto espaço de 

tempo, sem dar tempo suficiente para que a natureza possa se recompor. 

Atividades de aprendizagem 
1. Analise a relação  entre o crescimento industrial e o aumento da emissão 

de gases.





e-Tec Brasil31

Aula 4 - Conhecendo os efeitos dos  
 GEES - Gases de Efeito Estufa

Nesta aula vamos conhecer mais sobre um tema que preocupa todas 

as nações e que pode ter reflexos diretos em nossas vidas. Nossa vida é 

diretamente ligada à natureza, dependemos da temperatura do sol para 

obtermos alimentos, água. Assim, toda e qualquer interferência deve ser 

por nós conhecida e analisada. 

A temperatura média da Terra é mantida por meio de um fenômeno natural 

que ocorre na atmosfera, o Efeito Estufa, que é composto por quantidades 

pequenas de certos gases ou GEEs - Gases de Efeito Estufa.

Os GEEs que se concentram naturalmente na atmosfera representam me-

nos de um milésimo da atmosfera total;  sem eles a radiação infravermelha 

absorvida pela Terra se dissiparia no espaço e a superfície do planeta teria 

temperatura média de - 18°C. Ou seja, sem o efeito estufa natural não ha-

veria condições favoráveis à vida na Terra.

Veja abaixo um esquema que ilustra de forma bem clara como se processa o 

efeito estufa, ou seja, a forma como os raios solares são emitidos e refletidos 

em direção à atmosfera.

Figura 4.1: Representação esquemática do Efeito Estufa
Fonte: D. L. Gazzoni e D. Estevão.



Como os GEEs servem de “cobertor” mantendo o planeta aquecido, devido 

à absorção dos raios infravermelhos térmicos, o aumento da sua concen-

tração pode bloquear a saída da radiação infravermelha térmica causando 

aumento na temperatura média do planeta. O aumento da temperatura da 

Terra pela ação antrópica, o que vale dizer uma ação realizada pelo homem, 

vem trazendo preocupação para toda a sociedade, pois representa um peri-

go para a humanidade e para todo o sistema terrestre.

Figura 4.2: charge  sobre o  efeito estufa
Fonte: X

A principal fonte de emissão de dióxido de carbono é resultante da quei-

ma de combustíveis fósseis como o carvão, petróleo e o gás natural. As 

principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, dentre eles temos  

os fertilizantes utilizados na agricultura que liberam óxido nitroso (N2O), a 

produção e transporte de gás e petróleo, arrozais e os processos digestivos 

de ruminantes que emitem metano (CH4) e os condicionadores de ar e re-

frigeradores que emitem os clorofluorcarbonos (CFCs). ( IPAM- Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia). 

A figura abaixo aponta com clareza a influência da queima de combustível, 

agravado com a prática de queimadas e do uso indevido do solo.

Figura 4.3: Emissões globais de carbono para a atmosfera
Fonte IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia

Se quiser saber mais sobre os 
gases de efeito estufa, acesse: 

<http://www.ambienteterra.
com.br/saladeaula/efeito.estufa/

efeitoestufa-07.php>.
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Veja na figura abaixo a participação de alguns países com relação à emissão 

dos GEEs, no ano de 2000. 

Figura 4.4: Países ou regiões cujas emissões de CO2 superam 
a impressionante marca de quinze toneladas por habitante
Fonte: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=terrsoc_cap26>.

4.1 As emissões dos GEES no Brasil
O Brasil tem aumentado significativamente as emissões dos GEEs. O inven-

tário emitido em 2006 mostra que em 1994 o país emitiu cerca de 1 bilhão 

de toneladas de gás carbônico (CO2), 13 milhões de toneladas de metano e 

500 mil toneladas de óxido nitroso, os principais gases causadores do efeito 

estufa. Esses níveis tornaram o país responsável por aproximadamente 3% 

das emissões globais. 

Disponível em: http://www.cptec.inpe.br/ Acesso em: 03/07/2012.

Figura 4.5: Emissão dos GEEs no Brasil
Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia.



As principais fontes de emissão de gases são o desmatamento (75%) e a 

queima de combustíveis fósseis (23%). O restante está distribuído nas ativi-

dades que geram resíduos sólidos, esgotos, evaporação de solventes e ou-

tros produtos, na produção industrial e agropecuária. 

 Disponível em: http://www.mma.gov.br/ Acesso em: 06/07/2012

O gráfico a seguir deixa bem claro o constante crescimento das emissões dos 

GEEs no Brasil.

Figura 4.6: Emissão de Gases de Efeito Estufa
Fonte: ?

Cientistas creem que o aumento 
de CO2 seja responsável por 60% 

do maior aquecimento, tipo estufa, 
detectado até agora.

Os  principais gases efeito 
estufa são: dióxido de carbono – 
CO2; metano – CH4; óxido nitroso 

– N2O; hidrofluorcarbonetos – HFC; 
perfluorcarbonetos – PFC; hexafluoreto 

de enxofre – SF6. Sendo o CO2 
responsável por aproximadamente 

50% da composição atual dos GEE e 
somado ao metano e ao óxido nitroso, 

responsável por aproximadamente 
60% dos GEEs.

Resumo
Os GEEs podem causar problemas de grande monta. As atividades que mais 

contribuem para o aumento dos gases estufas decorrem das queimadas e do 

uso excessivo de combustíveis fósseis. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise acerca das principais fontes de emissão de gases de efeito es-

tufa no Brasil. 
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Aula 5 - Antecedentes das normas  
 ambientais

Nesta aula vamos conhecer um pouco mais sobre a história da proteção 

ambiental, pois o cuidado com o meio ambiente não deve depender 

somente de normas legais. A preocupação com o meio ambiente deve 

ser parte integrante do nosso cotidiano. 

Já vimos, de forma breve, as teorias do surgimento do universo, da evolução 

do homem na Terra. Todos já sabemos dos problemas ambientais decorren-

tes do uso indevido dos recursos naturais. Mas, a preocupação com o meio 

ambiente é recente, conforme veremos na sequência. 

Documentos como o Código de Hamurabi, o Livro dos Mortos do antigo 

Egito e o hino persa de Zaratustra, mesmo que de forma sutil, demonstram 

a preocupação dessas antigas civilizações com respeito à natureza.

Livro dos mortos
O Livro dos Mortos foi uma adaptação de antigos textos funerários a novas con-

cepções. Aproximadamente 60% do texto é baseado nos “Textos dos Caixões. 

Livro dos Mortos”. Inicialmente foi destinado a sepultamentos de membros da 

família real do final da XVII e início da XVIII dinastia. Trata-se de um escrito hie-

róglifo cursivo sobre os sudários de linho que envolvia as múmias.

A preservação do meio ambiente também foi uma preocupação da lei mosaica, 

na forma citada no livro bíblico Deuteronômio, capítulo 20, versículo 19, quan-

do determinava que, em caso de guerra, fosse poupado o arvoredo. A Magna 

Carta, outorgada por João I da Inglaterra, conhecido como João Sem Terra, em 

1215, também continha dispositivos sobre a utilização das florestas.

Outros países europeus, como Portugal e Espanha, também tiveram normas 

de proteção à natureza em seus ordenamentos jurídicos, como por exemplo 

a proibição do corte do carvalho e do sobreiro, em Portugal, e o crime de 

poluição das águas, previsto nas Ordenações Filipinas.

Essas normas foram repassadas para as colônias, embora no caso de Portu-

gal, curiosamente para os condenados por infrações ambientais, a pena era 

a “degradação”, a deportação para o Brasil.

O Código de Hamurabi é um 
conjunto de leis criadas na Meso-
potâmia por volta do século XVIII 
a.C, pelo rei Hamurabi da primeira 
dinastia babilônica. O código é 
baseado na Lei de Talião, “olho por 
olho, dente por dente”. 

João Sem Terra - João I 
(24/12/1166 - 18/10/1216), 
também conhecido por João 
Sem Terra (Lackland, em 
inglês) foi Rei da Inglaterra, 
Duque da Normandia e 
Duque da Aquitânia, de 
1199 a 1216. Fonte: 

Para saber mais acerca do 
Código de Hamurabi acesse 
<www.culturabrasil.org/zip/
hamurabi.pdf>.



Contudo, a exemplo do que ocorreu com os direitos humanos, a preocupa-

ção com a preservação ambiental só se tornou uma questão internacional 

no segundo pós-guerra.

A primeira menção ao meio ambiente em um diploma internacional consta, 

mesmo que de forma quase anônima, no artigo 12 do Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966.

Junto com o direito de vida adequada está o direito à saúde que significa, 

para os signatários do Pacto, o direito de toda pessoa de desfrutar o mais 
elevado nível de saúde física e mental. Para atender tal direito, os Estados-

-partes devem adotar, entre outras, medidas tendentes à diminuição da mor-

talidade infantil; à melhoria da higiene do trabalho, do meio ambiente; à 

prevenção e tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e 

outras, e à criação de condições que assegurem a todos assistência e serviços 

médicos em caso de enfermidade.

Embora se trate de uma referência indireta, não deixa de ter grande signifi-

cado essa primeira menção ao meio ambiente num tratado internacional de 

direitos humanos, demonstrando que, em 1966, já havia a percepção de que 

uma vida digna também depende de um meio ambiente sadio e equilibrado. 

Para ler na íntegra o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, acesse:
<http://www.polmil.sp.gov.br/

unidades/dpcdh/anexos_dh/
pacto_1966_economia.pdf>.
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Aula 6 - O marco principal para o   
 alerta sobre o prejuízo   
 causados pelo homem

Nesta aula veremos qual foi o marco principal para o alerta sobre o prejuízo 

que o homem causava ao meio ambiente ocorreu em 1962, com a publicação 

do livro de Rachel Carson. Curioso? Então vamos ver mais detalhes. 

Para acessar o livro em inglês consulte o endereço: 
<http://books.google.com.br/books?id=HeR1l0V0r54C&dq=Rachel+Carson>.

Rachel Carson, escritora, cientista e ecologista norte-americana, publicou 

o livro com o título “The Silent Spring” (A Primavera Silenciosa), contendo 

uma advertência sobre os danos ambientais que os pesticidas provocavam. 

Ela mostrou como o DDT - Dicloro-Difenil-Tricloroetano  penetrava na cadeia 

alimentar e se acumulava nos tecidos gordurosos dos animais, inclusive do 

homem. Foram detectadas partículas de DDT até no leite humano, com o 

risco de causar câncer e dano genético.

Apesar das advertências o mundo não deu tréguas ao meio ambiente. Como 

os danos ambientais foram aumentando, alguns dirigentes mundiais, no ano 

de 1972, convocaram a Conferência de Estocolmo, considerada a primeira 

convenção mundial sobre meio ambiente. 

A Conferência, realizada na Suécia, reuniu 113 países para participarem da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Humano, conhecida como Conferência de Estocolmo. Foi Presidida pelo ca-

nadense Maurice Strong. 

A Conferência foi extremamente importante, por ser o primeiro grande en-

contro internacional com representantes de diversas nações cujo objetivo 

era a discussão dos problemas ambientais, a relação entre desenvolvimento 

econômico e o meio ambiente.

Apesar de atribulada, a Conferência gerou um documento histórico com  

vinte e quatro artigos, infelizmente com poucos compromissos efetivos, as-

sinado pelos países participantes, e teve como um de seus principais desdo-

bramentos a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), a primeira agência ambiental global. Dois pontos principais, con-

Quer saber mais acerca do DDT?  Acesse:
<http://www.ambientebrasil.com.br/
composer.php3?base=./agropecuario/
index.html&conteudo=./agropecuario/
artigos/ddt.html>.

O título Primavera Silenciosa 
(tradução) decorre de uma 
simbologia em razão da morte 
de várias espécies animais 
como consequência do uso do  
pesticida- DDT. Podemos dizer 
que a obra de Carson marcou o 
início da revolução ecológica nos 
Estados Unidos, trazendo uma 
série de advertências sobre o meio 
ambiente, que aos poucos passou 
para os demais países, com a 
proibição do uso de tal pesticida.

	  Figura 5.1: Raquel Carson
Fonte: x



trole populacional e redução do crescimento econômico, foram objetos de 

contestação por parte dos países em desenvolvimento, que viam no conte-

údo do Relatório do Clube de Roma um movimento de ampliação da subor-

dinação internacional dos países subdesenvolvidos aos países desenvolvidos.

Pela Declaração de Estocolmo, um meio ambiente sadio e equilibrado pas-

sou a ser reconhecido como um direito fundamental dos indivíduos, tanto 

para as gerações presentes quanto para as futuras. Em 1979 ocorreu a Pri-

meira Conferência Mundial sobre o Clima, onde se admitiu as mudanças do 

clima como um problema grave e de interesse global.

Na cidade de Nova York, no ano de 1980, foi publicado o documento “A 

Estratégia Mundial para a Conservação”. O texto foi elaborado com o apoio 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, da União 

Internacional para a Conservação da Natureza - UICN e do Fundo Mundial 

para a Vida Selvagem - WWF.

O teor do documento explora a necessidade da conservação das espécies e 

dos ecossistemas, colocando-os como requisitos indispensáveis para a ma-

nutenção da vida no planeta e para a preservação da diversidade biológica. 

Pela primeira vez passa a ser utilizado o conceito de “desenvolvimento sus-

tentável”, ou como atualmente utilizado,  Sustentabilidade. 

Mas o que significa sustentabilidade? Vamos acompanhar as decisões do 

Relatório Brundtland, conhecido como “Nosso Futuro Comum”, publicado 

em 1982. Tal documento foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, presidida pela primeira-ministra da Noruega 

na ocasião, Gro Harlem Brundtland, motivo pelo qual ficou conhecido como 

Relatório Brundtland. 

O Relatório está disponível em português no endereço eletrônico <www.

scribd.com/.../Relatorio-Brundtland-Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues>.

Resumo
Nesta aula vimos que a primeira convenção mundial sobre o meio ambiente 

aconteceu em Estocolmo, que esta conferência foi extremamente impor-

tante por se tratar da primeira convenção internacional sobre o tema com a 

participação de representantes de diversas nações e que na cidade de Nova 

York, no ano de 1980, foi publicado o documento “A Estratégia Mundial 

para a Conservação”. O texto foi elaborado com o apoio do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, da União Internacional 
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para a Conservação da Natureza - UICN e do Fundo Mundial para a Vida 

Selvagem - WWF.

Atividade de Aprendizagem
1. Entre no site http://ecoflash.tripod.com/id20.html ou em outro de sua 

escolha, e escreva o que você entende por Agenda 21 Global.

Anotações
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Aula 7 – Relatório Brundtland

O texto final do Relatório Brundtland ressalta a incompatibilidade entre os 

padrões de produção e consumo vigentes, a necessidade do uso racional dos 

recursos naturais e a necessidade de ser observada e  respeitada a capacida-

de de suporte dos ecossistemas. Tais premissas passaram a ser uma referên-

cia mundial para a elaboração de estratégias e políticas de compatibilidade 

de fatores econômicos e ambientais.

Houve a constatação de que, se por um lado nunca houve tanta riqueza e 

fartura no mundo, por outro lado a miséria, a degradação ambiental e a po-

luição aumentaram dia a dia. Surge aí a ideia de Sustentabilidade, cujo obje-

tivo é conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental 

e, ainda, por fim à pobreza no mundo, reduzindo as desigualdades sociais.

O Relatório Brundtland conceitua como sustentável o modelo de desen-

volvimento que permita “o atendimento das necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 

próprias necessidades”. Disponível em: http://www.ub.edu/geocrit/sn/
sn119-72.htm Acesso em: 03/06/2012.

Uma das principais recomendações de tal encontro foi a realização de uma 

conferência mundial para direcionar os assuntos ambientais. Essa recomen-

dação foi concretizada com a realização da Rio 92.

No ano de 1988 a Organização Meteorológica Mundial (WMO) e Progra-

ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA – criam o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC – para melhorar o 

entendimento científico acerca do tema, por intermédio da cooperação dos 

países-membros da ONU – Organização das Nações Unidas.

Em 1990, sob recomendação da Assembleia Geral da ONU inicia as negocia-

ções para a adoção da Convenção sobre Mudanças Climáticas.

A Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UN-

FCCC) é adotada em 09 de maio, em Nova York - EUA. O Brasil foi o primeiro 

país a assinar a Convenção, em 04 de junho, durante a Rio 92.



A Declaração do Rio reforça e reafirma os princípios aprovados anteriormen-

te em Estocolmo, em 1972. Um dos objetivos é estabelecer uma parceria 

global mediante a criação de novos níveis de cooperação entre as diversas 

Nações, respeitando os interesses de cada um e protegendo a integridade 

global do meio ambiente.

A Declaração reforça algumas orientações importantes sobre outras nego-

ciações internacionais na área ambiental, estabelecendo uma forte conexão 

entre a pobreza mundial e a degradação do planeta. Traz ainda a constata-

ção de que todos os países compartilham os mesmos objetivos e metas para 

reduzir a degradação ambiental, mas apresentam diferentes capacidades e 

recursos para alcançá-los.

O princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas dos Estados é a se-

mente para o Protocolo de Quioto, questão também debatida em Joanesburgo 

– África em 2002, com o documento preparatório da Cúpula de Joanesburgo.

Com a Rio 92, cujo objetivo era elaborar estratégias para deter e reverter os 

processos de degradação ambiental, promovendo o desenvolvimento sus-

tentável e ambientalmente racional, surge a Agenda 21.

Mediante a aceitação do formato e conteúdo que a Agenda deveria pos-

suir, aprovada por todos os países presentes à Rio 92, foi criada a Comissão 

de Desenvolvimento Sustentável (CDS), vinculada ao Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas (ECOSOC), cujo objetivo é acompanhar e cooperar 

com os países na elaboração e implementação das agendas nacionais.

A Agenda 21 é um programa de ações baseado em um documento de  qua-

renta capítulos, que constitui a mais ousada e abrangente tentativa já realizada 

de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, con-

ciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

Trata-se de um documento consensual, para o qual contribuíram governos 

e instituições da sociedade civil de 179 países, num processo preparatório 

que durou mais de dois anos e culminou com a realização da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, 

em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida como RIO 92 ou ECO 92.

Vários países já iniciaram a elaboração de suas agendas nacionais. Dentre 

os de maior expressão política e econômica, somente a China terminou o 

processo de elaboração e iniciou a etapa de implementação.

<www.ana.gov.br/.../
RelatorioGestao/Rio10/

riomaisdez/.../1752-Declaracadorio.
wiz>  e conheça os princípios da 

Declaração Rio 92.
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No Brasil o processo de elaboração da Agenda 21 atualmente é conduzida 

pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 – 

CPDS. Foram selecionadas áreas temáticas que refletem nossos problemas 

socioambientais, buscando um planejamento em longo prazo para o desen-

volvimento sustentável do País.

Para acompanhar os trabalhos da agenda 21 brasileira acesse: 

<http://www.mma.gov.br/sitio/>. 

Além da Agenda 21 resultaram desse processo outros acordos: a Declaração 

do Rio, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, o Convênio 

sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas.

Contudo, o aumento dos problemas gerados pelos GEEs fez com que a 

comunidade internacional percebesse a necessidade de buscar com mais 

frequência soluções que levem à redução dos gases de efeito estufa, mas 

que também permitam que a economia continue a crescer. 

Resumo 
A preocupação com o meio ambiente, mesmo que de forma não tão formal, 

de um modo ou de outro sempre esteve presente na história do homem. 

Mais recentemente, com o agravamento dos problemas ambientais a ques-

tão da proteção passou a ser um tópico integrante dos grandes temas na-

cionais e internacionais. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise a respeito dos resultados práticos decorrentes da Rio 92. 

Para calcular a sua pegada 
ecológica acesse <http://www.
idec.org.br/climaeconsumo/
calculadora.html>. A pegada 
calcula o impacto que seu modo 
de vida causa no planeta. 
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Aula 8 - Encontros Internacionais   
 para a busca de soluções   
 para os problemas climáticos. 

Nesta aula veremos que os problemas com o meio ambiente afetam a todos 

os países. Decorre daí a necessidade da busca de soluções comuns para 

amenizar os danos que as atividades humanas vêm causando na natureza. 

Os países Partes reúnem-se em encontros denominados Conferência das Partes 

(COP). Em 1995, em Berlim – Alemanha, aconteceu a Primeira Conferência 
das Partes, chamada de COP1. Aí tem início a proposta da constituição 

de um protocolo de decisões sobre o acompanhamento das obrigações da 

Convenção, futuramente denominado de Protocolo de Quioto.

A COP2 aconteceu em Genebra, na Suíça, no ano de 1996. Na Declaração 

de Genebra foi determinada a criação de obrigações legais com metas de 

redução na emissão de gases que aumentam o efeito estufa.

Com a COP3, no ano de 1997, realizada em Quioto no Japão, houve a ela-

boração e adoção do Protocolo de Quioto, estabelecendo metas de redução 

de gases de efeito estufa para os principais países emissores, que são os 

constantes do anexo 1 do protocolo.

Surge, na ocasião, a opção da compensação das emissões de gases via MDL 

(Mecanismo de Desenvolvimento Limpo). O protocolo estabelece que os pa-

íses industrializados deveriam reduzir suas emissões de GEEs em 5,2%, em 

média, abaixo dos níveis observados em 1990, para os anos de 2008/2012.

O objetivo do Protocolo é estabilizar as concentrações atmosféricas de ga-

ses do efeito estufa a um nível que impeça uma interferência perigosa no 

sistema climático do Planeta. O Protocolo de Quioto entrou em vigor em 

fevereiro de 2005. As regras, as exigências dele decorrentes para a sua apli-

cação, foram elaboradas a partir de decisões que receberam a denominação 

de “Acordos de Marrakesh”.

Ele inclui três mecanismos de flexibilização que devem ser utilizados para 

atender os termos estabelecidos na Convenção:

Existe divergência quanto 
a grafia, alguns utilizam a 
forma Kyoto outros Quioto. 
Optamos pela forma Kyoto 
por ser a mais usual.



a) Implementação Conjunta - JI - Joint Implementation;

b) Comércio de Emissões - Emissions Trade;

c) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL

A COP4 foi realizada em Buenos Aires - Argentina, no ano de 1998, sendo 

que seu objetivo principal era ratificar o contido no Protocolo de Quioto. No 

ano seguinte, em 1999, em Bonn- Alemanha, a COP5 deu continuidade às 

atividades e aos trabalhos iniciados em Buenos Aires.

No ano de 2000, em Haia – Países Baixos acontece a COP6. Nesse encontro 

os EUA se retiram em razão de divergências, em especial pela não inclusão 

de alguns países no Anexo I, ou seja, países que teriam metas para a redu-

ção da emissão de gases e pelas mudanças propostas para o uso das terras. 

Os Estados Unidos questionaram a não inclusão dos países como a China, o 

Brasil e a Índia, no Anexo I , países com metas de redução.

Os países desenvolvidos constam do Anexo I e têm como meta a redução 

das emissões ao nível de 1990 até o ano 2012. Os Países que não estão no 

Anexo I, chamados de Não Anexo I, também devem fazer redução, mas de 

forma voluntária, não têm metas para atender, inclusive podendo vender o 

excedente como “crédito de carbono”. Os  principais emissores mundiais de 

GEEs estão elencados no Anexo I do Protocolo de Quioto.

As metas dos países do Anexo I do Protocolo de Quioto, em média, re-
presentam 5,2% de suas emissões tendo como referência o ano 1990.

Com a recusa da assinatura pelos EUA, a COP6 foi interrompida, tendo con-

tinuidade em 2001, também em Bonn e ficou conhecida como COP6½. No 

mesmo ano, em Marrakesh – Marrocos, aconteceu a COP 7. Ali os debates 

continuam sem a presença dos EUA. O avanço obtido foi o incentivo tanto 

para a criação como para a manutenção das APPs – Áreas de Preservação 

Permanente.

Também foi decidido na COP7 que para os projetos de MDL – Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo, com LULUFC (Land Use, Land Use Change and 

Forestry) - Uso da Terra, Mudança de Uso da Terra e Florestas, somente se-

riam elegíveis (aceitas) as atividades de reflorestamento e florestamento, ou 

seja, as árvores que já estão plantadas não podem integrar tais projetos. A 

justificativa para não incluir as árvores já plantadas e que a preservação de 

tais áreas já configura um dever, sendo que a busca deve ser pelo aumento 

da área plantada, daí a necessidade de incentivos.
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Nova Deli na Índia no ano de 2002 foi sede da COP8. Mesmo com as ne-

gociações andando lentamente, tem início a discussão de metas de uso de 

fontes renováveis na matriz energética dos países.

Em 2003 vem a COP9 em Milão – Itália. O destaque na ocasião foi para a 

regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do MDL, ou seja, as 

florestas.

A COP10 foi realizada em Buenos Aires – Argentina, ocasião em que foram 

aprovadas as regras para a implementação do Protocolo de Quioto. Em 16 

de fevereiro de 2005, finalmente entra em vigor o Protocolo de Quioto, após 

sete anos de espera, demora decorrente da ausência de países signatários 

em número suficiente, número obtido com o ingresso da Rússia, responsável 

por 17% das emissões mundiais.

Com a COP11 em Montreal – Canadá no ano de 2005, surge a MOP1, sigla 

de Meeting of Parties, ou a reunião das partes, cujo objetivo é tentar obter 

maior agilidade nas negociações, sob o argumento de que as partes com 

interesses comuns decidiriam de forma mais rápida. 

As  discussões desse encontro giraram em torno do período após o ano de 

2012. Foram propostas metas de redução 20% a 30% da emissão gases 

efeito estufa até 2030, e 60% a 80% até 2050, tomando como base de 

emissão o ano de 1990.

Nairóbi Quênia foi o anfitrião da COP12 e da MOP2 sendo os trabalhos di-

recionados para a revisão do tratado, atividade prevista para o ano de 2008.

Na ocasião, representantes de 189 nações assumiram o compromisso de 

levar aos seus países a missão de rever os prós e os contras do Protocolo 

de Quioto. Também foram estipuladas regras para o Fundo de Adaptação, 

ferramenta que visa o financiamento de projetos, que ajudem os países mais 

pobres a se adaptarem às consequências das mudanças climáticas, como 

inundações e secas.

O Brasil participou da convenção com uma proposta de criação de um me-

canismo de incentivos positivos para países em desenvolvimento que efe-

tivamente reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa por meio do 

combate ao desmatamento.



A COP-13/MOP-3, no ano de 2007 foi realizada em Bali, na Indonésia, sen-

do que o tema principal da Conferência foi um novo acordo climático para 

depois de 2012, quando expira o prazo do Protocolo de Quioto. O resultado 

mais concreto foi a criação do chamado “mapa do caminho”, que irá orien-

tar as novas discussões até o ano 2009, um acordo que possa permitir a co-

operação internacional em matéria de mudança do clima. Os Estados Unidos 

aceitaram o documento, sendo que a Austrália, um dos maiores emissores 

mundiais de CO2, principalmente devido às fontes energéticas baseadas no 

carvão, na ocasião também aderiu ao Protocolo de Quioto.

Em 2008, na Polônia, cidade de Poznan, ocorreu a COP-14/MOP4. Tem ini-

cio a discussão acerca dos REDD (Redução de Emissões de Desmatamento e 

Degradação), Futuros mecanismos de incentivo à redução de emissões pro-

venientes em desmatamento em países em desenvolvimento. 

A COP 15 aconteceu no período de 07 a 18 de dezembro de 2009, em Co-

penhague, na Dinamarca, e não conseguiu unificar os objetivos ambientais 

aos econômicos entre países pobres e ricos, sendo muitas as propostas para 

análise na COP 16. 

Com início em 29 de novembro de 2010 até 11 de dezembro, em Cancún, 

México, aconteceu a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 

do Clima (COP 16). Diversos acordos foram efetuados no encontro. 

Houve a criação do Fundo Verde do Clima, para administrar o dinheiro que 

os países desenvolvidos se comprometeram a contribuir para deter as mu-

danças climáticas. Também foi mantida a meta fixada na COP 15 (em Cope-

nhague) de limitar a um máximo de 2°C a elevação da temperatura média 

em relação aos níveis pré-industriais. 

A COP 17 aconteceu na cidade sul-africana de Durban, de 28 de novembro 

a 11 de dezembro de 2011. A Conferência resultou em um  documento que 

determina uma segunda fase para o Protocolo de Quioto, estabelecendo um 

mecanismo que deve reger o Fundo Verde para o Clima, traçando um roteiro 

para um novo acordo global.

O Catar é quem organizará, em Doha, a próxima Conferência das Partes da 

Convenção do Clima das Nações Unidas (COP-18), em 2012. 

Foi realizada no Rio de Janeiro, no período de 13 a 22 de junho de 2012 a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhe-
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cida como Rio+20. O nome decorre dos vinte anos da realização da  Confe-

rência anterior realizada na mesma cidade no ano de 1992, conhecida como 

Rio 92, cuja maior contribuição foi a definição da agenda do desenvolvimen-

to sustentável. 

Veja a figura abaixo e você terá uma noção completa dos encontros interna-

cionais cujo objetivo é encontrar soluções para minimizar os danos ambien-

tais, principalmente os causados pelos GEEs.

Figura 6.1: Relação dos encontros internacionais para proteção do meio ambiente
Fonte: ONU. Organização das Nações Unidas.

Você sabia?
Em 2006 as etapas preparatórias das conferências da Organização das Na-

ções Unidas (ONU) sobre biodiversidade (COP/MOP) foram realizadas em 

Curitiba/Capital do Paraná. 

Resumo
Os danos ambientais têm sido o principal motivo que une diversos países na 

busca de soluções para amenizar os estragos que as atividades produtivas, 

industriais têm gerado. Mas os acordos não são obtidos de forma fácil e 

rápida. A análise histórica das Conferências realizadas comprova que existe 

avanço, mas que ele ocorre lentamente. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise sobre o Fundo Verde para o Clima. 

Layers significa camadas. É 
utilizada para organizar o layout 
de um site da forma que o autor 
do site achar melhor

Em razão da conferência em 
Copenhage (COP15), que será 
realizada em dezembro de 2009, o 
Google Earth lançou uma série de 
layers que possibilitam a visualização 
de diversos cenários climáticos futuros, 
dependendo de nossas ações atuais. 
Um dos novos layers acompanha uma 
narração de Al Gore com os possíveis 
efeitos das mudanças climáticas (em 
inglês). Acesse: <http://www.youtube.
com/watch?v=jPIo7lteCZk>.

Aula 8 - Encontros Internacionais para a busca de soluções   
 para os problemas climáticos. 
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Aula 9 - Competências 

Bem, que sabemos que há a necessidade da busca de soluções comuns para 

amenizar os danos que as atividades humanas vêm causando na natureza, 

nesta aula vamos analisar o que cada ente federativo tem o dever de fazer. 

Silva define competência como “a faculdade juridicamente atribuída a uma 

entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões” 

(SILVA, 2002. p. 82).

O critério para a divisão da competência normalmente é efetuado pela predo-

minância do interesse nacional, estadual ou municipal. Vejamos quais são elas.

a) Competência Privativa

Competência privativa é aquela onde somente o ente que a detém pode 

legislar. Nos itens determinados no artigo 22 da CF/88, somente a União pode 

legislar, salvo mediante edição de Lei Complementar (para relembrar o que é a 

LC releia a Aula 1) que autorize os Estados a legislarem, sobre as matérias rela-

cionadas com as águas, energia, populações indígenas, jazidas e outros recursos 

minerais, além das atividades nucleares de qualquer natureza.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

IV- águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão; 

XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XXVI- atividades nucleares de qualquer natureza;

Parágrafo Único: Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo.

O artigo 23 concede à União, Estados, Municípios e o Distrito Federal compe-

tência comum, pela qual os entes integrantes da federação atuam em coopera-

ção administrativa recíproca, visando alcançar os objetivos descritos pela própria 

Constituição. “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios.” 



Neste caso, prevalecem as regras gerais estabelecidas pela União, salvo quando 

houver lacunas, as quais poderão ser supridas, por exemplo, pelos Estados, no 

uso de sua competência supletiva ou suplementar.

b) Competência Comum 

A Competência Comum existe quando o interesse é de todos, não podendo 

ser isolada. Um bom exemplo é o caso do meio ambiente.

O artigo 23, da CF/88 determina:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios:

III- proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos;

IV- impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 

arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;

VII- preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII- fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar;

IX- promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico;

X- combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, pro-

movendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pes-

quisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

Parágrafo Único: Lei complementar fixará normas para a cooperação entre 

a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

c) Competência Concorrente 

Competência Concorrente ocorre quando existe a possibilidade de uma ou 

mais entidades federativas disporem sobre o mesmo assunto ou matéria. Não 

se pode esquecer, porém, que sempre a legislação federal terá primazia sobre as 

demais legislações quando elaboradas de forma concorrente.

O artigo 24 da CF/88 trata da competência concorrente: 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:

VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição;

VII- proteção ao patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico;

VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, à 

bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico.

d) Competência Suplementar 

A Constituição estabelece que mediante a observação da legislação federal e 

estadual, os Municípios podem editar normas que atendam à realidade local ou 

até mesmo preencham lacunas existentes nas legislações federais e estaduais, a 

denominada Competência Suplementar.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I- legislar sobre assuntos de interesse local;

II- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Falando ainda da proteção ambiental na CF/88, temos a questão ambiental 

mencionada também na questão da ordem econômica e financeira, no Título 

VII, artigo 170. De acordo com a redação do referido artigo fica limitada a livre 

iniciativa quando a mesma for muito nociva ao meio ambiente.

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho hu-

mano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento dife-

renciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

Também cabe ao Sistema Único de Saúde colaborar, conforme previsão do arti-

go 200, inciso VIII da CF/88.

Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei:

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do  

trabalho.

Além dos artigos da CF/88 acima 
mencionados existem outros 
dedicados ao meio ambiente ou 
que a ele se vinculam, e que você 
pode consultar, como por exemplo:
Art. 5º : XXIII; LXXI; LXXIII
Art. 20: I; II; III; IV; V; VI; VII; IX; X; 
XI e § § 1º e 2º
Art. 21: XIX; XX; XXIII a, b e c; XXV
Art. 22: IV; XII; XXVI
Art. 23: I;III; IV; VI; VII; IX; XI
Art. 24: VI; VII; VIII
Art. 43: § 2º, IV e §3º
Art. 49: XIV; XVI
Art. 91: § 1º, III
Art. 129: III
Art. 170: IV
Art. 174: §§ 3º e 4º
Art. 176 e §§
Art 182 e §§
Art. 186
Art. 200: VII; VIII
Art. 216: V e §§ 1º, 3º e 4º
Art. 225
Art. 231
Art. 232
Arts. 43 e 44 do ADCT
Temos também muitas legislações 
infraconstitucionais, cujo objetivo 
é a obtenção do desenvolvimento 
sustentável. 
Veja algumas delas, 
Lei Complementar 140/2011 - 
Cooperação entre os entes da 
Federação
Lei nº 12.651, de 2012.- Código 
Florestal
Lei 10257/2001- Estatuto da 
Cidade
Lei 11445/2007-  Diretrizes 
nacionais para o saneamento 
básico
lEI 12.305/2010 - Política nacional 
de resíduos sólidos



Resumo 
Existem quatro tipos de competência: a Competência Privativa, a Competência Co-

mum, a Competência Concorrente  e a Competência Suplementar. Cada ente fede-

rativo tem seus deveres  e que o critério para a divisão da competência normalmente 

é efetuado pela predominância do interesse nacional, estadual ou municipal.

Atividade de Aprendizagem
A Constituição estabelece que mediante a observação da legislação federal e 

estadual, os Municípios podem editar normas que atendam à realidade local ou 

até mesmo preencham lacunas existentes nas legislações federais e estaduais.  

Assim sendo, discorra o que você entende por Competência Suplementar.

Anotações
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Aula 10 - Legislação Ambiental 

Nesta aula discutiremos a legislação ambiental do Brasil, considerada uma 

das mais completas do mundo. Já estudamos a evolução das constituições 

brasileiras e a história desde o nosso descobrimento, também já sabemos 

quem é competente para legislar acerca das questões que envolvem o 

meio ambiente. Vamos complementar o conhecimento do tema.

Com a vigência da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente passou a 

ser um bem jurídico autônomo, independente, devidamente tutelado, inte-

grando o rol dos direitos fundamentais.

O Direito Ambiental estuda as relações jurídicas ambientais, observando a 

natureza constitucional, difusa e transindividual dos direitos e interesses 

ambientais, buscando a sua proteção e efetividade.

Direito difuso ou transindividual é todo aquele que protege interesses que 

vão além dos individuais e que atingem um número indeterminado ou inde-

terminável de indivíduos.

Tais interesses tocam os indivíduos sem, necessariamente, exigir que os mes-

mos pertençam a grupos ou categoria determinada. Trata-se de um direito 

difuso, do qual todos da sociedade são titulares.

O direito ao meio ambiente saudável é também considerado como um 

direito constitucional fundamental. O bem ambiental é aquele de inte-

resse difuso, indispensável à manutenção da qualidade ambiental. 

Na forma já analisada na Aula 04, o Capítulo VI da CF/88 é dedicado ao 

meio ambiente, tendo no artigo 225 a sua definição constitucional:

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

A política ambiental, dentre outros objetivos, busca a compatibilização do 

desenvolvimento econômico com o social e o ambiental.



A lei 6.938/81 sistematiza, conceitua e instrumentaliza, no Brasil, as ações 

de cunho ambiental. A política nacional do meio ambiente decorre das ações 

iniciadas no ano de 1972 com o Encontro das Nações, em Estocolmo, que 

repercutiram no mundo todo.

O artigo 2º da lei 6.938/81 determina os objetivos à política nacional do 

meio ambiente, em especial, a preservação, a melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental, a proteção da dignidade humana, o desenvolvimento 

socioeconômico e os interesses da segurança nacional.

A norma determina que na execução da política nacional do meio ambiente 

devem ser observados os princípios da manutenção, do equilíbrio econô-

mico, adotando o meio ambiente como patrimônio público que deve ser 

garantido para o uso coletivo.

Também prevê o uso racional, a disponibilidade permanente dos recursos natu-

rais, considerando a manutenção do equilíbrio ecológico como imprescindível à 

continuidade da vida, impondo também ao poluidor, ao predador, a obrigação 

de recuperar e/ou indenizar os danos causados e ao usuário-pagador a contri-

buição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

O artigo 3º, inciso I da Lei 6.938/81, traz o conceito de meio ambiente

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e intera-

ções de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas;

De acordo com a redação acima transcrita, tem-se um conceito bastante am-

plo que inclui o reino animal, o vegetal e também o mineral. A lei 6.938/81 

também instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, tema 

da próxima aula. 

Resumo 
Considerando que somos um país onde somente somos obrigados a fazer 

algo quando determinado em lei, faz-se necessário conhecer o que diz a 

legislação acerca das questões ambientais. 
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Atividades de aprendizagem 
1. Indique quais políticas públicas ambientais você conhece e comente so-

bre a eficácia das mesmas. 

Anotações
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Aula 11 - SISNAMA - Sistema    
 Nacional de Meio Ambiente

Nesta aula aprenderemos sobre o  Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), que o mesmo é constituído por órgãos e entidades da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, governamentais ou 

não governamentais, e sua finalidade. 

Nesta aula aprenderemos sobre o  Sistema Nacional de Meio Ambiente (SIS-

NAMA), que o mesmo é constituído por órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, governamentais ou não gover-

namentais, e sua finalidade.

O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi instituído pela Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 

de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas 

pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade am-

biental. Sua finalidade é defender, preservar o meio ambiente  (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2012).

A atuação do SISNAMA se dará mediante articulação coordenada dos Ór-

gãos e entidades que o constituem, observado o acesso da opinião pública 

às informações relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de prote-

ção ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA.

Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das 

medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões supletivos 

e complementares.

Os Órgãos Seccionais prestarão informações sobre os seus planos de ação e 

programas em execução, consubstanciadas em relatórios anuais, que serão 

consolidados pelo Ministério do Meio Ambiente em um relatório anual sobre 

a situação do meio ambiente no País, a ser publicado e submetido à conside-

ração do CONAMA em sua segunda reunião do ano subsequente.

Após adaptações da Lei 7.804/1989, surgiram o Cadastro de Defesa Am-

biental e o Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 



de Recursos Ambientais, para registro das pessoas que exercem atividades 

potencialmente poluidoras e perigosas ao meio ambiente.

Tem a seguinte estrutura:

1. Órgão Superior: CONSELHO DE GOVERNO

Sua função é assessorar o Presidente da República na formulação da política na-

cional e diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais.

2. Órgão consultivo e deliberativo: CONAMA

A função é definir as diretrizes da política nacional do meio ambiente. Sua 

competência é bastante ampla, pois pode estabelecer resoluções com valor 

legal, elaborando normas de padrão e controle de qualidade ambiental.

3. Órgão Central: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DA AMAZÔNIA 
LEGAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política

nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.

4. Órgão Executor: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

A função é formular, coordenar, executar e fazer a política nacional do meio 

ambiente e preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e 

fomento dos recursos naturais.

Estão subordinados ao IBAMA os parques nacionais, as unidades de con-

servação nacionais, os centros de pesquisa e projetos como, por exemplo, o 

projeto TAMAR.

5. Órgãos seccionais: órgãos ou entidades estaduais

São os responsáveis pela execução de programas e ou projetos, de fiscali-

zação e controle das atividades potencialmente degradadoras do meio am-

biente. Pode-se exemplificar com as Secretarias e Conselhos estaduais do 

meio ambiente, Agências ambientais etc.
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6. Órgãos Locais: órgãos ou entidades municipais

São os responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades nas respecti-

vas áreas de jurisdição.

Nas próximas aulas vamos continuar estudando esse tema. 

Resumo
Considerando a dimensão continental que o Brasil possui, o mais prático foi 

a criação de um Sistema Nacional de Meio Ambiente, estruturado para dar 

a sustentação regulamentar para que a proteção do meio ambiente possa 

acontecer em todo o território nacional. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise acerca da atual estrutura do SISNAMA. 

Anotações

Para saber mais sobre o Projeto 
TAMAR, acesse o site www.
tamar.org.br e sobre o ICMBIO 
= Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade.
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Aula 12 - CONAMA - Conselho   
 Nacional do Meio Ambiente

Nesta aula vamos analisar agora os demais órgãos que compõe o 

SISNAMA e qual o papel de cada um deles. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é o órgão consulti-

vo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi 

instituído pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. (MINISTERIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012).

O Conselho é um colegiado representativo de cinco setores, a saber: órgãos 

federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. 

O CONAMA é composto por Plenário, CIPAM, Grupos Assessores, Câmaras 

Técnicas e Grupos de Trabalho. O Conselho é presidido pelo Ministro do 

Meio Ambiente e sua secretaria executiva é exercida pelo Secretário-Executi-

vo do Ministério do Meio Ambiente.

O Plenário do CONAMA é composto por Secretários de Meio Ambiente de 

todos os Estados da Federação, mais os representantes do Governo Federal, 

da Administração direta – Ministérios e indireta – Autarquias e Fundações-re-

presentantes do setor produtivo (por exemplo, a CNI –Confederação Nacio-

nal da Indústria), representantes das entidades ambientalistas (por exemplo, 

Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza – FBCN), ONGs das cin-

co regiões do País, além dos representantes dos Municípios por intermédio 

da ANAMA – Associação Nacional dos Municípios.

O Conselho é competente para propor, discutir e aprovar resoluções, isto é, 

normas de padrão e qualidade do meio ambiente que visam resguardar os 

interesses ambientais do País.

Seu funcionamento se dá com os debates, pelo Conselho dos assuntos de 

interesse ambiental do País, por meio das Câmaras técnicas que podem ser 

permanentes ou provisórias.



a) Câmaras técnicas permanentes – são as que tratam dos assuntos do 

dia a dia dos órgãos ambientais;

b) Câmaras técnicas provisórias – são criadas para examinar temas espe-

cíficos,  que surgem de forma repentina ou emergencial, como ocorre nos 

casos de um acidente ambiental, em que é necessária uma ação rápida.

O CONAMA reúne-se ordinariamente a cada  três meses no Distrito Federal, 

podendo realizar Reuniões Extraordinárias fora do Distrito Federal, sempre 

que convocadas pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a requerimen-

to de pelo menos 2/3 dos seus membros.

São atos do CONAMA:

a) Resoluções, quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e nor-

mas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso 

sustentável dos recursos ambientais;

b) Moções, quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, rela-

cionada  à temática ambiental;

c) Recomendações, quando se tratar de manifestação acerca da imple-

mentação de políticas, programas públicos e normas com repercussão na 

área ambiental, inclusive sobre os termos de parceria de que trata a Lei 

no 9.790, de 23 de março de 1999;

d) Proposições, quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada ao-

Conselho de Governo ou às Comissões do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados;

e) Decisões, quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pelo 

IBAMA, em última instância administrativa e grau de recurso.

Para saber mais sobre as resoluções 
do CONAMA, acesse o site:

<http://www.mma.gov.
br/port/conama/legiano.

cfm?codlegitipo=3>.

Figura 12:  Logo CONAMA
Fonte: loucuraracional.wordpress.com
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É da competência do CONAMA:

•	 estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, dos demais órgãos inte-

grantes do SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e critérios 

para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 

a ser concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Muni-

cípios e supervisionado pelo referido Instituto;

•	 determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alter-

nativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou 

privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem 

como às entidades privadas, informações, notadamente as indispensá-

veis à apreciação de Estudos Prévios de Impacto Ambiental e respectivos 

Relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 

ambiental, em especial nas áreas consideradas patrimônio nacional;

•	 decidir, após o parecer do Comitê de Integração de Políticas Ambientais, 

em última instância administrativa, em grau de recurso, mediante depó-

sito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;

•	 determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de 

benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou 

condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de finan-

ciamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

•	 estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da 

poluição causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, 

mediante audiência dos Ministérios competentes;

•	 estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manu-

tenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, principalmente os hídricos;

•	 estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críticas, satu-

radas ou em vias de saturação;

•	 acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Con-

servação da Natureza – SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6 o 

da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000;



•	 estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das 

normas ambientais;

•	 incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional dos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e gestão de recur-

sos ambientais e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;

•	 avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas 

ambientais do País, estabelecendo sistemas de indicadores;

•	 recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório 

de Qualidade Ambiental, previsto no inciso X do art. 9 o da Lei 6.938, 

de 1981;

•	 estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;

•	 promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;

•	 elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional 

do Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNA-

MA, sob a forma de recomendação;

•	 deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e mo-

ções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio 

Ambiente;

•	 elaborar o seu regimento interno. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE).

As reuniões do CONAMA são públicas e abertas a toda a sociedade.

Resumo
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. O Conse-

lho é um colegiado representativo de cinco setores, a saber: órgãos federais, 

estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil. 

O Conselho é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua secretaria execu-

tiva é exercida pelo Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente.
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Atividade	de	Aprendizagem
1. Pesquise na internet algumas propostas e normas de padrão e qualidade 

do meio ambiente que visam resguardar os interesses ambientais do País, 

aprovadas pelo CONAMA.

Anotações
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Aula 13 - Licenciamento Ambiental

Nesta aula será explanado sobre o licenciamento Ambiental, seus 

objetivos, a resolução e  suas principais diretrizes. 

Todas as atividades causam impacto ambiental. Mas a preocupação do legis-

lador é com aquelas cujo dano é maior e, portanto, necessitam de um maior 

controle. Surge assim a figura do licenciamento ambiental.

O objetivo do licenciamento ambiental é agir preventivamente sobre a pro-

teção do bem comum do povo — o meio ambiente — e também compatibi-

lizar sua preservação com o desenvolvimento Econômico-social.

Conforme mencionado na aula anterior, uma das atividades do CONAMA é 

editar resoluções que permitam atender os objetivos da Política Nacional de 

Meio Ambiente. 

Dentre elas temos a  Resolução CONAMA 237/97, que em seu artigo 1º, 

incisos I e II,  traz o conceito de Licenciamento ambiental: 

Art.1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 

o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, am-

pliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluido-

ras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa físi-

ca ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimen-

tos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental.



Para toda atividade ou obra potencialmente causadora de significativa de-

gradação ao meio ambiente é obrigatória a realização de estudo prévio de 

impacto ambiental, ficando a mesma sujeita ao licenciamento ambiental.  

A licença ambiental impõe condições ao exercício do direito de propriedade 

e do direito ao livre empreendimento. Ela é concedida ao empreendedor 

para que exerça seu direito à livre iniciativa, desde que atendidas as precau-

ções requeridas, com a finalidade de resguardar o direito coletivo ao meio 

ambiente sadio.

A licença pode ser cassada caso as condições estabelecidas pelo órgão am-

biental não sejam cumpridas.

Pode-se portanto afirmar que Licenciamento Ambiental é um procedimen-

to, sendo que toda atividade ou obra que cause poluição ou degradação 

ambiental submete-se ao licenciamento, ou seja, tem que ter licença prévia, 

licença de instalação e licença de operação.

O licenciamento ambiental possui como uma de suas mais expressivas carac-

terísticas a participação social na tomada de decisão, por meio da realização 

de Audiências Públicas como parte do processo. (IBAMA).

Tal obrigação é compartilhada pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente 

e pelo Ibama, como partes integrantes do SISNAMA (Sistema Nacional de 

Meio Ambiente). O Ibama atua, principalmente, no licenciamento de gran-

des projetos de infraestrutura que envolvam impactos em mais de um esta-

do, e nas atividades do setor de petróleo e gás na plataforma continental. 

(IBAMA). 

As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão ex-

pressas na Lei 6.938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 237/97. 

Além dessas, o Ministério do Meio Ambiente emitiu recentemente o Parecer 

nº 312, que discorre sobre a competência estadual e federal para o licencia-

mento, tendo como fundamento a abrangência do impacto. (IBAMA). 

A Diretoria de Licenciamento Ambiental é o órgão do Ibama responsável 

pela execução do licenciamento em nível federal. 
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O licenciamento é composto por três tipos de licença:

a) Prévia

b) De Instalação

c) De Operação

Os tipos de licença acima serão estudados na próxima aula. 

Resumo
A Lei 6.938/81 não quer proibir que as indústrias, fábricas e outras ativi-

dades similares existam. A economia necessita delas. O seu objetivo é que 

aquelas atividades que causem danos maiores, cujo impacto ambiental seja 

significativo, tenham os riscos monitorados, e que sejam adotadas medidas 

preventivas. 

Atividades de aprendizagem
1. Discorra a respeito de uma atividade que necessite do licenciamento am-

biental.

Anotações
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Aula 14 - Licença Ambiental

Como o tema é muito importante, vamos conhecer um pouco mais acerca 

dos tipos de licença, dos requisitos e dos prazos para cada etapa. Vamos lá.

O licenciamento é composto por três tipos de licença:

a) Licença Prévia 

A Licença Prévia é solicitada na fase preliminar da atividade, ou seja, no 

momento que corresponde à fase de estudos, da escolha da localização do 

empreendimento.

Na fase da Licença Prévia não é necessário que ocorra a apresentação do 

projeto básico, que deverá ser elaborado após a expedição da LP e deve 

atender aos critérios previstos na fase de estudos. O pedido da Licença Prévia 

deve ser publicado no Diário Oficial e em periódico de grande circulação.  

O pedido de Licença prévia deve vir acompanhado de certidão da Prefeitura 

do Município onde se deseja iniciar as obras, comprovando que o local pode 

receber a atividade. Também deve atender os prazos determinados, caso 

os mesmos não sejam atendidos poderá haver o arquivamento da licença. 

Dependendo do local e da atividade, poderá haver a exigência de audiências 

públicas.

A  Licença Prévia – LP – Concedida para construção de obras 

Quando expedir licença prévia, o órgão ambiental estabelecerá as medidas 

mitigadoras que devem ser contempladas no projeto de implantação, como 

condição para solicitar e obter a licença de instalação.

Você sabe qual é o prazo de validade da Licença Prévia?

O prazo de validade da Licença Prévia é estabelecido no próprio corpo da 

licença, sendo no mínimo o estabelecido no cronograma da elaboração dos 

planos, programas e projetos relativos ao empreendimento, porém, não 

pode ser superior a  cinco anos.



Após o pagamento das taxas e retirada da licença prévia, o empreendedor 

deve comunicar a concessão via publicação em jornal de grande circulação.

Quando o empreendimento configurar casos de significativo impacto, o em-

preendedor é obrigado a apoiar financeiramente a implantação e manuten-

ção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, conforme 

previsto no art. 2º incisos I e VI da Lei 9985/00 que institui o Sistema Nacio-

nal de Unidades de Conservação da Natureza.

Após a licença prévia, ou seja, após a aprovação da localização do empreen-

dimento, inicia-se o detalhamento do projeto de construção do empreendi-

mento. Antes do início das obras, deve ser solicitada a licença de instalação 

junto ao órgão ambiental.

b) Licença de Instalação – LI – Para o início da construção, da obra 
propriamente dita

Na Licença de Instalação é que serão apresentados os projetos básicos do 

empreendimento, os projetos de engenharia, conjunto de elementos neces-

sários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra, 

serviço, complexo de obras ou serviços objeto da licitação.

A Licença de Instalação é concedida no momento em que o órgão ambiental 

autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, incluindo as medidas 

de controle ambiental e as condicionantes determinadas para a terceira fase.

O pedido da Licença de Instalação deve ser dirigido ao mesmo órgão ambiental 

que emitiu a licença prévia. Nesse momento deve comprovado o cumprimento 

das condicionantes estabelecidas na licença prévia. Todos os planos, programas 

e projetos ambientais serão objetos de análise técnica no órgão ambiental.

Quando conceder a Licença de Instalação, o órgão gestor do meio ambiente 

terá:

•	 autorizado o empreendedor a iniciar as obras;

•	 concordado com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos ambientais, seus detalhamentos e respectivos cronogramas de 

implementação;
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•	 verificado o atendimento das condicionantes determinadas na Licença 

Prévia;

•	 estabelecido medidas de controle ambiental, para garantir o atendimen-

to da lei e os padrões de qualidade;

•	 fixado as condicionantes da Licença de instalação – medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias, para prevenir ou reduzir os danos ambientais.

O órgão ambiental deve monitorar o processo de instalação, fiscalizando a 

obra em todas as suas fases. 

O prazo da Licença de Instalação deve ser no mínimo o estabelecido no cro-

nograma para instalação do empreendimento ou atividade, mas não pode 

ser superior a  seis anos.

Para requerer a Licença de Instalação deve haver a comprovação que já ocor-

reu à implantação de todos os programas ambientais solicitados por ocasião 

da Licença Prévia.

Concluídas as outras etapas, a LP - Licença Prévia e LI - Licença de Instalação 

é o momento de ocorrer a solicitação da LO – Licença de Operação, que deve 

ser requerida antes do início efetivo das atividades. 

c) Licença de Operação - LO - Para poder operar, funcionar.

Na LO – Licença de operação – são levantados os impactos ambientais e 

sociais prováveis do empreendimento; também são avaliadas a magnitude e 

a abrangência de tais impactos. 

Da mesma forma, são formuladas medidas que, uma vez implementadas, 

serão capazes de eliminar ou atenuar os impactos causados ao meio am-

biente.

Para a concessão da LO - Licença de Operação, devem ser ouvidos os órgãos 

ambientais das esferas competentes que o empreendimento envolver.

Devem ser ouvidos os órgãos e as entidades setoriais em cuja área de atua-

ção se situa o empreendimento.



O empreendedor deve comprovar que atendeu todas as condicionantes es-

tabelecidas quando da concessão da licença de instalação.

Quando solicitar a Licença de Operação deve ser comprovado que:

•	 a implantação de todos os programas ambientais já foram executadas;

•	 houve o cumprimento de todas as condicionantes estabelecidas quanto 

à concessão da licença de instalação;

•	 havendo a liberação, devem ser pagas as taxas e publicada a informação 

acerca da licença.

O prazo da Licença de Operação tem validade de no mínimo  quatro e no 

máximo  dez anos.

A renovação da Licença de Operação deve ser requerida com antecedência 

mínima de  cento e vinte dias antes do término do prazo da validade da li-

cença anterior mediante publicação do pedido no Diário Oficial e em jornal 

de grande circulação.

A Resolução CONAMA 237/97, em seu anexo I, traz o rol de atividades que 

estão sujeitas ao licenciamento ambiental, porém, a relação é exemplificativa 

e não taxativa. Isto significa que mesmo não constando a atividade na rela-

ção, caso os órgãos ambientais entendam que o licenciamento é necessário, 

o empreendedor deve realizá-lo, adotando todos os procedimentos exigidos. 

Tal fato decorre da necessidade de proteger o bem maior que é o meio am-

biente, pois todos dependemos dele

Alguns empreendimentos, dependendo da natureza do mesmo e dos re-

cursos ambientais envolvidos, necessitam de outras licenças e ou de outras 

autorizações específicas.

Podemos exemplificar:

•	 O uso de recursos hídricos necessita da outorga de direito de uso - Lei 

9433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos.

•	 A concessão de licença de instalação para atividades que incluam desmata-

mento – Código Florestal Lei 4771/65 art. 19 – Resolução CONAMA 378/06.
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•	 A autorização para supressão de área de preservação permanente para 

a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública 

ou interesse social código Florestal – Lei 4771/65, art. 3º, § 1º e art. 4º.

•	 A licença para transportar e comercializar produtos florestais – Lei 

4771/65 alínea “h” e “i”.

•	 A Portaria MMA 253/06 e Instrução Normativa IBAMA 112/06, que dis-

põem sobre o documento de origem florestal – DOF.

•	 A licença para construção e autorização para operação de instalações 

nucleares e transferência da propriedade ou da posse de instalações nu-

cleares e comércio de materiais nucleares (Lei 6189/74, art. 7º a 11).

•	 A autorização para queimada controlada em práticas agropastoris e flo-

restais – Lei 4771/65 art. 27 e Decreto 2.661/98.

•	 Concessões de agências reguladoras para os casos de energia, tais como 

centrais hidrelétricas, termelétricas, eólicas. 

A Lei 6938/81, no artigo art. 9º relacionou os instrumentos do PNMA - Polí-

tica Nacional do Meio Ambiente.

Vamos conhecer alguns dos instrumentos a partir da próxima aula.

Resumo
O licenciamento é composto por três tipos de licença. Licença Ambiental 

- Concedida para construção de obras, a  Licença Prévia - Para o início da 

construção, da obra propriamente dita, a Licença de Instalação - Para poder 

operar, funcionar. Alguns empreendimentos, dependendo da natureza do 

mesmo e dos recursos ambientais envolvidos, necessitam de outras licenças 

e ou de outras autorizações específicas.

Atividade	de	Aprendizagem
1. A Resolução CONAMA 237/97, em seu anexo I, traz o rol de atividades 

que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, cite quais são.

Aula 14 - Licença Ambiental
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Aula 15 - Instrumentos para a    
 Proteção Ambiental - AIA,  
 EIA, RIMA

Como cada atividade possui características próprias,  a legislação criou diversos 

instrumentos para aumentar a garantia ao conceder o licenciamento ambiental. 

Temos assim, o AIA - Avaliação de Impacto Ambiental, o EIA –Estudos de 

Impacto Ambiental. 

A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA é um procedimento, o EIA – Estu-

dos de Impacto Ambiental é um instrumento, ou seja, o AIA é o gênero e o 

EIA uma das espécies.

A Resolução CONAMA 01/86 dispõe sobre os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para a avaliação de impacto ambiental.

A Resolução CONAMA 01/86 foi alterada pela Resolução nº 11/86 (alterado 

o art. 2º), alterada pela Resolução no 5/87 (acrescentado o inciso XVIII), alte-

rada pela Resolução nº 237/97 (revogados os art. 3º e 7º).

Pode ser conceituado como um conjunto de procedimentos capaz de as-

segurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistêmico dos 

impactos ambientais de uma ação proposta, projeto, programa, plano ou 

política e de suas alternativas.

Por intermédio do instrumento, os resultados devem ser apresentados de 

forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada da decisão, e 

por eles considerados.

Os procedimentos devem garantir adoção das medidas de proteção do meio 

ambiente, determinadas no caso de decisão da implantação do projeto.

O Estudo de Impacto Ambiental, EIA de acordo com a Resolução CONAMA 

01/86  deve ser elaborado por profissionais legalmente habilitados. Tudo que 

o EIA deve conter está previsto no artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86.

Nessa aula estudaremos Avaliação de Impacto Ambiental - AIA e sua 

legislação própria.



O EIA configura um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto: 

deve conter uma completa descrição, além da análise dos recursos ambien-

tais e suas interações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 

antes da implantação do projeto. Trata-se de um instrumento constitucional 

da Política Ambiental, um dos elementos do processo de avaliação de im-

pacto ambiental.

O EIA deve considerar:

a) Meio físico - O subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos de água, 

o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas.

b) Meio Biológico - Os ecossistemas naturais - a fauna e a flora - desta-

cando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico 

e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 

permanente.

c) Meio socioeconômico - O uso e ocupação do solo, os usos da água e a so-

cioeconômica, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos 

e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade 

local, os recursos ambientais e o potencial de utilização desses recursos.

Também deve conter:

•	 A descrição do projeto e suas alternativas;

•	 As Etapas de planejamento, construção, operação;

•	 Delimitação e diagnóstico ambiental da área de influência: definir os limi-

tes da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impac-

tos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

•	 A identificação medição e valorização dos impactos: identificar a mag-

nitude e interpretar a importância dos prováveis impactos relevantes, 

discriminando os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), 

diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 

permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas 

e sinérgicas, distribuição de ônus e benefícios sociais.
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•	 Identificação das medidas mitigadoras: aquelas capazes de diminuir o 

impacto negativo, sendo portanto importante que tenham caráter pre-

ventivo e ocorram na fase de planejamento da atividade; 

•	 Programa de monitoramento dos impactos;

•	 Preparação do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

O RIMA é um documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos 

e científicos de avaliação de impacto ambiental. Constitui um documento 

do processo de avaliação de impacto ambiental e deve esclarecer todos os 

elementos da proposta em estudo, de modo que possam ser divulgados e 

apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as instituições en-

volvidas na tomada de decisão.

O relatório refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental, contendo:

•	 Objetivos e justificativas do projeto.

•	 A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, espe-

cificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área 

de influência, as matérias-primas e mão de obra, as fontes de energia, os 

processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos 

de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados.

•	 A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto.

•	 A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e opera-

ção da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes 

de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e 

critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação.

•	 e) A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando-as com as diferentes situações da adoção dos projetos e 

suas alternativas, bem como a hipótese para sua não realização.



•	 A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem 

ser evitados e o grau de alteração esperado.

•	 O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

•	 As recomendações quanto à alternativa mais favorável, suas conclusões.

PCA - Plano de Controle Ambiental

O plano de Controle Ambiental reúne, em programas específicos, todas as 

ações e medidas minimizadoras, compensatórias e potencializadoras aos im-

pactos ambientais prognosticados pelo Estudo de Impacto Ambiental - EIA. A 

sua efetivação se dá por equipe multidisciplinar composta por profissionais das 

diferentes áreas de abrangência, conforme as medidas a serem implementadas.

Outras Legislações Ambientais no Brasil

Além das já mencionadas, existem outras leis que buscam proteger o meio am-

biente.

Pode-se citar:

•	 Lei 7.735/ 89 (Criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos-

Naturais Renováveis - IBAMA);

•	 Lei 7.802/ 89, posteriormente alterada pela Lei 9.974/ 2000 (Lei de Agro-

tóxicos);

•	 Lei 8.746/ 93 (Cria o Ministério do Meio Ambiente);

•	 Lei 9605/98 – Crimes ambientais;

•	 Lei 9433 /97 – Institui a política nacional de recursos hídricos;

•	 Lei 9985/ 2000 – estabelece normas para a criação, implantação e gestão 

das unidades de conservação;

•	 Lei 5197/67 – Fauna Silvestre;

•	 Lei 4771/65 – Código Florestal;
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•	 Lei 8171/91 – Política Agrícola;

•	 Lei 6803/80 – Zoneamento Industrial nas áreas críticas de poluição;

•	 Lei 9.795/99, dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Na-

cional de Educação Ambiental;

•	 Lei 7.797/89, cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente;

•	 Decreto 3.179/99, dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

condutas e às atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Resumo	
O que pode ser verificado é que os procedimentos devem garantir adoção das 

medidas de proteção do meio ambiente, determinadas no caso de decisão da 

implantação do projeto. Mas para que ela efetivamente seja eficiente deve haver 

a devida fiscalização e a observância dos seus requisitos por todos. 

Atividades	de	aprendizagem
1. Pesquisa a respeito das licenças ambientais liberadas em seu município 

nos últimos meses: 

a) Qual a atividade desenvolvida?

b) Todos os instrumentos foram utilizados?

Aula 15 - Instrumentos para a Proteção Ambiental - AIA, EIA, RIMA
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Aula 16 - Estatuto Cidade

Para dar mais segurança e melhorar a vida nas cidades, mesmo com 

atraso, no ano de 2001, surgiu a Lei conhecida como Estatuto da Cidade, 

dando diretrizes e regras para o uso do solo urbano e rural. O tema é de 

interesse de todos, vamos conhecer mais. 

O atual crescimento urbano no Brasil já é um dos grandes problemas que 

enfrentamos e tem gerado construções irregulares, com a invasão de áreas 

preservadas. Os problemas se refletem de forma direta nas questões ambien-

tais, sociais, econômicas.

O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, entrou em vigor 

no dia 10 de outubro de 2001 e regulamentou os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988. Os dois artigos da Constituição da República 

tratam especificamente da política urbana. 

O artigo 182 da CF estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 

em lei, têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções so-

ciais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, definindo que o 

instrumento básico desta política é o Plano Diretor IBAM Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal.

O artigo 183, por sua vez, fixou que todo aquele que possuir, como sua, área 

urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininter-

ruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 

adquirirá o seu domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urba-

no ou rural. Este artigo abriu a possibilidade de regularização de extensas áreas 

de nossas cidades ocupadas por favelas, vilas, alagados ou invasões, bem como 

loteamentos clandestinos espalhados pelas periferias urbanas, transpondo estas 

formas de moradia para a cidade denominada formal. 

O Estatuto da Cidade, ao regulamentar as exigências constitucionais, reúne 

normas relativas a ação do poder público na regulamentação do uso da pro-

priedade urbana em prol do interesse público, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, fixando princípios básicos 

que devem nortear as ações. 



O objetivo do Estatuto da Cidade é dar acesso à moradia para todos, bus-

cando uma justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo 

de urbanização. Também objetiva providenciar a regularização fundiária e 

a urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda, além da 

proteção e preservação do meio ambiente. 

O artigo 4º da Lei 10257/2001 relaciona os instrumentos viabilizadores da 

política pública:

Dos instrumentos em geral

Art. 4º Para os fins desta Lei serão utilizados, entre outros instrumentos:

I - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e 

de desenvolvimento

econômico e social

II - planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões;

III - planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) plano plurianual;

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;

f) gestão orçamentária participativa;

g) planos, programas e projetos setoriais;

h) planos de desenvolvimento econômico e social;

IV - institutos tributários e financeiros:

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;

b) contribuição de melhoria;

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

V - institutos jurídicos e políticos:

a) desapropriação;

b) servidão administrativa;

c) limitações administrativas;

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;

e) instituição de unidades de conservação;

f) instituição de zonas especiais de interesse social;

g) concessão de direito real de uso;

h) concessão de uso especial para fins de moradia;

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

j) usucapião especial de imóvel urbano;
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l) direito de superfície;

m) direito de preempção;

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;

o) transferência do direito de construir;

p) operações urbanas consorciadas;

q) regularização fundiária;

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos;

s) referendo popular e plebiscito;

VI - estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de im-

pacto de vizinhança (EIV).

Muitos dos instrumentos citados no Estatuto da Cidade já são devidamente 

aplicados, mas muitos deles dependem de lei municipal específica para a 

devida aplicação.

Resumo
O Estatuto da Cidade tem como objetivo dar regras, diretrizes, bases para 

que as cidades possam crescer de forma adequada, sem aumentar os pro-

blemas sociais, ambientais e econômicos. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise quais as mudanças que o Estatuto da Cidade proporcionou para 

a sua cidade. 





e-Tec Brasil89

Aula 17 - Plano Diretor

Para que o Estatuto da Cidade possa realmente ser aplicado e tornar a 

cidade um local melhor para todos, um dos instrumentos essenciais é 

uma lei chamada de Plano Diretor, que deve refletir as necessidades de 

cada cidade de forma individual.

O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e 

de expansão urbana. Deve dispor sobre a política urbana do Município, or-

ganizando o funcionamento e o crescimento da cidade. 

O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação 

da cidade, deve identificar e analisar as características físicas, as atividades pre-

dominantes e as vocações da cidade, seus problemas e suas potencialidades. 

É composto de um conjunto de regras básicas que determinam o que pode 

e o que não pode ser feito em cada parte de cidade. Trata-se de um proces-

so de discussão pública que analisa e avalia a cidade atual para projetar a 

cidade do futuro. 

A prefeitura, em conjunto com a sociedade, busca direcionar a forma de 

crescimento, conforme uma visão de cidade coletivamente construída e ten-

do como princípios uma melhor qualidade de vida e a preservação dos recur-

sos naturais. Atinge todo o território do Município, independente das fun-

ções de cada parte da cidade, tanto das atividades urbanas como das rurais. 

O Plano Diretor deve ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores 

e sancionado pelo prefeito. O resultado, formalizado como Lei Municipal, 

é a expressão do pacto firmado entre a sociedade e os poderes Executivo 

e Legislativo. O Plano Diretor deve ser revisto no mínimo a cada  dez anos. 

Durante sua elaboração, e também na sua revisão, a participação popular 

deve ser garantida, para que ele tenha validade em âmbito jurídico.

O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes; 

cidades que integrem as regiões metropolitanas e que possuam aglomera-

ções urbanas; cidades que estejam em áreas de especial interesse turístico; 



cidades onde serão instaladas obras de grande impacto ambiental e, por 

aquelas que desejam aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade.

Entre os instrumentos do Estatuto da Cidade que o Poder Público pode uti-

lizar para fazer cumprir a função social da propriedade, está o IPTU progres-

sivo no tempo - Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo, 

que quando aplicado pode levar à desapropriação do imóvel, por meio do 

pagamento de seu valor venal, com títulos da dívida ativa.

Um dos objetivos é que o Plano Diretor apresente diretrizes e instrumentos 

para que os investimentos em saneamento, transporte coletivo, saúde, edu-

cação, equipamentos urbanos, habitação popular sejam adequadamente 

distribuídos e beneficiem toda a população. 

Deve também apontar os rumos para um desenvolvimento local economica-

mente viável, socialmente justo e ecologicamente equilibrado. Precisa apre-

sentar diretrizes e instrumentos para que os investimentos em saneamento, 

transporte coletivo, saúde, educação, equipamentos urbanos, habitação po-

pular sejam adequadamente distribuídos e beneficiem toda a população. 

também faz-se necessário que proponha soluções para a melhoria da quali-

dade da gestão pública local, tornando-a mais apta a utilizar os recursos pú-

blicos e a prestar melhores serviços à população, e que proponha diretrizes 

para proteger o meio ambiente, os mananciais, as áreas verdes e o patrimô-

nio histórico local. 

Em razão de sua importância, o Plano Diretor deve ser levado a sério: parti-

cipe das audiências públicas, opine, faça sua cidade ser melhor! 

Resumo
O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupa-

ção da cidade. É composto de um conjunto de regras básicas que determi-

nam o que pode e o que não pode ser feito em cada parte de cidade. Um 

dos objetivos é que o Plano Diretor apresente diretrizes e instrumentos para 

que os investimentos em saneamento, transporte coletivo, saúde, educação, 

equipamentos urbanos, habitação popular sejam adequadamente distribuí-

dos e beneficiem toda a população.
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Atividade de aprendizagem
1. O que é necessário para que o Plano Diretor  tenha validade em âmbito 

jurídico. justifique sua resposta.

Anotações
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Aula 18 - Crimes Ambientais 

Como nem sempre todos cumprem o dever de proteger o meio ambiente, 

tornou-se necessária uma legislação que tratasse de penalizar quem 

causa danos. Surge assim a lei que cuida dos crimes ambientais. Nesta 

aula você vai conhecer mais sobre o tema. 

A Lei 9.605/98 trata dos crimes ambientais. Essa lei contextualiza as novas 

formas de crimes em função do avanço tecnológico e da globalização na 

economia mundial, incorporando os princípios norteadores da moderna po-

lítica penitenciária e da doutrina penal.

A Lei de Crimes Ambientais tratou da questão da proteção ambiental, reu-

nindo num único texto legal, em cinco seções, delitos que estavam coloca-

dos em outras legislações tais como o Código de Pesca, o Código Florestal, 

o Código de Mineração.

Tipificou os crimes contra a fauna, a flora, de poluição, contra o ordenamen-

to urbano, o patrimônio cultural, além de prever crimes contra a Adminis-

tração Ambiental.

Mas, mesmo configurando um avanço legislativo, muitos temas polêmicos fica-

ram de fora da Lei de Crimes Ambientais. Como exemplo temos a questão da 

biodiversidade, a manipulação genética, a biopirataria e outros similares. 

A norma legal prestigia ao máximo as denominadas penas restritivas de di-

reito em substituição às  anteriores.

A lei 9.605/98 procura uniformizar as penas, atribuindo às mesmas um perí-

odo de duração mais justo e compatível com o delito, delimitando de forma 

mais clara as circunstâncias que agravam ou atenuam a pena.

A Lei de Crimes Ambientais – LCA reforça o caráter educativo da norma pe-

nal ambiental, como forma de prevenção aos abusos e usos indiscriminados 

e incorretos dos recursos naturais.



Estabeleceu ainda a permissão para a fixação de penas alternativas à pena 

de prisão, como uma forma de ressocialização do infrator ambiental, que 

passa a ter um papel diferenciado dentro do ordenamento jurídico punitivo.

A figura da responsabilidade penal das pessoas jurídicas que responderão 

pela infração ambiental, seja ela cometida por decisão de seu representante 

legal, ou por força contratual. A Lei prevê também a liquidação forçada da 

pessoa jurídica que tenha sido criada ou utilizada como o fim de facilitar ou 

ocultar o crime ambiental.

Temos também a desconsideração da personalidade jurídica em caso de fraude, 

buscando evitar que seja mascarada a responsabilidade pessoal e individual, in-

transferível, dos autores, coautores e partícipes do fato incriminado.

Outra inovação diz respeito à preocupação com a reparação do dano am-

biental. O art. 27 da Lei de Crimes Ambientais condicionou a transação pro-

cessual à reparação do dano, por intermédio do “laudo de constatação de 

reparação do dano ambiental”. 

Também elevou à categoria de delito, comportamentos antes classificados 

como meras infrações administrativas, ou como contravenções penais.

A Lei nº 9605/98-Lei dos Crimes Ambientais - LCA, reordena a legislação 

ambiental brasileira, no que tange às infrações e punições, estabelecendo 

tratamento específico e diferenciado para o infrator ambiental, tais como:

a) a punição pode ser extinta quando se comprovar a recuperação do dano 

ambiental;

b) a natureza educativa das penas ambientais, com a aplicação de penas 

alternativas;

c) criminalização dos atos de pichar edificações urbanas, fabricar ou soltar 

balões, maltratar plantas de ornamentação, dificultar o acesso às praias 

ou realizar desmatamentos sem autorização prévia, antes tipificados 

como contravenções penais;

d) A responsabilização penal da pessoa jurídica, autora ou coautoria, que 

poderá ser penalizada até a liquidação da empresa, se provar que esta 

tenha sido criada ou usada para facilitar um crime ambiental;
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e) a instituição de multas que vão de cinquenta reais a cinquenta milhões 

de reais.

Temos também uma nova modalidade acrescida pela Lei de Crimes Ambien-

tais: a do criminoso ambiental, que pode ser qualquer pessoa que cometa 

crimes contra o meio ambiente.

Decorre daí a justificativa para a aplicação das penas alternativas. Por vezes 

punir um cidadão comum ou fechar uma empresa causa danos de grande 

monta, assim, a busca de novas formas de punição, inclusive via educação 

ambiental, acaba sendo uma alternativa bastante viável.

O sistema punitivo, no caso da lei, deve buscar mais um trabalho de educação 

ambiental do que propriamente o exercício do poder de polícia do Estado.

Da mesma forma, no caso do criminoso ambiental existem outros mecanis-

mos específicos que possibilitam a suspensão do processo, como a repara-

ção do dano causado e a prestação de serviços à comunidade, pelo infrator, 

preferencialmente na área ambiental, respaldando o caráter fundamental-

mente educativo da moderna política ambiental penal.

Para os crimes ambientais é lavrado um termo circunstanciado, instituído 

pala Lei 9.099/95, já indicando ao infrator horário e data para comparecer 

em juízo, agilizando dessa forma, a prestação jurisdicional.

Nessa esfera administrativa, o Poder Público age por iniciativa própria de 

ofício, por intermédio da provocação ou denúncia da sociedade ou mesmo 

de um cidadão.

O poder de polícia visa garantir a segurança e a integridade ambiental, po-

dendo ser exercido pelas três esferas de Governo, ou seja, Federal, Estadual 

e Municipal, através dos órgãos integrantes do SISNAMA – Sistema Nacional 

do Meio Ambiente.

O conceito de infração administrativa ambiental consta do art. 70 da Lei 

9605/98: “Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 

promoção proteção e recuperação do meio ambiente.”

O artigo 70 § 1º da Lei Crimes Ambientais definiu como autoridade com-

petente para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo ad-

ministrativo os servidores de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, 

Se quiser saber mais sobre a Lei 
9.605/98, acesse o site:
<https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9605.htm>.



designados para as atividades de fiscalização.

O artigo 72 da Lei 9605/98 e artigo 2º do Decreto 3179/99, especificam as 

sanções aplicáveis pela Administração, em ordem crescente de gravidade da 

lesão, começando pela advertência até a sanção restritiva de direitos, que 

podem ser aplicadas cumulativamente. ( Art. 8º da Lei 9605/98).

Para evitar conflito de atribuições e duplo sancionamento pelo mesmo fato, 

o artigo 76 da Lei de Crimes Ambientais previu que o pagamento de multa 

imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal substitui a multa federal 

na mesma hipótese de incidência.

Os valores arrecadados pelos órgãos ambientais da União em pagamento às 

multas por infração ambiental devem ser revertidos ao Fundo Nacional do 

Meio Ambiente - art. 73 da Lei 9605/98.

Resumo
A lei de crimes ambientais é uma norma preventiva, ou seja, avisa que quem 

não atender às demais normas que tratam da proteção do meio ambiente, 

vai arcar com os danos do ato que praticou. Tal regra vale tanto para as pes-

soas físicas como para as pessoas jurídicas. 

Atividades de aprendizagem
a) Pesquise acerca do papel do Ministério Público nas questões de crime 

ambiental. 
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Aula 19 – Responsabilidade 

Todos somos responsáveis pela proteção do meio ambiente, o mesmo 

acontece com as pessoas jurídicas, tanto as públicas como as privadas. 

Nesta aula vamos conhecer mais sobre esse tema que é muito importante. 

São três as esferas de responsabilização ambiental, todas independentes 

entre si: Responsabilidade Ambiental, Responsabilidade Administrativa, 
Responsabilidade Civil.

Normalmente a primeira sanção que o infrator da norma ambiental recebe 

é da via administrativa, que é aplicada pelos agentes dos órgãos ambientais 

no exercício do poder de polícia.

A responsabilidade administrativa pode ir de uma multa até a suspensão 

parcial ou total da atividade, quer seja considerada lesiva de forma acima do 

permitido pela lei ou a demolição da obra prejudicial.

A responsabilidade civil adota a noção da responsabilidade objetiva, qual 

seja a dispensa da culpa, para caracterizar a obrigação de indenizar.

A reparação de danos mediante a responsabilidade civil pode ser traduzi-

da na obrigação de fazer ou não fazer, ou no pagamento de determinada 

quantia em dinheiro, cuja quantia deve ser direcionada à reparação do dano 

ambiental ou à execução de obra ou atividade de interesse ambiental. 

A responsabilidade civil também é dirigida às pessoas jurídicas. Da 

mesma forma como o é para as pessoas físicas, para a pessoa jurídica tam-

bém é aplicada a responsabilidade é objetiva, isto é, a regra alcança aquele 

que causar dano, seja pessoa física ou jurídica, sem que seja necessário inda-

gar acerca da existência de culpa ou não do agente causador.

Quando a empresa passa a executar atividades ou trabalhar com materiais 

potencialmente causadores de danos ao meio ambiente ou assume um con-

trato de risco com a área ambiental e com a população de modo geral, dever 

responder de forma objetiva.



A atividade econômica é de livre iniciativa, deve ser lícita, porém o artigo 170 da 

Constituição Federal determina que o risco de um dano ao meio ambiente terá 

que ser suportado por quem aufere lucros com aquela atividade econômica.

Tal responsabilização decorre do denominado Princípio do Poluidor Paga-

dor, ou seja, quem polui deve arcar com o ônus da reparação. Não significa 

em hipótese alguma autorização para poluir, ao contrário, é a reparação do 

dano ambiental por quem o causou ou deu causa para o mesmo.

A responsabilidade criminal deriva do cometimento de crime ou contraven-
ção, ficando o infrator sujeito a multa (pena pecuniária) ou perda da liber-

dade (detenção).

Só se constitui crime ecológico aquilo que estiver definido em lei. Não existe 

crime sem definição legal anteriormente prevista. Para verificar se é crime 

ou não deverão ser analisadas as normas em vigência, em especial a Lei de 

Crimes Ambientais.

Porém, mais importante que a punição é a reparação do dano ambiental, e a 

lei apresenta alternativas à pena privativa de liberdade; prevê também a não 

aplicação da pena, desde que o infrator recupere o dano ou pague o débito 

com a sociedade.

Responsabilidade Penal - A aplicação da pena, de acordo com o artigo 6º da 

Lei de Crimes Ambientais, exige que as autoridades judiciais, administrativas, le-

vem em consideração a gravidade do fato, considerando os motivos da infração 

e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente.

Para as pessoas físicas as penas restritivas de direito consistem na prestação de 

serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão total ou 

parcial de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar.

O artigo art. 8º da Lei 9605/98, relaciona as penalidades que podem ser aplicadas:

•	 Prestação de serviços à comunidade – obrigação do infrator que for con-

denado em desempenhar tarefas gratuitas em parques, jardins públicos – 

unidades de conservação e outros, sempre em benefício da coletividade.

•	 Interdição temporária de direitos - proibição de o condenado contratar 

com o poder público, receber incentivos fiscais ou outros benefícios de 

natureza pública.
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•	 Suspensão parcial ou total de atividades – paralisação ou suspensão das 

atividades, de forma total ou parcial, que vinham sendo realizadas.

•	 Prestação pecuniária – pagamento em dinheiro em importância estipu-

lada pelo juiz.

•	 Recolhimento domiciliar – pena ao infrator que deve realizar suas tare-

fas rotineiras, porém, deve permanecer recolhido em sua residências nos 

dias e horários de folga, conforme conste na sentença.

O artigo 21 da Lei de Crimes ambientais determina as penas para a pessoa 

jurídica, que podem ser aplicada de forma isolada, cumulativamente ou al-

ternativamente.

As penas de multa decorrem de valores pecuniários determinados pelo juiz e 

temos também as penas restritivas de direito, conforme artigo 22 da Lei de 

Crimes Ambientais, que podem ser:

•	 Penas Pessoas Físicas
•	 Penas para as pessoas jurídicas

Noções de Direito Ambiental

•	 Suspensão total ou parcial das atividades;

•	 Interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade;

•	 Proibição de contratar com o poder público, ou obter subsídios, subven-

ções ou doações;

•	 Prestação de serviços à comunidade – custeio de programas e projetos 

ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, ma-

nutenção de espaços públicos, contribuições a entidades públicas am-

bientais ou culturais.

Temos também a previsão no artigo 24 da Lei de Crimes Ambientais, da 

penalidade referente à liquidação forçada da pessoa jurídica quando a mes-

ma for constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, 

facilitar ou ocultar a prática de crime na forma definida na Lei.



Nesses casos o patrimônio é considerado instrumento do crime e por esse 

motivo passa a integrar o Fundo Penitenciário Nacional.

O artigo 26 da Lei de Crimes Ambientais determina que a ação penal é 

pública e incondicionada, ou não depende de qualquer provocação, é de 

iniciativa do Ministério Público Federal ou Estadual.

Pesca com utilização de explosivos e substâncias tóxicas 

Pena: Um a cinco anos de reclusão.

Caça a espécies de fauna silvestres

Pena: Seis meses a um ano de detenção e multa.

Danos à procriação da fauna

Pena: Seis meses a um ano de detenção e multa.

Exportação de pele e couro bruto de répteis e anfíbios

Pena: Um a três anos de reclusão.

Maus tratos e experiências dolorosas em animais

Pena: Três meses a um ano de detenção.

Poluição das águas por empresas

Pena: Um a três anos de detenção para os responsáveis.

Degradação a viveiros e açudes

Pena: Um a três anos de detenção.

Danos à flora

Pena: Um a cinco anos de reclusão.

Destruição de florestas

Pena: Um a três anos de detenção e multa.

Provocação de incêndios em matas

Pena: Até quatro anos de reclusão e multa.

Fabricação e venda de balões

Pena: Um a três anos de detenção e multa.

Extração mineral

Pena: Seis meses a um ano de detenção e multa.

Corte e transformação de madeira de lei em carvão

Pena: Um a dois anos de reclusão e multa.

Impedir a regeneração natural de florestas

Pena: Seis meses a um ano de detenção e multa.

Comercialização e uso ilegal da motosserra

Pena: Seis meses a um ano de detenção e multa.

e-Tec Brasil 100 Direito Ambiental



e-Tec Brasil101Aula 19 - Responsabilidade 

Pesca em períodos proibidos

Pena: Um a três anos de detenção e multa.

Pesca em quantidade excessiva

Pena: Um a três anos de detenção e multa.

Poluição com danos à saúde humana

Pena: Um a quatro anos de reclusão.

Danos ao patrimônio público

Pena: Um a três anos de reclusão e multa.

Pinchar Pichar ou grafitar monumentos

Pena: Três meses a um ano de detenção e multa.

Resumo
A Lei de crimes ambientais tenta coibir ações predatórias impondo sanções a 

todos que não respeitam as normas de proteção ambiental. Assim, todas as 

pessoas físicas e jurídicas podem ser responsabilizadas. 

Atividades	de	aprendizagem
1. Pesquise acerca da aplicação da Lei de Crimes Ambientais para as pesso-

as jurídicas. 

Anotações
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Aula 20 - Instrumentos Processuais  
 de Proteção do Ambiente  
 Ação Civil Pública. 

No direito, além da questão material, faz-se necessário que também exista 

a regulamentação dos procedimentos, para se buscar a proteção do poder 

Judiciário. Vamos conhecer os principais instrumentos dessa ação. 

A Constituição reconhece a proteção ambiental como um pressuposto para 

garantir outro valor fundamental: o direito à vida, concedendo ao cidadão 

os meios de tutela jurisdicional.

A Lei 7347/85, com as alterações efetuadas pelas Leis 8078/90, 884/94 e 

9494/97, disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico e atribui legitimidade ao Ministério Público e 

as Entidades Civis – ONGs para ajuizar ações contra os infratores da legislação 

ambiental e de outros direitos e interesses chamados difusos e coletivos.

Antes da Lei 7347/85, se uma empresa estivesse poluindo, somente os vizi-

nhos confrontantes poderiam pensar em promover uma ação. Hoje toda a 

sociedade tem o poder de ação, através do Ministério Público ou de alguma 

associação criada para o fim de proteger o meio ambiente.

O objetivo da Lei 7347/85 tem como objetivo disciplinar a Ação Civil Publica 

para apurar a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens de direito do valor artísticos, estéticos, históricos, turís-

ticos e paisagísticos, atendendo ao conceito mais amplo de meio ambiente 

que a Constituição Federal consagrou.

Outra inovação é a instituição do Inquérito Civil Público, constante do ar-

tigo 8º da Lei 7347/85 que pode ser instaurado pelo Ministério Público para 

apuração e investigação de qualquer denúncia relativa à ofensa a direitos e 

interesses difusos e coletivos, como por exemplo, a lesão ambiental.

O Inquérito Civil Público é sempre presidido por um promotor de justiça, 

podendo requisitar informações e documentos de qualquer entidade pública 

e privada, notificar pessoas físicas ou jurídicas para prestarem declarações 

sobre fatos que tenham conhecimento.



Tal documento, de natureza inquisitória, serve de base para o ajuizamento 

da Ação Civil Pública ou de outras medidas judiciais cabíveis para a preven-

ção ou reparação do dano ambiental.

O pedido da ação deve conter condenação em dinheiro ou cumprimento da 

obrigação de fazer ou de não fazer algo frente, no caso, ao dano ecológico 

causado.

A ação popular é um remédio constitucional posto à disposição de qualquer 

cidadão com o objetivo de obter controle de atos ou contratos adminis-

trativos ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual ou municipal, ou 

ao patrimônio de autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas que 

recebem auxílio pecuniário do poder público.

A ação popular, que é regulada pela Lei 4.717 de 29 de junho de 1965, 

possibilita que qualquer cidadão tenha o direito de fiscalização dos atos ad-

ministrativos, bem como de sua possível correção, quando houver desvio de 

sua real finalidade.

As condições gerais da ação popular são as mesmas para qualquer ação, 

isto é, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade 

para a causa.

Qualquer cidadão tem a possibilidade de propor ação popular contra atos le-

sivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico-cultural.

Para propor ação popular o autor deve comprovar que é cidadão brasileiro e 

que está em pelo exercício de seus direitos cívicos e políticos.

A prova de cidadania, segundo o § 3º do art. 1º da Lei n.º 4.717, de 29 de 

junho de 1965, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a 

ele corresponda.

Na ação popular, a lesividade do ato ou da omissão deve ser concretamente 

provada na ação, se tornando, portanto, requisito desta.

O pedido da ação deve conter pedido de pagamento para reparação por 

perdas e danos e/ou reposição do bem ambiental lesado ao estado que se 

encontrava antes da lesão, cabendo pedido de liminar.
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Aula 20 - Instrumentos Processuais de Proteção do Ambiente   
 Ação Civil Pública. 

O mandado de segurança coletivo pode ser  impetrado por organiza-

ção sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 

membros e associados. 

Também têm legitimidade os partidos políticos com representação no Con-

gresso Nacional,  conforme art.5º, LXX da Constituição Federal.

A Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, modifica em parte o regime processual 

do mandado de segurança coletivo,  prevê a liminar somente após audiência 

do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se 

pronunciar  em um prazo de 72 horas.

Visa, precipuamente, “à invalidação de atos de autoridade ou à supressão 

de efeitos de omissões administrativas capazes de lesar direito individual ou 

coletivo, líquido e certo” (MEIRELES, 1996. p. 23/24). 

Resumo
A lei prevê diversos instrumentos processuais permitindo que o cidadão, ou 

o Ministério Público, possa buscar no Judiciário auxílio para que o meio am-

biente seja efetivamente preservado. 

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise sobre as ações de proteção ambiental mais utilizadas. 

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1. Sobre o aquecimento global, assinale a questão correta:
a) O efeito estufa natural é um problema sério que decorre das emissões de 

GEEs, portanto deve ser eliminado

b) A concentração histórica de CO2 na atmosfera nos últimos 2000 anos é de 

cerca de 375 ppm.

c) O clima na Terra sempre foi estável, somente sofrendo mudanças no século 

XXI.

d) Os principais emissores mundiais de GEEs são elencados no Anexo I do Pro-

tocolo de Quioto.

e) Os EUA estão listados no Anexo B do Protocolo de Quioto porque não o 

ratificaram.

2. No que diz respeito aos efeitos das Mudanças Climáticas e às Con-
venções Internacionais:

a) O Protocolo de Quioto foi assinado na COP-3, no ano de 1997.

b) A primeira Conferência das Partes foi a de Quioto, denominada COP-1.

c) Os países que não tem meta de redução de GEEs estão relacionados no 

Anexo I do Protocolo de Quioto.

d) O Protocolo inclui 03 mecanismos de flexibilização: Implementação Conjun-

ta; Comércio de Emissões e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

e) Não são realizadas mais conferências internacionais para tratar do clima. 

3. Quais os objetivos das COP – Conferências das partes?
a) reunir todos os países para resolver os problemas econômicos de cada um.

b) propor a constituição de um protocolo e decisões sobre o acompanhamento 

das obrigações da Convenção atual Protocolo de Quioto.

c) o financiamento de projetos que ajudem os países mais pobres a se adapta-

rem às conseqüências das mudanças climáticas

d) elaborar a Agenda 21

e) manter a temperatura da Terra



4. Sobre a evolução do planeta Terra e a influência no meio ambiente.
a) No período carbonífero ocorreram grandes modificações tecnológicas;

b) A energia liberada das formas primitivas de vida foi a base para as pesquisas 

com a eletricidade.

c) Nos últimos 100 anos a evolução foi muito rápida, com grandes invenções e 

intenso crescimento populacional.

d) A interferência do homem na natureza sempre foi violenta, desde os povos 

primitivos.

e) A fabricação de remédios, o uso da energia nuclear, do computador, da 

internet em nada afetam o meio ambiente, somente elevam o desenvolvi-

mento das sociedades.

5. Com relação à concentração de CO2 podemos dizer:
a) A maior fonte de emissão mundial é o LULUCF.

b) A concentração de CO2 na atmosfera aumentou de 316,7 ppm em 1960 

para 368,4 em 1999.

c) A população mundial em 12 anos aumentou em 10 milhões.

d) A concentração de CO2 hoje é menor do que há 3,4 bilhões de anos

e) A emissão de gás carbônico CO não interfere na vida do planeta Terra 

6. Sobre as causas do Aquecimento Global, assinale a questão correta:
a) Uso intenso de energia de biomassa e outras energias renováveis.

b) Uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural.

c) O reflorestamento com espécies exóticas.

d) A desertificação e a diminuição da biodiversidade no planeta.

e) O uso abusivo de substâncias que causam a redução na camada de ozônio.

7. Marque a alternativa correta, que corresponde à referência para a cria-
ção do PNUMA – Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas.

a) A publicação do livro The Silent Spring – Primavera Silenciosa

b) A realização da RIO 92

c) O Protocolo de Quioto

d) A Conferencia de Estocolmo

e) O Relatório Brundtland
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8. Marque a alternativa que corresponde ao seguinte enunciado: “O aten-
dimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilida-
de de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”.

a) é o conceito de desenvolvimento sustentável elaborado na RIO 92

b) é o conceito de desenvolvimento sustentável elaborado na COP11

c) é o conceito que determina que os ricos devam ajudar aos mais pobres

d) é o conceito de desenvolvimento sustentável constante do Relatório Brundtland

e) é o conceito descrito na Constituição Federal de 1988

9. Marque a alternativa que corresponde à Agenda 21.
a) é um método de ação proposta na Rio 92

b) é uma convenção sobre a redução dos GEEs

c) é um programa de ação aprovada na RIO 92

d) é o nome de um painel criado pela ONU

e) é um documento com metas de redução dos GEEs

10. Marque a alternativa que corresponde a definição das siglas: COP e MOP.
a) Reunião das partes e Conferência das partes

b) A primeira COP aconteceu em Berlim e a primeira MOP em Nova Deli

c) Até novembro 2008 foram realizadas 13 COP e 3 MOP

d) São siglas do Mapa do Caminho

e) Termos do Protocolo de Quioto.

11. Acerca das normas de proteção ao meio ambiente, marque a alternativa 
correta.

a) O meio ambiente sempre recebeu acentuada atenção;

b) O meio ambiente nunca recebeu qualquer atenção;

c) Quando a proteção ambiental ocorria o objetivo era o econômico, mas mes-

mo assim serviram de base para as normas atuais;

d) Os pássaros sempre receberam maior proteção dada pelas normas;

e) Era permitida a extração do Pau-Brasil que deveria ser efetuada da forma 

mais predatória possível.

12. Com relação às constituições brasileiras, marque a única alternativa correta:
a) O meio ambiente foi uma constante em todas as constituições brasileiras;

b) O meio ambiente nunca foi mencionado em nenhuma das constituições 

brasileiras;

c) A Constituição Federal de 1946 foi quem inovou em matéria de defesa ao 

ambiente;

d) Quando mencionava o meio ambiente a competência era dos Municípios;

e) A Constituição Federal de 1988 foi a que reservou ao meio ambiente um 

lugar de destaque.
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13. Marque a alternativa correta, à Constituição Federal de 1988 se refere.
a) Trata de forma bem breve da proteção ambiental;

b) O meio ambiente ainda não é considerado como um bem jurídico autôno-

mo e devidamente tutelado;

c) O meio ambiente é considerado como um bem jurídico autônomo, indepen-

dente, devidamente tutelado, integrando o rol dos direitos fundamentais;

d) O meio ambiente configura um direito particular que pode ser disponibiliza-

do por qualquer um;

e) Os titulares do direito do meio ambiente é unicamente o Estado.

14. Marque a alternativa que representa o meio ambiente para a CF/88.
a) O meio ambiente não protege a todos, mas somente quem busca tal pro-

teção;

b) O meio ambiente é um direito que vai além do indivíduo, é um direito tran-

sindividual e também transgeracional.

c) O meio ambiente não é um direito que defende as gerações futuras, não 

sendo um direito transgeracional.

d) A responsabilidade pela proteção ao meio ambiente é exclusiva das grandes 

indústrias;

e) Todos têm o dever de proteger o meio ambiente, mas não detém o direito 

de uso ao mesmo.

15. Marque a alternativa que corresponde à Competência Comum:
a) é aquela em que somente o ente que a detém pode legislar sobre um deter-

minado assunto;

b) é aquela que ocorre quando dois ou mais entes de Federação podem legislar 

sobre um determinado assunto;

c) é aquela onde todos podem suplementar as normas existentes;

d) é aquela que diz que todos devem colaborar para a proteção ambiental;

e) é aquela pela qual os entes integrantes da Federação atuam em cooperação 

administrativa recíproca, visando alcançar os objetivos descritos na CF/88.

16. Marque a alternativa correta que define Competência Concorrente:
a) é aquela em que somente o ente que a detém pode legislar sobre um deter-

minado assunto;

b) é aquela que ocorre quando dois ou mais entes de Federação podem legislar 

sobre um determinado assunto;

c) é aquela onde todos podem suplementar as normas existentes;

d) é aquela que diz que todos devem colaborar para a proteção ambiental;

e) é aquela pela qual os entes integrantes da Federação atuam em cooperação 

administrativa recíproca, visando alcançar os objetivos descritos na CF/88.
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17. Marque a alternativa que corresponde à Competência Privativa:
a) é aquela em que somente o ente que a detém pode legislar sobre um deter-

minado assunto;

b) é aquela que ocorre quando dois ou mais entes de Federação podem legislar 

sobre um determinado assunto;

c) é aquela onde todos podem suplementar as normas existentes;

d) é aquela que diz que todos devem colaborar para a proteção ambiental;

e) é aquela pela qual os entes integrantes da Federação atuam em cooperação 

administrativa recíproca, visando alcançar os objetivos descritos na CF/88.

18. Marque a alternativa que corresponde à Competência Suplementar;
a) é aquela em que somente o ente que a detém pode legislar sobre um deter-

minado assunto;

b) é aquela que ocorre quando dois ou mais entes de Federação podem legislar 

sobre um determinado assunto;

c) é aquela onde todos podem suplementar as normas existentes;

d) é aquela que diz que todos devem colaborar para a proteção ambiental;

e) é aquela pela qual os entes integrantes da Federação atuam em cooperação 

administrativa recíproca, visando alcançar os objetivos descritos na CF/88.

19. Marque a alternativa que corresponde ao (aos) Responsável (eis) pela 
proteção ambiental:

a) Somente os Estados têm o dever de proteger o meio ambiente;

b) Somente quem está envolvido com a ordem econômica deve proteger o 

meio ambiente;

c) Cabe somente ao Sistema Único de Saúde proteger o meio ambiente;

d) Cabe a União, ao Estado, aos Municípios proteger o meio ambiente;

e) Cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o 

meio ambiente.

20. Marque a alternativa que corresponde à proteção ambiental no ordena-
mento jurídico do Brasil.

a) Consta na Constituição Federal e em muitas outras legislações infraconsti-

tucionais;

b) É privativo das leis do Estado a proteção ambiental;

c) Somente as leis infraconstitucionais cuidam da proteção ambiental;

d) Compete somente às leis do Município proteger o meio ambiente;

e) Somente normas internacionais podem proteger o meio ambiente.
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21. Marque a alternativa que corresponde ao objetivo da Política ambiental
a) obter maior desenvolvimento social;

b) obter maior desenvolvimento econômico;

c) dentre outros, controlar o crescimento populacional;

d) dentre outros cuidar que a educação atenda toda a população;

e) dentre outros é buscar a compatibilização do desenvolvimento econômico 

com o social e ambiental.

22. Sobre o conceito de meio ambiente, marque a alternativa correta
a) o conceito de meio ambiente está contido no artigo 13 da Lei 6938/81

b) o conceito de meio ambiente descrito na norma é bastante restrito;

c) o conceito de meio ambiente especifica e seleciona as formas de vida

d) o conceito de meio ambiente abriga e rege a vida em todas as suas formas

e) não existe conceito de meio ambiente

23. Marque a alternativa correta sobre o SISNAMA.
a) É composto somente de órgãos da iniciativa privada

b) Tem a previsão na Lei 9790/90

c) Na sua composição possui somente órgãos governamentais

d) Sua finalidade é defender, preservar o meio ambiente

e) Sua finalidade é o desenvolvimento econômico.

24. Marque a alternativa correta sobre o CONAMA
a) Sua função é assessorar o Presidente da República na formulação da política 

nacional para o meio ambiente e para o uso dos recursos ambientais.

b) É responsável pela execução de programas e projetos de fiscalização e con-

trole das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.

c) Sua função é formular, coordenar, executar e fazer a política nacional do 

meio ambiente.

d) Sua função é definir as diretrizes da política nacional do meio ambiente.

e) Tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

nacional do meio ambiente.
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25. Marque a alternativa correta sobre o IBAMA
a) Sua função é assessorar o Presidente da República na formulação da política 

nacional para o meio ambiente e para o uso dos recursos ambientais.

b) É responsável pela execução de programas e projetos de fiscalização e con-

trole das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.

c) Sua função é formular, coordenar, executar e fazer a política nacional do 

meio ambiente.

d) Sua função é definir as diretrizes da política nacional do meio ambiente.

e) Tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

nacional do meio ambiente.

26. Marque a alternativa correta sobre o CONSELHO DE GOVERNO
a) Sua função é assessorar o Presidente da República na formulação da política 

nacional para o meio ambiente e para o uso dos recursos ambientais.

b) É responsável pela execução de programas e projetos de fiscalização e con-

trole das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.

c) Sua função é formular, coordenar, executar e fazer a política nacional do 

meio ambiente.

d) Sua função é definir as diretrizes da política nacional do meio ambiente.

e) Tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

nacional do meio ambiente.

27. Marque a alternativa correta sobre o ÓRGÃO CENTRAL
a) Sua função é assessorar o Presidente da República na formulação da política 

nacional para o meio ambiente e para o uso dos recursos ambientais.

b) É responsável pela execução de programas e projetos de fiscalização e con-

trole das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.

c) Sua função é formular, coordenar, executar e fazer a política nacional do 

meio ambiente.

d) Sua função é definir as diretrizes da política nacional do meio ambiente.

e) Tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

nacional do meio ambiente.
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28. Marque a alternativa correta sobre os ÓRGÃOS SECCIONAIS
a) Sua função é assessorar o Presidente da República na formulação da política 

nacional para o meio ambiente e para o uso dos recursos ambientais.

b) É responsável pela execução de programas e projetos de fiscalização e con-

trole das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.

c) Sua função é formular, coordenar, executar e fazer a política nacional do 

meio ambiente.

d) Sua função é definir as diretrizes da política nacional do meio ambiente.

e) Tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

nacional do meio ambiente. 

29. Marque a alternativa correta sobre o CONAMA.
a) Responsável pelo controle e fiscalização das atividades nos Municípios

b) Responsável pela elaboração de palestras ambientais

c) Resoluções, Moções, recomendações, decisões, são atos.

d) Responsável pelas Unidades de Conservação

e) Formado por 92 membros

30. Marque a alternativa correta sobre a definição de RESOLUÇÃO.
a) quando se tratar de manifestação de qualquer natureza

b) quando se tratar de deliberação

c) quando se tratar de multas

d) quando se tratar de matéria ambiental encaminhada para o Congresso Nacional

e) quando se tratar de manifestação para implementação de políticas e programas. 

31. Marque a alternativa correta sobre o LICENCIAMENTO AMBIENTAL
a) é aplicado para as atividades com baixo impacto no meio ambiente

b) é um procedimento facultativo, faz a empresa que assim desejar

c) impõe condições para a contratação dos empregados

d) seu objetivo é agir preventivamente para a proteção do meio ambiente

e) oncedida somente para construção de estradas

32. Marque a alternativa correta sobre A LICENÇA PRÉVIA
a) Concedida para analisar as leis municipais

b) Concedida para poder operar, funcionar

c) Concedida para o início da construção

d) Concedida para a verificação da viabilidade da obra

e) Concedida para verificar qual a propaganda liberada para a atividade
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33. Marque a alternativa correta sobre a LICENÇA INSTALAÇÃO
a) Concedida para analisar as leis municipais

b) Concedida para poder operar, funcionar

c) Concedida para o início da construção

d) Concedida para a verificação da viabilidade da obra

e) Concedida para verificar qual a propaganda liberada para a atividade

34. Marque a alternativa correta sobre a LICENÇA OPERAÇÃO:
a) Concedida para analisar as leis municipais

b) Concedida para poder operar, funcionar

c) Concedida para o início da construção

d) Concedida para a verificação da viabilidade da obra

e) Concedida para verificar qual a propaganda liberada para a atividade

35. Marque a alternativa correta sobre o AOS PRAZOS MÁXIMOS das licen-
ças (LP; LI; LO):

a) LP – 05 anos; LI – 10 anos; LO 06 anos

b) LP 10 anos; LI 05 anos – LO – 06 anos

c) LP – 05 anos ; LI – 06 anos ; LO 10 anos

d) LP 06 anos, LI 05 anos, LO 10 anos

e) LP 05 anos, LI 10 anos , LO 05 anos

36. Marque a alternativa correta sobre o EIA
a) Documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos

b) Conjunto procedimentos visando um exame sistêmico dos impactos ambientais

c) Reúne em programas específicos todas as ações e medidas minimizadoras 

dos impactos ambientais.

d) Configura um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto

e) É uma resolução do CONAMA

37. Marque a alternativa correta sobre a AIA
a) Documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos

b) Conjunto procedimentos visando um exame sistêmico dos impactos ambientais

c) Reúne em programas específicos todas as ações e medidas minimizadoras 

dos impactos ambientais.

d) Configura um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto

e) É uma resolução do CONAMA
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38. Marque a alternativa correta sobre o RIMA
a) Documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos

b) Conjunto procedimentos visando um exame sistêmico dos impactos ambientais

c) Reúne em programas específicos todas as ações e medidas minimizadoras 

dos impactos ambientais.

d) Configura um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto

e) É uma resolução do CONAMA

39. Marque a alternativa correta sobre o PCA:
a) Documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos

b) Conjunto procedimentos visando um exame sistêmico dos impactos ambientais

c) Reúne em programas específicos todas as ações e medidas minimizadoras 

dos impactos ambientais.

d) Configura um diagnóstico ambiental da área de influência do projeto

e) É uma resolução do CONAMA

40. Marque a alternativa correta sobre o objetivo do ESTATUTO DA CIDADE:
a) Objetiva a educação ambiental

b) Objetiva implantar a política de recursos hídricos

c) Objetiva providenciar a regularização fundiária e a urbanização das áreas 

ocupadas pelas populações de baixa renda

d) Objetiva cuidar da fauna silvestre

e) Objetiva tratar dos crimes ambientais

41. Marque a atividade que corresponde à atual LEI DE CRIMES AMBIENTAIS:
a) não atinge a pessoa jurídica

b) não possui caráter educativo

c) tratou da questão das dívidas públicas

d) tipificou os crimes de construções irregulares

e) prestigia ao máximo as penas restritivas de direito em substituição as penas 

privativas de liberdade

42. Marque a atividade que completa a proposição:
 COM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA, A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS...

a) prevê a prisão da pessoa jurídica

b) não prevê nenhuma penalidade para a pessoa jurídica

c) não permite o uso de pena alternativa para a pessoa jurídica

d) prevê a liquidação forçada da pessoa jurídica que tenha sido criada somente 

para fins de crime ambiental

e) não considera possível crimes cometida pela pessoa jurídica
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43. Marque a alternativa que corresponde à LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
a) o criminoso ambiental deve sempre receber a maior punição possível

b) o criminoso ambiental somente pode ser a pessoa jurídica

c) criou uma nova modalidade a do criminoso ambiental

d) somente os grandes empresários podem ser considerados como criminosos 

ambientais

e) não existe a figura do criminoso ambiental

44. Sobre a Responsabilidade Administrativa, marque a alternativa correta.
a) O poder público somente pode agir quando provocado, nunca de ofício

b) A autoridade competente para lavrar o auto de infração é o Juiz Federal

c) Os valores arrecadados pelos órgãos ambientais devem ser revertidos para o 

Município onde ocorreu o dano.

d) Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso , gozo, promoção 

, proteção e recuperação do meio ambiente.

e) Não existe responsabilidade administrativa

45. Marque a alternativa correta sobre a RESPONSABILIDADE CIVIL:
a) Somente as pessoas jurídicas respondem pela responsabilidade civil

b) Não existe responsabilidade civil em nosso ordenamento jurídico

c) Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso , gozo, promoção, 

proteção e recuperação do meio ambiente.

d) Não atinge as pessoas jurídicas, somente as físicas.

e)  A noção adotada pela responsabilidade civil é a objetiva, ou seja, a dispensa 

da comprovação da culpa.

46. Sobre a RESPONSABILIDADE PENAL, marque a alternativa correta.
a) Qualquer dano ao meio ambiente configura crime ambiental

b) A finalidade maior é punir o culpado, ficando o dano em segundo plano

c) Somente constitui crime ecológico aqueles definidos em lei

d) Sempre deverá haver a aplicação de pena ao infrator

e) Para aplicação da pena não é considerada a gravidade do dano
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47. Sobre a RESPONSABILIDADE PENAL PESSOAS FÍSICAS, marque a alter-
nativa correta.

a) As penalidades para as pessoas físicas devem ser as mais leves possíveis.

b) As penas restritivas de direito consistem na prestação de serviços à comuni-

dade , interdição temporária de direitos, suspensão total ou parcial de ativi-

dades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar.

c) Não é levado em consideração na aplicação da pena a gravidade do fato

d) Não existe qualquer penalidade para as pessoas físicas

e) Cabe ao poder público conceder incentivos para evitar que a pessoa física 

cometa o delito novamente.

48. Sobre a RESPONSABILIDADE PENAL PESSOAS JURIDICAS marque a al-
ternativa correta.

a) As penas para as pessoas jurídicas podem ser aplicadas de forma isolada, 

cumulativa ou alternativamente

b) Não existem penas para as pessoas jurídicas

c) A liquidação forçada da pessoa jurídica cabe em qualquer hipótese

d) Somente pela provocação de terceiros é que poderá haver ação penal pública

e) Qualquer cidadão pode ingressar com ação penal pública

49. Sobre a AÇÃO CIVIL PÚBLICA marque a alternativa correta.
a) O pedido da ação civil pública deve conter somente o pedido de condenação 

em dinheiro.

b) O objetivo da ação civil pública é garantir a integridade dos infratores do 

dano ambiental

c) O pedido da ação civil pública deve conter somente o pedido de cumprimen-

to da obrigação de fazer ou não fazer.

d) O inquérito civil público é sempre presidido por um promotor de justiça

e) Somente os danos causados a bens de direito histórico são objeto da ação 

civil pública

50. Sobre a AÇÃO POPULAR, marque a alternativa correta.
a) Somente os servidores públicos podem propor ação popular

b) O pedido da ação popular não pode conter pedido de pagamento de repa-

ração dos danos ambientais

c) A prova da cidadania pode ser feita com o comprovante de residência no 

território nacional.

d) Qualquer cidadão, desde que comprove ser brasileiro em pleno exercício de 

seus direitos civis e políticos, pode propor ação popular

e) Somente o Ministério Público pode propor ação popular
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