
Políticas Públicas Ambientais

2012
Curitiba-PR

Leane Chamma Barbar Przybysz

Eliane Pires Navroski

Adriana Franzoi Wagner

PARANÁ
Educação a Distância



Catalogação na fonte pela Biblioteca do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - Paraná

© INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - PARANÁ - 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Este Caderno foi elaborado pelo Instituto Federal do Paraná para o Sistema Escola 
Técnica Aberta do Brasil - e-Tec Brasil.

Presidência da República Federativa do Brasil

Ministério da Educação

Secretaria de Educação a Distância

Prof. Irineu Mario Colombo
Reitor

Prof. Joelson Juk
Chefe de Gabinete

Prof. Ezequiel Westphal
Pró-Reitoria de Ensino - PROENS

Prof. Gilmar José Ferreira dos Santos
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Prof. Silvestre Labiak
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação - 
PROEPI

Neide Alves
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Assuntos 
Estudantis - PROGEPE

Bruno Pereira Faraco
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional - PROPLAN

Prof. José Carlos Ciccarino
Diretor Geral do Câmpus EaD

Prof. Marcelo Camilo Pedra
Diretor de Planejamento e Administração do 
Campus EaD
 
Profª. Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado
Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Câmpus EaD 

Profª. Cristina Maria Ayroza
Assessora de Ensino, Pesquisa e Extensão – DEPE/
EaD

Profª. Márcia Denise Gomes Machado Carlini
Coordenadora de Ensino Médio e Técnico do 
Câmpus EaD

Profª. Carmen Ballão 
Coordenadora do Curso

Prof. Cesar Aparecido da Silva
Vice-coordenador do curso

Adriana Valore de Sousa Bello 
Kátia Regina Vasconcelos Ferreira
Francklin de Sá Lima
Mayara Machado Gomes Faria
Assistência Pedagógica

Profª. Ester dos Santos Oliveira
Profª. Sheila Cristina Mocellin
Profª. Wanderlane Gurgel do Amaral
Silvia Kasprzak 
Linda Abou Berjeili de Marchi
Revisão Editorial

Diogo Araujo
Diagramação

e-Tec/MEC
Projeto Gráfico



e-Tec Brasil

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 gráficos 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 definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, 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 das professoras-autoras

Prezado Aluno,

É uma satisfação para nós apresentar esse livro a você e dizer que temas relacionados às 

questões ambientais se constituem  um desafio para todos nós. O objetivo dessa disciplina do 

nosso livro é fornecer ferramentas para que você possa acompanhar o histórico da evolução 

das políticas ambientais no Brasil e conhecer a situação atual das políticas ambientais vigentes. 

Abordaremos a política ambiental no contexto da Constituição de 1988, pontos fundamentais 

da sistematização nacional e internacional sobre políticas ambientais, seu desdobramento, 

bem como suas dimensões. Faremos uma retomada da história das Políticas Públicas Am-

bientais, do Código das Águas e do primeiro Código Florestal. Estudaremos dois princípios 

constitucionais que devem permear todas as políticas públicas ambientais e a participação da 

sociedade civil na construção da sustentabilidade através do instrumento da audiência pública. 

Abordaremos as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Re-

cursos Hídricos e da Política Nacional de Saneamento Básico. Veremos o que foi considerado 

um marco do posicionamento ambiental internacional e suas consequências e determinações 

na diminuição da degradação do planeta Terra e, por consequência, da raça humana. Falare-

mos a respeito das conferências ambientais internacionais posteriores. Conheceremos o ce-

nário no qual o Brasil teve papel fundamental quando sediou a Rio92 e ajudou na elaboração 

da Agenda 21 brasileira.

Esperamos que você obtenha o máximo de aproveitamento do conteúdo apresentado e possa 

aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Vale lembrar que este material é básico, e deve ser 

considerado como norteador para as questões ambientais, sendo necessário complementá-lo 

com leituras referenciadas e atualizadas.

Bom trabalho!

Professoras Leane, Eliane e Adriana.
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Aula 1 - A Constituição de 1988 e as 
políticas ambientais

Em nossa primeira aula, teremos a ciência das políticas ambientais no 

contexto da Constituição de 1988, observando especificamente que 

se trata da questão “problemática ambiental”, atrelada à visão atual a 

respeito desse assunto.

1.1 Entendendo a Constituição de 1988
Recentemente foram incluídos os princípios ambientais na Constituição de 

1988, considerando o Direito Ambiental como sendo um bem coletivo. 

As políticas ambientais não estão somente relacionadas com a preservação 

do meio ambiente, mas também com o seu desenvolvimento, buscando 

uma situação estável e de sustentabilidade para a sociedade.

Apesar do meio ambiente ser entendido como o conjunto dos recursos naturais 

e suas inter-relações com os seres vivos, é comum este conceito ser associado 

apenas ao “verde” da paisagem, da natureza ou à vida selvagem. Com isso 

esquecemos algumas questões relativas ao bem-estar, por exemplo, o meio 

ambiente urbano, que nada mais é que a natureza modificada pelo homem.

É preciso assinalar que um dos desafios atuais do Brasil, no que diz respeito 

à questão ambiental, consiste na legitimação das leis, ações e políticas am-

bientais, com outros países, ao setor produtivo e à sociedade. A legitimação 

Figura 1.1: Política e a problemática ambiental
Fonte: http://worldfabibooks.wordpress.com/tag/politicas-ambientais/



das leis, ações e políticas devem ser entendidas como instrumentos institu-

cionais a serviço do bem coletivo, da preservação, e a consequente melhoria 

da qualidade de vida.

Figura 1.2: Políticas e princípios ambientais
Fonte:  http://revistapegn.globo.com/Revista/ 

O Direito Ambiental é um campo da área jurídica que compreende a relação 

do homem com o meio ambiente, analisando os mecanismos legais para a 

proteção deste. No Brasil, o Direito Ambiental estabelece novas diretrizes 

de conduta, fundamentadas na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 

6.938, de 31/8/81). Esse código estabelece definições claras para o meio 

ambiente, qualifica as ações dos agentes modificadores e provê mecanismos 

para assegurar a proteção ambiental. Em 1988, a Constituição Federal dedi-

cou normas direcionais da problemática ambiental, fixando as diretrizes de 

preservação e proteção dos recursos naturais e definindo o meio ambiente 

como bem de uso comum da sociedade humana. O artigo 225 da Constitui-

ção Federal Brasileira de 1988 diz que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, 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.”

1.2. Política ambiental do Brasil – ontem e  
 hoje
Na década de 30, o Brasil iniciava um período de consolidação de investimen-

tos públicos e privados em grandes obras de infraestrutura. Na época não 

se falava em desenvolvimento sustentável, porém, já havia uma vertente de 

política ambiental orientada apenas para preservação. Existia um movimento 

de políticos, jornalistas e cientistas que se organizavam para discutir políticas 

de proteção ao patrimônio natural. Esses grupos contribuíram para elaboração 

do primeiro Código Florestal Brasileiro em 1934 – instituído pelo Decreto nº 

23.793/1934 (que após foi revogado pela Lei nº 4.471, de 1965) – onde o 

Políticas públicas ambientaise-Tec Brasil 14
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decreto tinha definido bases para proteção dos ecossistemas florestais e para 

regulação da exploração dos recursos madeireiros. O Código Florestal contri-

buiu para a criação do primeiro parque nacional brasileiro em 1937, o Parque 

Nacional de Itatiaia. Dois anos depois foi criado o Parque Nacional de Iguaçu e 

o da Serra dos Órgãos. Porém, nos vinte anos seguintes nenhum outro parque 

foi criado. A política ambiental preservacionista dos anos 30 foi colocada em 

segundo plano nas décadas de 40 e 50, quando foram concentrados esforços 

na industrialização e no desenvolvimento acelerado.

Na década de 60, a preocupação com a conservação do meio ambiente foi 

institucionalizada com a aprovação da Lei nº 4.771 de 15/09/1965, que insti-

tuiu o novo Código Florestal Brasileiro, que visava, sobretudo, à conservação 

dos recursos florestais, criando novas tipologias de áreas protegidas com as 

Áreas de Preservação Permanente, as quais permaneceriam intocáveis para 

garantir a integridade dos serviços ambientais, e a Reserva Legal, que trans-

feria compulsoriamente para os proprietários rurais a responsabilidade e o 

ônus da proteção. De qualquer forma, esta Lei foi revogada pela Lei 12.651, 

de 25 de maio de 2012.

Quase dois anos após a criação do novo código florestal brasileiro, foi criado 

o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que tinha a missão 

de formular a política florestal no país e adotar as medidas necessárias à utili-

zação racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais renováveis. 

A década de 70 é marcada com a realização da Conferência de Estocolmo 

de 1972, onde o Brasil defendia a ideia de que o melhor instrumento para 

combater a poluição era o desenvolvimento econômico e social.

Diante das pressões externas e da sociedade que acusavam o governo bra-

sileiro de defender o desenvolvimento a qualquer custo, era emergente a 

necessidade de se criar um projeto ambiental nacional que contribuísse para 

reduzir os impactos ambientais decorrentes do crescimento causado pela 

política desenvolvimentista. Como resposta, foi criada a Secretaria Especial 

de Meio Ambiente (SEMA) em 1973, vinculada ao Ministério do Interior, 

sendo orientada para conservação do meio ambiente e uso racional dos 

recursos naturais, passando a dividir funções com o IBDF.

Nessa década, ganhava força a visão de ecodesenvolvimento que já defendia 

a conciliação dos aspectos econômicos, sociais e ambientais no desenvolvi-

mento. Essa visão começa a ser internalizada na política ambiental brasileira 

com a promulgação da Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional de 

Meio Ambiente. A mesma passa a utilizar como instrumento de planejamento 

Mais informações sobre esta, 
pode ser encontrada em: 
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/
Lei/L12651.htm#art83



do desenvolvimento dos territórios - o Zoneamento Econômico Ecológico; e 

como um dos instrumentos de política ambiental - a avaliação de impactos 

ambientais. Além disso, cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNA-

MA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Ambos passam 

a ser os principais instrumentos de política ambiental orientada para ações 

descentralizadas. 

Logo, as atividades causadoras de degradação ambiental passaram a depen-

der do prévio licenciamento do órgão estadual competente, integrante do 

SISNAMA e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). A Lei cria a obrigação do licenciamento e a Resolução nº 

1/1986 do Conselho Nacional do Meio ambiente (Conama) cita as ativida-

des que precisam ser elaboradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Assim, a década de oitenta é marcada com um grande avanço na política 

ambiental no Brasil. A concepção de compatibilizar meio ambiente e desen-

volvimento foram fortalecidos na esfera nacional e internacional quando a 

Comissão Brundtland, criada pela Organização das Nações Unidas em 1983, 

divulgou o conceito da expressão “desenvolvimento sustentável”. A emer-

gência de um novo paradigma fez com que essa expressão passasse a ser 

utilizada por representantes do Estado, da sociedade civil e dos empresários.

Com a Constituição de 1988, as políticas ambientais evoluem; os estados 

e municípios passam a ter competência para formularem suas próprias po-

líticas, ao mesmo tempo em que determina ser direito de todos um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, e que é dever do poder público e da 

coletividade defendê-lo e preservá-lo.

No plano institucional, a área ambiental do Estado, influenciada pela Cons-

tituição de 1988, transformava-se com a criação do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em 1989, que 

passa a ter a missão de formular, coordenar e executar a Política Nacional 

de Meio Ambiente. Na sequência, em 1992, foi criado o Ministério do Meio 

Ambiente, órgão de hierarquia superior que passa a ter a missão de formular 

a política de meio ambiente no Brasil. O Ibama passa a ter uma atuação mais 

voltada para fiscalização. A década de 90 se inicia com avanço na estrutura 

dos órgãos ambientais de Estado e também nas discussões sobre a neces-

sidade de implementação de um modelo de desenvolvimento ambiental e 

socialmente sustentável em escala planetária.

Políticas públicas ambientaise-Tec Brasil 16
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Essas discussões culminaram com a realização da II Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92), repercutindo pro-

fundamente na política ambiental brasileira. A Conferência reuniu 179 chefes 

de Estado e de Governo, inúmeros empresários; contou com uma inédita par-

ticipação da sociedade civil por meio do Fórum das ONGs. Diversos documen-

tos foram assinados, como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica, a Carta da Terra, 

o Protocolo de Florestas, a Agenda 21 Global, entre outros. A RIO-92 foi um 

divisor de águas na política ambiental, pois além de contribuir para maior par-

ticipação das ONGs, trouxe também o universo empresarial para as questões 

ambientais, e os investimentos das empresas em meio ambiente passaram a 

ser crescentes nos anos subsequentes. Além disso, a Conferência lançou novas 

políticas fomentadas por doações de cooperação internacional como o Pro-

grama Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7.

A RIO-92, de forma geral, não produziu mecanismos efetivos de alcance glo-

bal para assegurar a aplicação de suas resoluções. A responsabilidade pelo 

cumprimento das decisões foi transferida aos Estados, que prioriza seus in-

teresses nacionais. Após a RIO-92, a política ambiental no Brasil dá um salto 

qualitativo com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais ou Lei da Natureza, 

nº 9.605/1998. A sociedade brasileira, os órgãos ambientais e o Ministério 

Público passaram a contar com um instrumento que lhes garantia agilidade e 

eficácia na punição aos infratores do meio ambiente. Com o surgimento da 

Lei, as pessoas jurídicas passaram a ser responsabilizadas criminalmente, per-

mitindo a responsabilização da pessoa física autora ou coautora da infração.

O ano de 2000 é marcado com a aprovação da Lei nº 9.985/2000, que insti-

tui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), di-

vidindo as unidades de conservação em Unidades de Proteção Integral e Uni-

dades de Uso sustentável. O SNUC reflete um avanço na política ambiental 

brasileira considerando que veio fortalecer a perspectiva de uso sustentável 

dos recursos naturais, das medidas compensatórias e de uma descentraliza-

ção mais controlada da política ambiental no Brasil. 

Dois anos após a criação do SNUC, foi lançada a Agenda 21, com vasta 

consulta à população brasileira, universidades, organizações não governa-

mentais, órgãos públicos de diversos entes federativos. A criação da Agenda 

21 foi um avanço à medida que sensibiliza os governos locais e estaduais a 

encararem suas responsabilidades para um desenvolvimento sustentável, e a 

tomarem iniciativas para elaboração de suas Agendas 21 locais, por meio de 

planejamento estratégico e participativo.

Aula 1 - A Constituição de 1988 e as políticas ambientais



O século XXI se inicia com uma política ambiental mais participativa tendo 

em vista o crescente aumento dos conselhos deliberativos e consultivos. 

Em agosto de 2001 foi criado o Conselho de Gestão do Patrimônio Ge-

nético (CGEN), que hoje possibilita a participação dos povos indígenas, 

das comunidades locais, das empresas e de organizações ambientalistas 

como convidados permanentes com direito a/à voz. Em 2003, foram es-

tabelecidas a Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO) e a Comis-

são Nacional de Florestas (CONAFLOR), com a participação de represen-

tantes do governo e da sociedade civil. Além disso, houve o aumento de 

representatividade do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) de 

29 sobe para 57 membros. Os anos seguintes contaram com o aumento 

da Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 

21 (CPDS) de 10 para 34 membros, e com a ampliação do conselho do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). São esses os indicadores que 

refletem a maior participação da sociedade na Política Ambiental. 

(Disponível em: http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=601. Acesso em 20/08/2012)

Com a mudança de gestão no Ministério do Meio ambiente, surgem novas 

diretrizes para a política ambiental no Brasil, dentre as quais se destacam 

o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) com 

objetivo de promover a gestão ambiental compartilhada entre os governos 

federal, estadual e municipal; a efetivação do chamado princípio da trans-

versalidade, no qual a política ambiental deixa de ser setorial para entrar 

na agenda dos diversos ministérios e órgãos públicos, e o maior controle e 

participação social nas políticas ambientais.

A participação social passa a ser ampliada com a realização da Conferên-

cia Nacional do Meio Ambiente, uma iniciativa que conta com a crescente 

participação de milhares de pessoas a cada evento, representantes dos mais 

diversos segmentos do governo e sociedade, onde grandes propostas foram 

transformadas em ações, tais como o Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento da Amazônia, o Plano BR-163 Sustentável, as 

operações de combate à corrupção do IBAMA e órgãos estaduais, e a san-

ção da Lei de Gestão de Florestas Públicas.

A política florestal passa a ser reorientada com a criação do Serviço Flores-

tal Brasileiro e a Comissão de Gestão de Florestas Públicas (CGFLOP), com 

representantes de diversas áreas do poder público, de empresários, de tra-

balhadores, membros da comunidade científica, dos movimentos sociais e 

das ONGs, procurando atender às reivindicações da sociedade referentes 
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ao assessoramento, à avaliação e à proposição de diretrizes para a gestão 

sustentável das florestas públicas da União. 

A política ambiental brasileira hoje deve ser pautada como prioridade na 

agenda internacional uma vez que os maiores problemas globais, como os 

das mudanças climáticas, têm forte relação de dependência com a política 

ambiental brasileira.

Resumo
Vimos que a política ambiental hoje, no Brasil, traz muitos avanços no que 

diz respeito não apenas à participação dos governos federal, distrital, esta-

dual e municipal, mas também da sociedade civil organizada. Essa dinâmica 

contribui para a melhoria da qualidade da governança ambiental, porém não 

garante que na definição das políticas sejam priorizados os interesses socio-

ambientais. Assim, é fundamental que empresas, sociedade e governo este-

jam em sintonia, visando conciliar também os interesses sociais e ambientais.

Atividade de aprendizagem
1. Conforme o que você estudou hoje, responda: Se pudesse criar alguma 

lei, qual seria sua sugestão?

Anotações

Aula 1 - A Constituição de 1988 e as políticas ambientais

Para saber mais sobre “Políticas públicas 
ambientais”, acesse o link a seguir e 
leia o artigo de Telma Thomé. Disponível 
em: http://www.jornalpequeno.com.
br/2010/8/22/politicas-publicas-
ambientais-128991.htm
Para saber mais sobre “Políticas públicas 
ambientais no Brasil”, acesse o link a 
seguir: http://www.ub.edu/geocrit/-
xcol/377.htm
Para saber mais sobre a Concepção 
e Viabilização, acesse o link: http://
www.sinprodf.org.br/wp-content/
uploads/2012/01/texto-3-
concep%C3%A7%C3%A3o-de-
pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas.pdf
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Aula 2 - Políticas Públicas

Nesta nossa segunda aula vamos estudar o conceito de políticas públicas 

traçando um paralelo entre o conceito geral e o conceito próprio das 

políticas públicas ambientais no Brasil – ainda que de forma inicial, para 

depois aprofundarmos tal estudo – acerca da Política Nacional do Meio 

Ambiente.

2.1 Políticas Públicas

Figura 2.1: Evolução das Políticas Públicas Ambientais
Fonte: http://www-alfavile.tur.br/

Políticas públicas são ações pontuais adotadas pelo governo federal, esta-

dual, municipal  e instituições públicas estatais, com ou sem participação 

da sociedade, para resguardar os direitos sociais e coletivos previstos em lei.

Assim, não se pode falar em políticas públicas que não estejam contidas na 

relação entre Estado e sociedade. Cabe ao Estado propor ações preventivas 

diante de situações de risco à sociedade por meio de políticas públicas, que 

podem ser desenvolvidas em parceria com organizações não governamen-

tais e com a iniciativa privada.

Nesse contexto, as políticas públicas podem e devem oportunizar a melhoria 

da qualidade de vida da população através da implementação de medidas 

que garantam o bem-estar comum (redistribuição de renda, desenvolvimen-

to de regiões carentes, atendimento médico, proteção ao meio ambiente, 

dentre outros).



A política nacional do meio ambiente tem como texto legal básico do direito 

ambiental no plano infraconstitucional e indica que o assunto menciona-

do está abaixo, ou em seguida a Constituição Federal - Lei nº 6.938/1981. 

Porém, antes de conhecermos as regulamentações da Política Nacional do 

Meio Ambiente, disciplinadas na lei 6.938/1981, é importante identificar-

mos historicamente como se desenvolveu a preocupação e a proteção de 

forma legal ao meio ambiente no Brasil.

A prioridade com as políticas públicas relacionadas com o meio ambien-

te no Brasil foi observada por alguns autores a partir dos anos 1970, pois 

até aquele momento o Brasil era um país de produção econômica voltada 

principalmente para a agricultura e a pecuária. Somente com o processo de 

industrialização é que indústrias de base se instalaram no país, mas eram ex-

tremamente poluentes, como a siderurgia e a metalurgia. Ficando evidente 

a necessidade de se regulamentar políticas públicas de proteção ambiental.

Como dispõe o site Klima Naturali (2012) até então,  só existiam no Brasil, re-

cursos específicos que regulamentavam a exploração dos recursos naturais, 

tais como: Código das Águas, Código Florestal (que versa sobre as matas 

nativas), Superintendência de Desenvolvimento de Pesca (SUDEPE), Defesa 

da Borracha, entre outros. 

Em 1981, como salientado acima, foi criada a lei de política nacional do meio 

ambiente, porém o grande marco legal que contribuiu para a criação de leis 

subsequentes de maior proteção e que não estavam apenas vinculadas à 

questão de políticas de comando, isto é, ao controle do meio ambiente, ad-

vieram a Constituição Federal de 1988. No Capítulo VI - Do Meio Ambiente, 

da Constituição Federal de 1988, que está dentro do título Da Ordem Social 

que tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 

justiça social. Assim, a forma de interagir do homem com o meio ambiente e 

a sua proteção são vistas como necessárias para a vida em sociedade, já que 

ordem de qualquer sentido significa harmonia de comportamento. 

O artigo 225 é o único que disciplina que o ambiente é um bem de valor 

democrático, garantido a todos. Segundo Nelson Neri Júnior (2009) citando 

Canotilho, a tutela ambiental é função de todos, não apenas do Estado. 

As normas de direito ambiental comandam a ação do Estado e a conduta 

dos particulares devendo ser claramente compreendidas por todos que se 

propõem à construção do estado de ambiente. Por isso, a política ambiental 

deve ser conhecida e dinamizada por todos, e as associações do ambiente 

configuram-se como instrumento de democracia direta.

Pense na questão da ordem social 
escutando a música do Caetano 

Veloso “Fora da Ordem”. Disponível 
em: http://www.youtube.com/

watch?v=HUb-z8C3CBs
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É nessa nova perspectiva que atualmente as políticas públicas ambientais 

têm seu desenvolvimento em três esferas: federal, estadual e municipal, mas 

em todas elas com ampla participação da sociedade, por ser uma exigência 

legal. Na esfera federal, a instituição ambiental é gerenciada pelo Ministério 

do Meio Ambiente que tem ações e programas voltados para a questão da 

água, apoio de projetos, áreas protegidas, biodiversidade, biomas, cidades 

sustentáveis, clima, desenvolvimento rural, educação ambiental, florestas, 

gestão territorial, governança ambiental, patrimônio genético, responsabi-

lidade socioambiental e segurança química. Além disso, é importante sa-

lientar a importância do Conselho Nacional do Meio Ambiente que é um 

colegiado representativo de cinco setores, a saber: órgãos federais, estaduais 

e municipais, setor empresarial e sociedade civil na formação de políticas pú-

blicas ambientais. E, por fim, dentro das questões políticas ambientais está 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) que tem como principais atribuições (1) exercer o poder de polí-

cia ambiental; (2) executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, 

referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao 

controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais 

e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental; e (3) executar as ações 

supletivas de competência da União de conformidade com a legislação am-

biental vigente, conforme Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007.

Assim, neste primeiro momento, traçamos um panorama geral no qual ficou 

delimitada a matéria que será debatida nos capítulos posteriores do nosso 

material didático referente a políticas públicas ambientais. Para tanto, segue 

uma breve sequência dos acontecimentos marcantes para as políticas am-

bientais brasileiras.

2.2 Perspectiva de análise da evolução das  
 políticas ambientais no Brasil

Figura 2.2: SOS Mata Atlântica
Fonte: http://www.infoescola.com/



Vejamos alguns exemplos, em ordem cronológica:

1514 - Ordenações do Reino (antigas leis portuguesas) com capítulos dedi-

cados à preservação dos recursos naturais. 

1605 - Regimento do Pau-Brasil, a primeira lei de uso e preservação da Mata 

Atlântica. 

1805 - Por recomendação de José Bonifácio, são baixadas as primeiras ins-

truções para reflorestar a costa brasileira. 

1808 - É criado o Real Horto Botânico, RJ, por Dom João VI. Pioneira, a área 

da unidade de conservação é de 2,5 mil hectares. Hoje restam apenas 137 

hectares. 

1809 - Aos escravos que denunciam o contrabando de Pau-Brasil é conce-

dida a liberdade. 

1844 - O ministro Almeida Torres propõe desapropriações e plantios de ár-

vores para salvar os mananciais do Rio de Janeiro. 

1861 - Dom Pedro II cria em áreas desmatadas para o café, as Florestas da 

Tijuca e das Paineiras, atual Parque Nacional da Tijuca. 

1911 - É criada a primeira Reserva Florestal do Brasil no antigo território do 

Acre.

1921 - É criado o serviço Florestal do Brasil, atual IBAMA. 

1937 - É inaugurado o Parque Nacional de Itatiaia, a primeira unidade de 

conservação do Brasil. 

1985 a 1995 - A Mata Atlântica perde mais de 1 milhão de hectares entre 

São Paulo e Santa Catarina. 

1973 - É criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente do Governo. 

1986 - É criada a Fundação SOS Mata Atlântica.  

1992 - A Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento ECO-

92 é organizada pela ONU no Rio de Janeiro. 

1999 - É promulgada a primeira Lei de Crimes Ambientais da era Republicana.

2000 - É aprovada a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

que estabelece normas e critérios para as unidades de conservação 

2003 - O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulga o aumento 

de 40% no desmatamento da Amazônia Brasileira entre 2001 e 2002. 

2004 - Em uma ação para conter o desmatamento na Amazônia, o governo 

divulga o plano de combate ao desmatamento. 

2007 - É criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

com o objetivo de administrar as unidades de conservação federais. 

2008 - O ministro do Meio Ambiente divulga o Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas. 

2009 - Em dezembro, o Brasil participa da COP 15, em Copenhague.

Fonte: http://www-man.blogspot.com.br/2011/08/evolucao-da-politica-ambiental-no.htm
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Curiosidade

Todos os projetos da ONG - SOS Mata Atlântica:

•	A Mata Atlântica é Aqui – Exposição Itinerante do Cidadão Atuante

•	Aliança para a Conservação da Mata Atlântica

•	Aliança para a Conservação Marinha

•	Centro de Experimentos Florestais

•	Costa Atlântica

•	Estrada Parque

•	Florestas do Futuro

•	Lagamar

•	Mata Atlântica Vai à Escola

•	Observatório Parlamentar Socioambiental

•	Plantando Cidadania

•	Plataforma Ambiental

•	Programa de Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica

•	Rede das Águas

•	Viva a Mata

•	Projetos Anteriores

Resumo
Nesta aula estudamos as políticas públicas, cujos programas são pontuais 

adotadas pelo Estado visando o bem coletivo. Aprendemos que a existên-

cia de políticas ambientais estão atreladas ao desenvolvimento da produção 

industrial brasileira e também às conferências mundiais. Vimos que a Lei nº 

6.931/1981 que institui a Política Nacional do Meio Ambiente é anterior a 

nossa Constituição Federal de 1988. 

Atividade de aprendizagem
1. O que são políticas públicas?

Conheça, em detalhes, as Ações 
e Programas do Ministério 
do Meio Ambiente em http://
www.mma.gov.br/acesso-a-
informacao/acoes-e-programas

Para conhecer um pouco mais 
sobre Chico Mendes, assista ao 
documentário no 
http://www.youtube.com/watch?v=V
nexYHUOsIA&feature=related

Aula 2 - Políticas públicas



2. Cite três exemplos recentes de políticas públicas adotadas pelo Governo 

Federal brasileiro. 

Anotações
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Aula 3 - Política Nacional do Meio 
Ambiente

Em nossa terceira aula, estudaremos o desdobramento, as dimensões e 

os pontos fundamentais da sistematização nacional e internacional sobre 

políticas ambientais.

3.1 Desdobramentos
Você já deve ter ouvido falar nos movimentos ambientalistas, porém, às ve-

zes não consegue perceber a importância deles para o desenvolvimento de 

políticas ambientais. Por isso, iniciamos esta aula salientando que as políticas 

ambientais em nosso país surgiram, principalmente, como respostas aos mo-

vimentos ambientalistas internacionais.

Esses movimentos se intensificaram na década de 60, conhecida como dé-

cada da consciência, pois foi neste período que se iniciaram algumas ações 

políticas abordando a contaminação das águas e do ar nos países industria-

lizados. Em 1964, foi assinado o Tratado do Antártico, determinando que o 

continente Antártico somente poderia ser utilizado para fins pacíficos. Em 

1968, na Grã-Bretanha, implantou-se o conselho para a Educação Ambien-

tal; e nos anos seguintes sobreviveu a criação da convenção sobre comércio 

internacional de espécies de flora e fauna selvagens em perigo; e foi esta-

belecida a relação entre os componentes CFCs, surgindo na Alemanha o 

primeiro selo ecológico, o Anjo Azul, destinado a apresentar os produtos 

que são produzidos com qualidade ambiental. 

Figura 3.1: Selo Anjo Azul
Fonte: http://www.dw.de/dw/article/0,,885979,00.html

Para saber mais sobre o selo mais 
antigo do mundo para produtos 
que não causam impactos 
ambientais, leia o artigo disponível 
em: http://www.dw.de/dw/
article/0,,885979,00.html

A criação das políticas ambientais brasileiras são desdobramentos da questão 

ambiental internacional como já explicado; porém, internamente também se 



Para saber mais a respeito da 
Responsabilidade Estatal sobre 
danos ambientais, leia o artigo 

“Responsabilidade estatal pelo dano 
ambiental e Césio 13” disponível em 
http://www.direito10.com.br/dir10/

content/responsabilidade-estatal-
pelo-dano-ambiental-c-sio-137

apresentaram como desdobramentos contínuos. Monosowski (ano de publi-

cação?) relaciona quatro abordagens estratégicas, sendo: administração dos 

recursos naturais; controle da poluição industrial; planejamento territorial e 

gestão integrada de recursos. 

A administração dos recursos naturais é a primeira fase na qual as políticas 

se focaram em dar suporte a áreas protegidas, pois a regulamentação, nes-

te período, se caracterizava em determinar a apropriação de cada recurso 

natural. O controle da poluição natural é a segunda abordagem dada pelas 

políticas públicas ambientais na qual o estado brasileiro estava mais interes-

sado no desenvolvimento econômico, priorizando o problema da poluição 

em si sem questionar o processo que envolve a poluição. Assim, havia dois 

polos: a dos poluidores representados pela indústria ou produção rural; e a  

do Estado que tinha como medidas de Governo no comando e no controle, 

normalmente em resposta a denúncias de poluição rural e industrial. O pla-

nejamento territorial é a terceira abordagem das políticas ambientais. Devido 

ao intenso crescimento dos centros urbanos, tornou-se necessária a ordena-

ção de uma política preventiva sobre o meio ambiente. Peccatiello (ano de 

publicação?) salienta que é perceptível que nesta abordagem as ações de 

controle voltam-se fundamentalmente para as atividades do setor privado, 

porém as políticas ambientais são ainda plenamente urbanas. São destaques 

deste período, os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Especial de Estudos 

Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), assim como as leis metropoli-

tanas de zoneamento industrial e de proteção de mananciais. A gestão in-

tegrada de recursos é a quarta abordagem das políticas ambientais no Brasil 

sendo que é neste momento que se desenvolve mecanismo de definição da 

política e a coordenação das atividades ambientais governamentais. Surge, 

então, a responsabilização do Estado por suas próprias ações ambientais, 

sendo o mesmo forçado a seguir a legislação ambiental vigente, assim como 

já ocorria no setor privado.

3.2 Descentralização da política ambiental  
 no Brasil
As políticas públicas podem ser elaboradas e executadas de modo centrali-

zado pelo governo, ou podem ser materializada de modo descentralizado, 

desconcentrados, por ações terceirizadas ou até mesmo pela sociedade civil.

Segundo Scardua e Bursztyn (2003), a descentralização como estratégia ope-

racional que molda o modus operandi de uma nova concepção de políticas 

públicas, tem sido associada a mecanismos também inovadores, como a 

abertura de canais de participação dos atores sociais envolvidos. 
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Supranacionais: adj. Que 
pertence a um organismo, a um 
poder colocado acima do gov-
erno de cada nação. (Dicionário 
online de língua portuguesa, 
disponível em http://www.dicio.
com.br/supranacional/)

Gráfico 3.1: Evolução das políticas ambientais estaduais
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-69922003000100014&script=sci_arttext

A descentralização é a transferência da autoridade e do poder decisó-

rio de instâncias agregadas para unidades espacialmente menores, en-

tre as quais os municípios e as comunidades, conferindo capacidade de 

decisão e autonomia de gestão para as unidades territoriais de menor 

amplitude e escala (BUARQUE, 1999, p. 16).

Sabendo-se que políticas públicas ambientais podem também, assim como 

todas as políticas públicas, ser objeto de descentralização, vamos apresentar 

o conceito de políticas públicas ambientais para que possamos caracterizar 

a descentralização brasileira. Posto isto, vejamos a definição do estudioso 

Fernandez-Vítora (1997): 

A política ambiental pode ser definido como um conjunto de ativi-

dades e procedimentos com os diferentes níveis de competências e 

organizações, supranacionais, do Estado (Administração Central, Au-

tônoma e Local), e as empresas e organizações não governamentais, que 

pretendem alcançar determinados fins de proteção do meio ambiente e 

conservação da natureza.

Com isso, podemos verificar que a descentralização está explicitamente no 

próprio conceito de política pública ambiental acima delimitado e como já 

vislumbramos nos capítulos anteriores. Na Constituição Federal de 1988, a 

possibilidade da descentralização também é legal, porém com avanços tími-

dos se for considerar o tempo de existência da lei sobre a Política Nacional 

de Meio Ambiente de 1981.

Scardua e Bursztyn (2003) apontam que no caso dos estados brasileiros, 

desde 1996, todas as Unidades da Federação possuem políticas ambientais 

estaduais e instituições responsáveis pela sua implementação.



Porém, mesmo havendo em todos os estados brasileiros políticas e institui-

ções ambientais a realidade jurídica da descentralização das políticas ainda 

não está pacificada. Por isso, a descentralização da questão ambiental ainda 

necessita de acordos individuais entre União e Estados, via convênios, con-

tratos, acordos de cooperação ou pactos federativos.

Sabe-se que o problema não está diretamente relacionado com a falta de uma 

infraestrutura e de pessoal qualificado (participação social) para o desenvol-

vimento desse trabalho nos Estados, mas sim a questões relacionadas à cul-

tura dos órgãos centrais que possuem uma visão centralizadora da forma de 

atuação, herança do modelo patrimonialista. Há uma necessidade no cenário 

brasileiro de fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Meio Ambiente. 

Veja na sequência, um texto que ilustra o andamento da política ambiental 

do Estado do Paraná.

A POLÍTICA AMBIENTAL DO ESTADO DO PARANÁ

O Paraná tem uma política ambiental definida, uma agenda positiva que 

pretende atacar as causas, ao invés de tentar resolver ou mitigar os efei-

tos das consequências.

As diretrizes da política ambiental são:

•	o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico e equi-

líbrio ambiental voltado à promoção social; 

•	a transversalidade, a política ambiental nas ações de todo o governo; 

•	a participação social, envolvimento e compromisso da sociedade para com 

as políticas e ações locais visando a sustentabilidade do ambiente global;

•	o fortalecimento dos órgãos ambientais governamentais e a educação 

ambiental, ações junto à escola, comunidade e setor produtivo para 

criar uma nova consciência e atitude para com os problemas locais.

Ainda, como parte da política ambiental interna, trabalha-se na criação 

de um Sistema de Informações Ambientais, disponível ao cidadão. Os 

dados do monitoramento das condições do ar, do solo, da água e dos di-

versos ecossistemas estarão disponíveis à comunidade paranaense. Mais 

informado, o cidadão decidirá melhor.

Convênio: Contrato de prestação de 
serviços de outra modalidade, celebrado 
entre dois órgãos públicos ou entre um 

órgão e uma instituição particular. (Fonte: 
dicionário Jurídico, de Plácido e Silva)
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Um grande desafio a que se propõe o Governo do Paraná é o de implan-

tar a política ambiental dentro de todo o governo, nas diversas secreta-

rias, entendendo que esta questão, ou tem a transversalidade que se faz 

necessária, ou não é política ambiental! Condenar a política ambiental a 

uma só secretaria seria apostar no fracasso dela.

O programa de Meio Ambiente do Governo do Paraná tem o objetivo de 

conservar a biodiversidade através de instrumentos de controle da quali-

dade ambiental, mediante a gestão, conservação e recuperação dos recur-

sos naturais, água, ar, solo, flora e fauna, e desenvolver instrumento de 

organização e gerenciamento dos limites de uso e ocupação do território 

paranaense. O programa justifica-se pela competência e necessidade do 

Estado de promover a gestão dos recursos hídricos e atmosféricos, biodi-

versidade e florestas, resíduos sólidos, controle e monitoramento ambien-

tal, saneamento ambiental, gestão territorial e educação ambiental.

Fonte: http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=650

Resumo
Aprendemos nesta aula um pouco sobre a importância dos movimentos am-

bientalistas internacionais para o desenvolvimento das políticas ambientais 

brasileiras. Para tanto, descobrimos que o desenvolvimento atual das po-

líticas públicas advém de um desdobramento de abordagens. Além disso, 

conhecemos um pouco mais do cenário brasileiro sobre as políticas públicas 

ambientais ao aprofundarmos a análise sobre a descentralização e suas pos-

sibilidades na gestão ambiental dos Estados e Municípios.

Atividades de Aprendizagem
1. Pesquise e descreva duas reportagens que estejam relacionadas ao forta-

lecimento dos sistemas estaduais de meio ambiente.

Aula 3 - Política Nacional do Meio Ambiente



Figura 3.2: Greenpeace
Fonte: http://mudarnecessario.blogspot.com.br/

2. Complete o texto abaixo sobre os movimentos ambientalistas internacionais:

Os movimentos ________________ foram criados a partir das décadas de 

________________ e ________________, devido ao agravamento dos problemas 

________________. Eles surgiram para defender a ________________ e atuam por 

meio de ONGs.

Anotações
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Aula 4 - Políticas públicas ambientais 
e a participação da sociedade 
civil na construção da 
sustentabilidade brasileira

Nesta aula, estudaremos dois princípios constitucionais que devem 

permear todas as políticas públicas ambientais: o princípio do 

desenvolvimento sustentável e o princípio da participação. Ambos são 

fundamentais para que compreendamos as políticas públicas vigentes 

tanto no setor público quanto no privado.

4.1 Princípio do desenvolvimento sustentá- 
 vel e as políticas públicas ambientais

Figura 4.1: Desenvolvimento sustentável
Fonte: http://ramoncardoso.blogspot.com.br/

Você já deve ter ouvido muitas vezes, na televisão ou em palestras, que 

o Brasil precisa de um desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolver 

economicamente, sem impactar de modo irreversível o meio ambiente. Para 

aquela pessoa que vive do trabalho de exploração dos recursos naturais pa-

rece um discurso vazio e sem sentindo. No entanto, esse não é preceito ou 

forma de vida de um determinado grupo conhecedor da importância da sus-

tentabilidade, mas sim uma forma de organização da sociedade brasileira, 

conforme determinação constitucional de 1988.

Assim, todos os cidadãos e entes federativos estão obrigados a realizar e 

a obedecer as Políticas Públicas Ambientais que visem ao desenvolvimen-

to sustentável. Segundo Nery Júnior e Nery (2009), a sustentabilidade é a 

relação que existe entre os sistemas dinâmicos da economia e da ecologia, 



dinâmicos ainda que ambos os sistemas caminhem em ritmos distintos. Na 

sustentabilidade, a vida humana pode continuar indefinidamente, os indiví-

duos humanos podem prosperar, as culturas humanas podem desenvolver-

-se, desde que os efeitos das atividades humanas se mantenham dentro de 

limites, de maneira que não se destrua a diversidade, a complexidade e o 

funcionamento do sistema ecológico que serve de sustentação à vida.

Seguindo esta visão entende-se que:

Desenvolvimento sustentável significa “Atender às necessidades da atual 

geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em pro-

ver suas próprias demandas.” Isso quer dizer: usar os recursos naturais 

com respeito ao próximo e ao meio ambiente. Preservar os bens naturais 

e à dignidade humana. É o desenvolvimento que não esgota os recursos, 

conciliando crescimento econômico e preservação da natureza.

Fonte: http://www.infoescola.com/geografia/desenvolvimento-sustentavel/

Mas você deve estar se questionando qual a relação direta entre desenvol-

vimento sustentável e a política nacional do meio ambiente? Pois bem, a 

sustentabilidade é um dos objetivos dispostos na Lei nº 6.938/1981 (Polí-

tica Nacional de Meio Ambiente), artigo 4° determinando que: “A Política 

Nacional do Meio Ambiente visará à compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico”, de acordo com seu Inciso I.

Segundo Nascimento (2012),

O desenvolvimento sustentável, segundo Nascimento, tem como fun-

ção então de proporcionar desenvolvimento humano; distribuição justa 

dos recursos naturais; desenvolver trazendo saúde e qualidade de vida 

com as conexões entre economia, ecologia, tecnologia, política e socie-

dade. Podemos citar os exemplos de políticas sustentáveis: agricultura 

orgânica, manejo florestal, reciclagem, produção de energia limpa, etc. 

É um desafio, segundo Capra:

“O principal desafio deste século – para os cientistas sociais, os cientis-

tas da natureza e todas as pessoas – será a construção de comunidades 

ecologicamente sustentáveis, organizadas de tal modo que suas tecno-

logias e instituições sociais – suas estruturas materiais e sociais – não 

prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza de sustentar a vida” 

(CAPRA, 2005, p. 17).
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 construção da sustentabilidade brasileira

É importante salientar que desenvolvimento e crescimento econômico são 

conceitos distintos, visto que o primeiro não leva em consideração, necessa-

riamente, a finitude dos recursos naturais, mas tem como princípio basilar o 

ganho financeiro. Assim, segundo Nery Júnior e Nery (2009), o crescimento 

econômico, significando apenas aumento quantitativo, não pode sustentar-

-se indefinidamente num planeta de dimensões finitas. Já o desenvolvimen-

to econômico configura melhora na qualidade de vida sem causar necessa-

riamente aumento quantitativo dos recursos consumidos, razão pela qual 

pode ser sustentável, devendo ser o objetivo primordial em longo prazo.

Assim, uma das principais políticas para que se possa ter um desenvolvi-

mento sustentável é a adoção do consumo sustentável, no qual se deve dar 

preferência por produtos com maior duração de uso, e que utilizem menores 

recursos na sua produção e consumo.

A prática dos três ‘erres’: o primeiro R (redução) recomenda que se evite 

adquirir produtos desnecessários; o segundo R (reutilização) sugere o rea-

proveitamento de todo e qualquer tipo de embalagens (plásticos, papelão, 

vidros, etc.); o terceiro e último R (reciclagem) orienta separar o que pode 

ser transformado em outro produto ou, então, em produto semelhante.

AS CIDADES QUE MAIS RECICLAM

Os cinco municípios brasileiros onde a prefeitura faz chegar o serviço de 

coleta seletiva a 100% das residências, segundo um novo levantamento 

por amostragem no país são:

1. Curitiba (Paraná) é uma das campeãs em reciclagem: a fórmula que 

deu certo lá inclui o uso de caminhões que recolhem apenas o lixo 

seco - sem nenhum resto orgânico. O resultado é que o lixo fica mais 

limpo e acaba vendido por um preço mais alto às indústrias de recicla-

gem. Isso ajuda a tornar o sistema de coleta seletiva em Curitiba mais 

barato (e viável) que o da maioria das cidades brasileiras

2. Itabira (Minas Gerais)

3. Londrina (Paraná)

4. Santo André (São Paulo)

5. Santos (São Paulo)

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/conteudo_250715.shtml

Assista ao vídeo “Globo Ecologia 
Lixo Eletrônico” disponível em 
http://www.youtube.com/
watch?v=yB7PPIKzr6w



Alguns municípios adotam políticas públicas para o consumo sustentável 

através da coleta seletiva de lixo com o fim de reciclar o lixo dessas cidades. 

Isso é exemplo de uma política pública voltada à sustentabilidade brasileira. 

No entanto, para que possa atingir os fins a participação da sociedade civil 

na construção desta é fundamental.

4.2 Princípio da Participação

Figura 4.2: Planeta Sustentável
Fonte: http://hardworldcombr.blogspot.com.br/

O princípio da participação é extremamente importante no Estado, pode-se 

considerar como princípio estrutural dentro de uma sociedade democrática. 

Pois permite ao indivíduo e a diferentes grupos sociais, segundo Nery Júnior 

e Nery (2009), intervirem na formulação e execução da política do meio am-

biente. Com esse princípio busca-se a cooperação entre cidadãos e Estado 

para a solução da crise ambiental.

Segundo Oliveira (2012),

A participação ocorre em quatro momentos determinados pela Consti-

tuição de 1988 e reafirmados por legislações infraconstitucionais. Pode 

ocorrer a participação da sociedade na formação das decisões admi-

nistrativas ambientais, quando estas dependem não só do Estado, mas 

sim de conselhos compostos pela sociedade civil e de organizações 

não governamentais, com direito a voto. E ainda, a participação da 

sociedade pode ocorrer também nos recursos administrativos e nos jul-

gamentos administrativos, através dos quais a sociedade reivindica do 

Estado a revisão dos seus atos irregulares.
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As associações de defesa do meio ambiente sempre reclamaram a intro-

dução do referendo de iniciativa popular em nível local, com o fim de le-

var os poderes locais a instaurar um debate democrático sobre as opções 

de ordenamento do meio ambiente de um município. Essa reivindicação 

choca-se com a posição dos eleitos locais, inquietos de serem despojados 

de seus poderes.

Nas ações judiciais ambientais, de organizações não governamentais, de so-

ciedades civis e órgãos de classe garantiu-lhes o direito de, diante do Poder 

Judiciário, poder pleitear em defesa do meio ambiente, pois se trata de um 

interesse difuso e coletivo. Os titulares de interesses difusos são indeterminá-

veis, sua fundamentação jurídica encontra-se no Código de Defesa do Con-

sumidor, ainda que possam ser estimados numericamente. A relação entre 

eles é oriunda de uma situação de fato, ou seja, não há relação jurídica 
que os una. O objeto da relação será sempre indivisível, igual para todos. 

Não é possível identificar os lesados e individualizar os prejuízos. Exemplos: 

dano ao meio ambiente, propaganda enganosa, etc.

A participação pode se dar diretamente, o que para muitos autores é cha-

mada de democracia direta, com a utilização de instrumentos como o refe-

rendo, o plebiscito ou a iniciativa popular, como também pode ser proposta 

a partir de meios que, juntamente com a administração pública, pretendem 

cooperar para uma administração participativa.

Conforme Marshall, citado por Viegas (2003),

A cidadania exige um elo de liderança diferente, um sentimento de di-

reito de participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma 

civilização que é um patrimônio comum. Compreende a lealdade de 

homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. 

Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais 

direitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos.

Resumo
Entendemos, nesta aula, o dever de ter políticas públicas ambientais rela-

cionadas com sustentabilidade, e que para sua viabilização a participação 

da sociedade é fundamental, principalmente através do consumo sustentá-

vel. Além disso, percebemos que a participação da sociedade nas políticas 

ambientais faz cumprir o princípio democrático da sociedade brasileira, por 

meio da então denominada democracia direta.

Assista ao vídeo “Brasil - Projeto 
de Gestão Ambiental”, disponível 
em http://www.youtube.com/
watch?v=BVItUDLVMf4.



Atividades de aprendizagem
1. Sua tarefa é definir se desenvolvimento e crescimento econômico são 

conceitos distintos.

2. Assista ao vídeo Brasil - Projeto de Gestão Ambiental, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=BVItUDLVMf4 e opine se o termo 

crescimento econômico está adequado ao contexto da entrevista. Fun-

damente a sua opinião.

Anotações
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Aula 5 - Políticas públicas ambientais 
e a participação da sociedade 
civil na construção da susten-
tabilidade brasileira - Parte 2

Estudaremos, nesta aula, a participação da sociedade civil na construção da 

sustentabilidade através do instrumento da audiência pública, analisada, 

primeiramente, como fator de legitimidade. Depois, será feita uma análise 

de sua importância para o compartilhamento do risco ambiental.

5.1 Audiência Pública - Efetivação do   
 Princípio da Participação
Sem dúvida a audiência pública é uma das formas de efetiva e eficaz participa-

ção e controle da população nas decisões ambientais tomadas pela Adminis-

tração Pública. Além disso, é um instrumento que leva a uma decisão política 

ou legal com legitimidade e transparência. Portanto, é dever do Estado não 

apenas fazer acontecer, mas também de divulgar amplamente a sua realização.

Vislumbra-se que a audiência pública é uma das instâncias no processo de to-

mada da decisão administrativa ou legislativa, através da qual  o administrador 

público competente abre espaço, conforme determina a lei, para que todas as 

pessoas que possam sofrer os efeitos dessa decisão tenham a oportunidade de se 

manifestarem, exporem suas opiniões e aflições, antes da conclusão do processo. 

Segundo Soares (2002), 

[...] é através da audiência pública que o órgão responsável pela decisão 

tem acesso, simultaneamente e em igualdade de condições, às mais va-

riadas opiniões sobre a matéria, em contato direto com os interessados. 

Ressalte-se, oportunamente, que as opiniões expressas não vinculam a

Figura 5.1: Audiência Pública - Porto Alegre
Fonte: http://zerohora.clicrbs.com.br/



decisão, sendo a audiência pública meramente de caráter consultivo, 

podendo o órgão responsável acatá-las ou não.

Definitivamente, o instrumento da audiência pública está associado à prática 

da democracia direta. 

O exercício do poder pelo povo e para o povo é assegurado pelo princí-

pio democrático, que gera, além dos direitos de elaboração legislativa, 

os direitos participativos, que fundamentam pretensões à satisfação 

dos fins sociais, culturais e ecológicos da igualdade de gozo das liberda-

des privadas e dos direitos de participação política, de sorte que o próprio 

conceito de democracia se assenta no princípio participativo, o qual 

integra o conceito de Democracia Social. (SOARES apud SOARES, 2002)

Diversos autores jurídicos, assim como o já citado Soares, apontam que existem 

três tipos de formas de controle feitos pelo Estado e pela sociedade, que são: o 
comunitário, exercido pelo público, através das audiências públicas ou de ma-

nifestações, denúncias e outros meios; o administrativo, exercido pelo órgão 

ambiental licenciador, determinando diretrizes e caminhos a serem percorridos 

pelo empreendimento; o judicial, que é o julgamento, pelo Poder Judiciário, 

das ações de proteção do meio ambiente, ação civil pública ou ação popular.

Posto que, no artigo 11, §2, Resolução Conama n° 01/1986, há a determi-

nação expressa para a realização de audiência pública para informação sobre 

o projeto e seus impactos ambientais e discussão do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), sempre que julgar necessária, pelo órgão estadual com-

petente, Ibama ou pelo município, que determine a execução do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e a apresentação do RIMA, contemplando prazo 

para recebimento de comentários a serem feitos por órgãos públicos e de-

mais interessados. Além disso, a audiência pública é reafirmada na Resolu-

ção Conama 237/1997, em seu artigo 10, V, a qual diz que o procedimento 

de licenciamento ambiental obedecerá à etapa de audiência pública, quan-

do couber, de acordo com a regulamentação pertinente.

Os fundamentos legais para a realização de audiência pública para análise do 

RIMA e do EIA estão no próprio texto Constitucional de 1988, assim como 

também a publicidade dos empreendimentos com significativo impacto am-

biental, a fim de que a população participe do licenciamento e os órgãos 

ambientais informem à população sobre o procedimento. Caracteriza-se 

uma troca: a administração pública informa, o cidadão se sente informado, 

participa do debate, critica, sugere e efetiva o estado democrático.
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 construção da sustentabilidade brasileira - Parte 2

5.2 Audiências públicas ambientais

Na Constituição Federal de 1988 está expressa, através do princípio demo-

crático de direito, um projeto de sociedade brasileira, no qual engloba direi-

tos civis, políticos, econômicos e sociais para que a união dessas perspectivas 

possa proporcionar a Justiça Social, a qual se efetiva com a participação dos 

cidadãos na tomada de decisões em nível social, político e cultural.

Com isso, o processo disciplinado pela Lei 6.938/1991 (Política Nacional do 

Meio Ambiente) denominado Licenciamento Ambiental, que se dá no mo-

mento da implantação de um empreendimento para assegurar que este não 

transforme a área utilizada num ambiente ecologicamente desequilibrado. 

Para tal análise, também se faz presente como política, a elaboração do Es-

tudo de Impacto Ambiental que avalia as condições de viabilidade e permite 

a emissão da licença prévia (LP).

O Estudo de Impacto Ambiental serve para a elaboração do Relatório de Im-

pacto Ambiental que tem a missão de definir a área de influência do projeto 

e caracterizá-la segundo o meio físico, o biológico e o socioeconômico; deve 

avaliar também os impactos ambientais que são possíveis de ocorrer, consi-

derando as variações temporais, as possibilidades de reversão e as condições 

de distribuição dos ônus e bônus sociais; terá o condão de estabelecer as 

possíveis medidas mitigadoras dos ônus, os equipamentos de controle e os 

sistemas de tratamento de resíduos; por fim, terá a obrigação de elaborar 

o programa de acompanhamento de impactos, definindo fatores e parâme-

tros de avaliação (Resolução Conama 1/1986).

Você deve estar se perguntando, como fica a participação da sociedade civil 

nesse processo? Pois bem, é feita uma convocação por meio da imprensa 

local com a abertura do prazo para recebimento de comentários acerca do 

Figura 5.2: Audiências públicas ambientais
Fonte: http://www.meionorte.com/



empreendimento por parte da comunidade. Nesse momento, nos termos do 

artigo 11, §2º, da Resolução 1/86 e do artigo 2º, § 1º, da Resolução 9/87, 

abre-se prazo de, no mínimo, 45 dias para solicitação de audiência pública 

– o que pode ser feito por entidade civil, Ministério Público, cinquenta ou 

mais cidadãos e o órgão de meio ambiente licenciador, nos termos do artigo 

2º, caput, da Resolução 9/1987. Vale lembrar que o caráter dessa audiência 

é apenas consultivo; a sociedade tem oportunidade de conhecer e opinar 

sobre o projeto de construção. Portanto, é muito importante a participação 

da sociedade civil, pois essa poderá discutir os riscos que ela mesma possa 

vir a sofrer com determinado tipo de empreendimento.

Resumo
Estudamos, nesta aula, a importância de ter políticas públicas ambientais re-

lacionadas com sustentabilidade. Vimos também que para sua viabilização, 

é fundamental a participação da sociedade, principalmente através do con-

sumo sustentável. Além disso, percebemos que a participação da sociedade 

nas políticas ambientais se efetiva o princípio democrático da sociedade bra-

sileira, por meio da então denominada democracia direta.

Atividade de aprendizagem
1. Analise a imagem a seguir e imagine que você está numa audiência. Ex-

presse a sua opinião sobre a ampliação desse empreendimento: 
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Aula 6 - Histórico das políticas 
públicas ambientais no Brasil

Nesta aula, faremos uma retomada histórica para entender as questões 

atuais não apenas das políticas públicas ambientais, mas também do 

Código das Águas e do primeiro Código Florestal.

6.1 Introdução ao Código das Águas
Segundo o professor Cid Tomanik Pompeu (2002), o regime das águas públi-

cas no Brasil teve duas fases diferentes: a primeira, antecedente à Constituição 

do Império, e a segunda, posterior a ela. Na primeira fase, duas situações di-

versas se apresentaram: a anterior ao Alvará de 1804, aplicado ao Brasil pelo 

de 1819; e a posterior a ele pelas Ordenações do Reino, os rios navegáveis que 

eram caudais e corriam todo o tempo, pertenciam aos direitos reais. 

A utilização das águas dependia de concessão régia. Tendo em vista que, 

contra essa prerrogativa da coroa, havia constantes reações, o Alvará de 

1804 veio consagrar a situação de fato existente, no sentido da livre de-

rivação das águas dos rios e ribeiros, que podiam ser feitas por particula-

res, por canais ou levadas, em benefício da agricultura e da indústria. Com 

fundamento neste ato, podia-se adquirir o direito ao uso das águas pela 

pré-ocupação, o que ocasionou grandes abusos, que obrigaram as autorida-

des administrativas a mandar demolir pesqueiros, nasceiros e açudes, cons-

truídos às margens dos rios navegáveis, em prejuízo do serviço público. As 

Ordenações silenciavam a respeito dos rios não navegáveis e que não eram 

caudais, que concorressem para que outro fosse navegável. 

Com a promulgação da Constituição do Império, as Ordenações tornaram-

-se inaplicáveis no Brasil; os direitos e as prerrogativas da Coroa passaram 

Figura 6.1: Código das águas
Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/



a ser por ela definidos. Os direitos reais foram transferidos para o domínio 

nacional. O Alvará de1804, todavia, continuou em vigor até o advento do 

Código de Águas.

6.2 O estudo sobre o Código das Águas de  
 1934

Figura 6.2: O estudo sobre o Código das Águas
Fonte: http://www.bohnen.com.br/

Com base no estudo do professor Cid Tomanik Pompeu (2002), o Gover-

no Provisório decretou o Código das Águas, publicado em 20/7/1934, após 

analisar as seguintes considerações: (1) o uso das águas no País vinha sendo 

regido por legislação obsoleta, em desacordo com as necessidades e interes-

ses da coletividade nacional; (2) a necessidade urgente de modificações para 

se adotar legislação adequada que permitisse, de acordo com as tendências 

da época, o controle e o incentivo do aproveitamento industrial das águas, 

em especial da energia hidráulica que exigia medidas que facilitassem e ga-

rantissem o seu aproveitamento racional; e, (3) a reforma pela qual havia 

passado os serviços ligados ao Ministério da Agricultura, o Governo conclui 

que os órgãos ligados a ele estavam aparelhados, tinham competência sufi-

ciente para  prestar assistência técnica, e possuíam material indispensável à 

consecução dos objetivos estabelecidos. No dia 16, houve a promulgação da 

Constituição de 1934, com a qual o código era compatível. Posteriormente, 

em 11/11/38, houve sua adaptação às normas e aos objetivos da Constitui-

ção de 1937, sendo alterado e mantido por Decreto-lei. 

Sabendo-se que para distinguir as águas públicas de uso comum das demais, 

e para definir o domínio das margens e leitos, o Código utilizou os conceitos 

de navegabilidade e flutuabilidade. 

Para tanto é importante saber o que é considerado navegável, para os efeitos 

da classificação federal, o curso de água no qual, plenissimo flumine, isto é, 

coberto todo o álveo, seja possível a navegação por embarcações de qualquer 
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natureza, inclusive jangadas, em trecho não inferior à sua largura. Para os 

mesmos efeitos, é navegável o lago ou a lagoa que, em águas médias, permita 

a navegação, em iguais condições, num trecho qualquer de sua superfície. 

Por sua vez, o termo flutuável é o curso que, em águas médias, é possível o 

transporte de achas de lenha, por flutuação, num trecho de comprimento 

igual ou superior a cinquenta vezes a largura média do curso no trecho. 

No entanto, com a publicização das águas pela Constituição de 1988, os 

conceitos de navegabilidade e flutuabilidade passaram a ser úteis apenas 

para definir o domínio dos leitos e das margens daquelas águas, uma vez 

que os dos demais corpos de água, que eram particulares, assim permane-

cem, pois não foram tornados públicos.

O Código de Águas assegura o uso gratuito de qualquer corrente ou nascen-

te de água, para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho que 

a torne acessível. Se não houver, os proprietários marginais não podem im-

pedir que seus vizinhos se aproveitem para aquele fim, contanto que sejam 

indenizados do prejuízo que sofrerem com o trânsito pelos seus prédios. Se 

os vizinhos puderem obter água de outra parte, sem grande incômodo ou 

dificuldade, esta servidão não é facultada pelo Código.

Segundo o referido Código, as derivações deviam ser outorgadas mediante 

concessão administrativa para os casos de utilidade pública, e de autorização 

administrativa para os demais casos. Hoje, tendo em vista a lei que criou a 

ANA, abstraídos os potenciais hidráulicos, o instrumento de outorga, a ser 

utilizado por aquela autarquia, é a autorização administrativa. 

Estão sujeitos à outorga do Poder Público o direito dos seguintes usos: (i) 

derivação; (ii) extração de água de aquífero; e (iii) usos que alterem o regime, 

a quantidade ou a qualidade do corpo de água. Independem de outorga: 

a) os usos de água para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais, distribuídos no meio rural; b) as derivações e captações con-

sideradas insignificantes; e c) as acumulações consideradas insignificantes. 

As outorgas para derivação de águas que não se destinem à produção de 

energia hidrelétrica são dadas pelo respectivo titular do domínio, hoje União, 

Estados e Distrito Federal. 

6.3 O primeiro código florestal brasileiro
Foi instituído por meio do Decreto 23.793, de 23/01/1934 que apresentava, 

entre outros pontos, o conceito de florestas protetoras. Embora semelhante 

Servidão: vem de servitus, que 
significa escravidão, submissão.



ao conceito das Áreas de Preservação Permanente (APP), o decreto não pre-

via as distâncias mínimas para a proteção dessas áreas. Também foi definida 

a obrigatoriedade de uma espécie de “reserva florestal” nas propriedades, 

ou seja,  “nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater 
mais de três quartas partes da vegetação existente”. O objetivo desse ponto 

era assegurar o fornecimento de carvão e lenha – insumo energético de 

grande importância na época – permitindo a abertura das áreas rurais em, 

no máximo, 75% da área de matas existentes na propriedade. Porém, au-

torizava a substituição dessas matas pelo plantio de florestas homogêneas 

para futura utilização e melhor aproveitamento industrial. Essa linha foi se-

guida pela Lei 4.771/1965, texto que deu origem ao Código Florestal.

Floresta protetora é aquela que tinha 
por função conservar o regime das 

águas; evitar erosão das terras pela 
ação dos agentes naturais; fixar dunas; 

auxiliar na defesa das fronteiras; 
assegurar condições de salubridade 

pública; proteger sítios de beleza 
natural; asilar espécimes raros da 

fauna indígena.

Figura 6.3: Floresta protetora
Fonte: http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/

Na década de 60, foi promulgado um novo Código Florestal aperfeiçoan-

do os objetivos de seu antecessor, respeitando o progresso conquistado ao 

longo dos anos, correspondendo às pretensões erigidas pela sociedade em 

1965. Naquela época, os brasileiros viviam um governo ditatorial militar que 

buscava o desenvolvimento do país, porém, a economia nacional continuava 

sendo essencialmente agrária. Portanto, a desobediência aos preceitos esta-

belecidos no Código não eram efetivamente punidos. A sociedade da época 

ansiava pelo desenvolvimento do Brasil. 

Segundo Ianni (1965, p. 68):

As ideias que regulam as políticas públicas também devem ser compreen-

didas como condicionadas pela divisão do trabalho. Afirmar que as ideias 

são condicionadas pelo modo de produção não significa afirmar que elas 

são reflexo direto do modo de produção, mas sim que as ideias são re-

presentações que uma classe social tem de si mesma. Por exemplo, a 

burguesia agrária tem como ideologia o mito de “que o ‘Brasil é uma na-

ção essencialmente agrícola’ e nisto reside a sua riqueza e o seu destino”
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O novo Código Florestal

O projeto vagou pelos salões do Legislativo por mais de uma década 

sem resultados concretos. Em 1962, foi formado um grupo de trabalho 

para repor uma proposta de “novo” Código Florestal, que finalmente foi 

sancionado em 1965, através da Lei Federal nº 4771, vigente até hoje.

O novo CF, modernizador, embora tenha aperfeiçoado alguns dos ins-

trumentos da antiga lei, manteve seus pressupostos e objetivos: evitar 

ocupação em áreas frágeis, obrigar a conservação de um mínimo da flora 

nativa para garantir um mínimo de equilíbrio ecossistêmico e estimular 

a plantação e o uso racional das florestas, notadamente nas regiões de 

“desbravamento” (Amazônia). Segundo sua exposição de motivos:

Há um clamor nacional contra o descaso em que se encontra o proble-
ma florestal no Brasil, gerando calamidades cada vez mais graves e mais 
nocivas à economia do país (…). Urge, pois, a elaboração de uma lei 
objetiva, fácil de ser entendida e mais fácil ainda de ser aplicada, capaz 
de mobilizar a opinião pública nacional para encarar corretamente o tra-
tamento da floresta. Tendo em conta este quadro, surgiu a compreensão 
da necessidade de atualizar-se e de dar, ao Código Florestal, as caracte-
rísticas de lei adequada exigida por panorama tão dramático.

(...)

Assim como certas matas seguram pedras que ameaçam rolar, outras 
protegem fontes que poderiam secar, outras conservam o calado de um 
rio que poderia deixar de ser navegável etc. São restrições impostas pela 
própria natureza ao uso da terra, ditadas pelo bem-estar social. Racio-
cinando deste modo os legisladores florestais do mundo inteiro vêm li-
mitando o uso da terra, sem cogitar de qualquer desapropriação para 
impor essas restrições ao uso.

Porém, como em 1934, o novo código veio desacompanhado de outras 

medidas ou políticas que o fizessem sair do papel. A única medida con-

creta foi a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) em 1967, que logo se ocupou mais do estímulo a reflorestamentos 

com espécies exóticas do que das políticas de conservação, mesmo por-

que essas quase que inexistiam.



De 1965 até 2000, a lei foi sendo pontualmente alterada, corrigindo 

algumas falhas ou criando mais restrições. Em 2000, o Código Florestal 

passou por outra profunda reforma, não em seus objetivos, mas nova-

mente em seus instrumentos. Curioso notar que essa reforma, diferente-

mente do que ocorrera em 1965, se precipitou a partir de uma mudança 

pontual, efetuada inadvertidamente por uma medida provisória que au-

mentou a reserva legal na Amazônia para 80% da área do imóvel e não 

de um projeto orgânico pré-concebido.

A edição da MP gerou uma onda de insatisfação, que fez com que os 

desacordos com os outros pontos da lei viessem à tona, o que tornou 

impossível mantê-la tal como estava. Após dura queda de braço entre 

ruralistas e ambientalistas, estes últimos, com apoio maciço da sociedade 

brasileira, conseguiram com que fosse aprovada, por outra MP (algo to-

talmente inapropriado para tratar de uma lei estruturante), uma reforma 

progressista elaborada no âmbito do Conselho Nacional do Meio Am-

biente (Conama), que flexibilizou alguns de seus instrumentos ao mesmo 

tempo em que aprimorou várias de suas definições.

Fonte: http://www.sosflorestas.com.br/historico.php

Resumo
Conhecemos nesta aula, o histórico do Código das Águas e o primeiro Códi-

go Florestal. Vimos que o Código das Águas assegura o uso gratuito de qual-

quer corrente ou nascente de água, para as primeiras necessidades da vida; e 

que o primeiro Código Florestal como lei adveio de um decreto e que ambos 

dispuseram de mecanismos de proteção, mas sem uma aplicação prática. 

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise e descreva os artigos do Código das Águas que trata da servidão: 
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Aula 7 - Política ambiental nos 
anos 1940 e 1950 versus 
industrialização e 
desenvolvimento acelerado

Nesta aula, estudaremos como era estruturada a política ambiental nos 

anos 1940 e 1950, visto que naquela época se buscava intensificar o 

desenvolvimento industrial. Assim não havia propriamente uma política 

ambiental, mas sim políticas que acabaram resultando nela. Portanto, 

analisaremos esta estrutura que resultou na sistematização das políticas 

ambientais em momento posterior.

7.1 A década de 40 e 50 - industrialização  
 e desenvolvimento acelerado
Você já deve ter ouvido que no sistema capitalista o que importa é o lucro, 

não é mesmo? Ou seja, o que importa mesmo é o desenvolvimento econô-

mico. E ainda deve saber que o nosso país se comparado a alguns países 

da região norte do globo terrestre, atualmente, não está entre os mais de-

senvolvidos economicamente. Imagina então como era o desenvolvimento 

econômico e social brasileiro nos anos 1940 e 1950.

Pois bem, esta época foi marcada pela ideologia do capitalismo industrial, 

que vinha desarticulada e desamarrada desde o final do Império. Podemos 

perceber que houve um crescimento do projeto de desenvolvimento indus-

trial no país desde os debates do final do século XIX, acelerando-se a partir 

das políticas de fomento do governo getulista pós 30 e explodindo de forma 

clara, nos anos 1940. Estes dois fatos são importantes porque as manifesta-

ções originais de defesa do setor industrial eram absolutamente corporativis-

tas, em geral, setores ligados à produção industrial defendendo a introdução 

Figura 7.1: Industrialização
Fonte: http://georuyzao.blogspot.com.br/p/industrializacao.html



de práticas protecionistas, sendo tais práticas entendidas como políticas vol-

tadas à proteção de um produto que é produzido no mercado interno para 

que o produto externo não possa dominar o mercado interno.

O estado getulista elege a industrialização (por motivos diversos) como prio-

ritária. A criação da Comissão Econômica para a América Latina e o Cari-

be (Cepal) e a centralidade da questão desenvolvimentista nos anos 1950 

produzem um corpo teórico que fundamenta o projeto industrial. Agora se 

elabora a visão de um processo, um elo entre passado, presente e futuro 

amparado por uma sólida análise científica, que coloca o processo industrial 

como corolário do desenvolvimento nacional. 

Na posição de Celso Furtado (citado por CEPÊDA, 2003), há duas formas de 

estruturação dessa visão econômica. A primeira é o reconhecimento do capi-

talismo como a única fórmula do progresso e, com as mudanças mundiais 

oriundas da Primeira e da Segunda Revolução Industrial, a aceitação de que 

capitalismo avançado significava indústria. Converge na mesma direção a iden-

tificação entre força política e força econômica. Um Estado fraco seria sinôni-

mo de economia fraca, e uma economia fraca impediria a constituição de um 

Estado forte.

No Brasil, o fortalecimento da Nação vai ser atrelado à questão econômica. 

Em sua raiz, o conceito de Nação, segundo Furtado (2003), é entendido 

como uma estrutura dotada de autodeterminação, devendo possuir um ele-

vado grau de autonomia, o que passa, necessariamente, pelo controle de 

sua inserção econômica no mercado mundial. Um país forte não pode estar 

à disposição das decisões externas, como historicamente esteve no período 

colonial, tanto pela submissão à metrópole, como pela submissão às oscila-

ções de mercado, que tão duramente influenciavam o sistema nacional. 

É importante lembrar que o modelo colonial brasileiro é marcado pela aguda 

dependência do mercado internacional, característica da economia agrário-

-exportadora. É no mercado internacional que a produção brasileira se rea-

liza, portanto, onde se formam os preços dos produtos e o estímulo ou não 

a produzir localmente. A alta especialização do modelo nos faz simultanea-

mente exportadores de poucos gêneros e importadores de tudo aquilo que 

não fabricamos aqui. Ao obedecer ao padrão de inserção na divisão interna-

cional do comércio, herdado da colônia, impede-se a autonomia decisória e, 

em última instância, os princípios básicos da Nação.
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 desenvolvimento acelerado

Porém nos anos 1950 e 1960, como assinala Furtado (2003), a partir das 

mudanças ocorridas dentro do sistema econômico nacional, há, em primeiro 

lugar, um real crescimento e desenvolvimento econômico de base industrial, 

que, na sua expansão, precisava recrutar todas as atenções do país: prote-

ção, planificação e incentivo do Estado em relação ao setor industrial; gera-

ção de políticas econômicas que estimulassem mudanças de hábitos de con-

sumo; superação da arcaica ocupação fundiária; mudanças na distribuição 

da riqueza como meio de aquecer e expandir o mercado interno; diminuição 

das desigualdades regionais, entre outros itens. 

Em segundo lugar, o crescimento da atividade industrial permitiu uma di-

versificação da estrutura de classes, minando a cristalização bipolar carac-

terística da atividade agrário-exportadora (oposição entre o setor mercantil 

exportador e os outros). O surgimento e a consolidação de novas classes e 

segmentos de classe permitiram colocar sobre novas bases o projeto de so-

ciedade. É neste contexto que a burguesia nacional (não a latifundiária, mas 

a ligada ao capitalismo industrial) pôde iniciar a construção mais clara de um 

projeto político e econômico que expressasse seus interesses.

Por que isso ocorreu nos anos 1940/50, e não antes? Porque estava sendo 

consolidado pelo desenvolvimento da atividade industrial, um deslocamento 

dos centros de decisão para dentro do país. Ao mesmo tempo, apresenta-

vam-se com clareza os limites à lógica do livre mercado (e da versão global 

da teoria das vantagens comparativas) como mecanismos que permitiam 

ao país sair dos marcos, que foram duramente alcançados na Primeira Re-

volução Industrial brasileira (fase de substituição de importações de manu-

faturas) para um estágio mais avançado e de acordo com os paradigmas de 

produção vigentes em termos mundiais.

Figura 7.2: Lago de Osasco anos 1940
Fonte: http://libre.org.br/



7.2 Políticas ambientais nos anos 1940 e  
 1950
Os temas predominantes neste período eram o fomento à exploração dos 

recursos naturais, o desbravamento do território, o saneamento rural, a 

educação sanitária e os embates entre os interesses econômicos internos e 

externos. A legislação que dava base a essa política era formada pelos se-

guintes códigos: de águas (1934), florestal (1965) e de caça e pesca (1967). 

Não havia, no entanto, uma ação coordenada de governo ou uma entidade 

gestora da questão.

Nessa época, o desenvolvimento do país tinha como uma de suas bases o 

investimento público nas áreas de petróleo, energia, siderurgia e infraestru-

tura, associado aos capitais privados investidos nas indústrias de transfor-

mação, que viabilizavam a industrialização por substituição de importações.

No entanto, numa análise internacional vislumbramos que,

A partir dos anos 50, quando houve um aumento do crescimento eco-

nômico e consequentemente, aumento da degradação ambiental. Tal 

etapa foi caracterizada pela premissa chamada Comando-Controle, 

que como o próprio nome sugere, estabeleceu normas e metas a se-

rem atingidas e cumpridas. A política de Comando-Controle apresenta 

dois vieses:

• Estabelece padrões de emissões incidentes através da autoridade am-

biental;

• Determina o uso de tecnologias limpas com o intuito de abater a 

poluição e cumprir os padrões de emissão incidentes.

Embora compreensível em suas medidas, a política de Comando-Con-

trole também mostrou deficiências, pois sua implementação foi exces-

sivamente morosa, ampliada por contestações judiciais e a utilização 

de tecnologias limpas não foram ampliadas. (FERREIRA, 2012)

Assim, podemos vislumbrar que as políticas eram de cunho preservacionista, 

mas com pouca possibilidade de punição aos atos de degradação. Por isso 

se mostraram ineficientes ao tentar impedir a destruição do meio ambiente 

frente ao desenvolvimento acelerado que se vislumbrava no mundo e se 

almejava para o Brasil. 

Fomento: ato ou efeito de 
fomentar que significa promover 
o desenvolvimento, o progresso 

de; estimular, facilitar.
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Resumo
Aprendemos nesta aula que o capitalismo não só determinou o modo de de-

senvolvimento industrial no Brasil como sua influência também foi marcante. 

Naquela época as políticas ambientais não se mostravam muito efetivas, 

pois  a maior preocupação era a de delimitar as questões preservacionistas. 

Vimos que nos anos 50 a degradação acelerada proporcionou uma política 

ambiental denominada de comando-controle pouco eficiente, visto que sua 

implementação também foi muito demorada.

Atividade de Aprendizagem
1. Pesquise no seu Estado, se existe uma política específica que trata da 

caça de animais, e descreva:

Figura 7.3: Caça de animais
Fonte: http://www.jornalvicentino.com.br/

Aula 7 - Política ambiental nos anos 1940 e 1950 versus industrialização e  

 desenvolvimento acelerado
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Aula 8 - A década de 70 e a Conferência 
de Estocolmo de 1972

Hoje estudaremos o marco fundamental do posicionamento ambiental 

internacional que foi a Conferência de Estocolmo de 1972 e suas 

consequências e determinações principais, a diminuição da degradação 

do planeta Terra e, por consequência, da raça humana.

8.1 A década de 70 e o desenvolvimento  
 econômico acentuado no Brasil

Figura 8.1: Linha de produção do fusca, anos 1970
Fonte: http://www.vwbr.com.br/

Inflação: crescimento anormal 
e contínuo dos meios de 
pagamento (moeda e crédito) 
em relação à necessidade de 
circulação de bens de consumo.

O período 1968-73, conforme o artigo “O milagre econômico” escrito por 

Thais Pacievitch disponível em: http://www.infoescola.com/historia-do-
-brasil/milagre-economico/ caracterizou-se pelas maiores taxas de cresci-

mento do produto brasileiro na história recente, com relativa estabilidade de 

preços. A taxa média de crescimento do produto situou-se acima de 10% 

a.a., com destaque para o produto industrial, enquanto a taxa de inflação 
permaneceu entre 15 e 20% a.a. no período. Este desempenho foi em de-

corrência das reformas institucionais e da recessão do período anterior, que 

geraram uma capacidade ociosa no setor industrial e as condições necessá-

rias para a retomada da demanda. Além disso, o crescimento da economia 

mundial também permitiu a superação das taxas históricas de crescimento. 

Vale ressaltar que a década de 70 se inicia com a realização da Conferên-

cia de Estocolmo de 1972, segundo Vieira e Cader (ano de publicação?), 

onde o Brasil defendia a ideia de que o melhor instrumento para combater 

a poluição era promovendo o desenvolvimento econômico e social. Diante 



das pressões externas e da sociedade que acusavam o governo brasileiro de 

defender o desenvolvimento a qualquer custo, era emergente a necessidade 

de se criar um projeto ambiental nacional que contribuísse para reduzir os 

impactos ambientais decorrentes do crescimento causado pela política de-

senvolvimentista. 

Portanto, após a Conferência de Estocolmo, a sistematização das políticas 

ambientais foi intensificada no país, a fim de que pudesse efetivamente di-

minuir a degradação do meio ambiente.

8.2 Conferência de Estocolmo
Para entender bem a linha do tempo das políticas ambientais mundiais, de-

ve-se conhecer o grande marco dos anos 1970 que foi a Conferência de 

Estocolmo, realizada na capital da Suécia, onde aconteceu a primeira ação 

mundial a tentar preservar o meio ambiente.

A Conferência de Estocolmo em 1972 foi realizada com o objetivo de cons-

cientizar a sociedade a melhorar a relação dela com o meio ambiente, bus-

cando atender as necessidades da população presente sem comprometer as 

gerações futuras. Naquela época, pensava-se que o meio ambiente era uma 

fonte inesgotável, e que a relação homem com a natureza era desigual. De um 

lado, temos os seres humanos gananciosos tentando satisfazer seus desejos 

de consumo; do outro, a natureza com toda a sua riqueza e exuberância sen-

do fonte principal para as ações dos homens para que seus desejos pudessem 

se tornar realidade. Sem pensar nas consequências de um ato exploratório 

como um ato irreparável, gerando assim prejuízos para o meio ambiente.

Com a Conferência de Estocolmo buscou-se modificar o pensamento egoís-

ta, e os problemas como secamento de rios e lagos, ilhas de calor e inversão 

térmica causaram um alerta mundial. Isso serviu de impulso para a Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) lançarem a Primeira Conferência Mundial 
sobre o Homem e o Meio Ambiente. Assim, Conferência de Estocolmo 

ou Primeira Conferência Mundial sobre o homem e o meio ambiente signifi-

cam a mesma coisa (são sinônimos desse evento).
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Figura 8.2: O Homem e o Meio Ambiente
Fonte: http://www.creditouniversitario.com.br/

Conforme Philippe Le Prestre, citado por Passos (2009), apresentado no ar-

tigo “A Conferência de Estocolmo como ponto de partida para a proteção 

internacional do meio ambiente”, explica que foram quatro fatores que mo-

tivaram, à época, a decisão de realizar uma conferência mundial sobre a 

proteção do meio ambiente:

a) o aumento da cooperação científica nos anos 1960, da qual decorreram 

inúmeras preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da 

quantidade e da qualidade das águas disponíveis; 

b) o aumento da publicidade dos problemas ambientais, causado especial-

mente pela ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos foram 

visíveis (o desaparecimento de territórios selvagens, a modificação das 

paisagens e acidentes como as marés negras são exemplos de eventos 

que mobilizaram o público); 

c) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transfor-

mação das sociedades e de seus modos de vida, especialmente pelo êxo-

do rural, e de regulamentações criadas e introduzidas sem preocupação 

suficiente com suas consequências em longo prazo; 

d) inúmeros outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cien-

tistas e pelo governo sueco. São exemplos destes problemas: as chuvas 

ácidas, a poluição do Mar Báltico, a acumulação de metais pesados e de 

pesticidas que impregnavam peixes e aves. 

Procurando uma solução eficaz para tais questões, a Conferência de Estocol-

mo originou uma nova dinâmica por meio do desenvolvimento de ‘atitudes 

novas’, ou seja, o reconhecimento pelos Estados da existência daqueles proble-

mas e da necessidade de agir. Desempenhou papel decisivo na sensibilização 

dos países em desenvolvimento para suas responsabilidades na questão. Para 



tanto, foram votadas questões como a Declaração de Estocolmo (Declaração 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente), que traz em seu preâmbulo sete 

pontos principais, além de vinte e seis princípios referentes a comportamen-

tos e responsabilidades destinados a nortear decisões relativas à questão 

ambiental, com o objetivo de “garantir um quadro de vida adequado e a 

perenidade dos recursos naturais”. 

A questão principal, proclamada em virtude da Declaração de Estocolmo, é 

a seguinte: 

O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que 

o cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para 

desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tor-

tuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em 

que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem ad-

quiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem 

precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano 

(o natural e o artificial) são essenciais para o bem-estar do homem e para o 

gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida mesma.

Resultado de tal conscientização é que a conferência propiciou a consolida-

ção das mais indispensáveis bases à moderna política ambiental adotada pela 

imensa maioria dos países, com maior ou menor rigor, nos seus respectivos 

ordenamentos jurídicos. É, portanto, caracterizada pelo despertar da consci-

ência das nações sobre essa realidade, fazendo com que surgissem, também, 

novos movimentos ecologistas e preservacionistas que, por sua vez, passaram 

a refletir-se nas Cartas Constitucionais dos Estados, os quais passaram a incluir 

em seus textos os chamados direitos de proteção ao meio ambiente.

O ponto de partida foi, portanto, a Declaração do Meio Ambiente, trazida 

pela Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, a qual incluiu princípios, 

na tentativa de oferecer aos povos do mundo inspiração e guia para preservar 

e melhorar o meio ambiente humano. Portanto, vislumbramos que neste pon-

to a Conferência trouxe primordialmente uma preocupação com o meio am-

biente que nada mais é do que uma preocupação com a própria humanidade.

Resumo
Você conheceu nesta aula a importância da Conferência de Estocolmo, e de 

como podemos contribuir com o planeta. Para tanto, são necessárias ações 

conjuntas dos diversos atores (comunidade, empresas, setor público e priva-

do) para fazer esse movimento acontecer, e assim garantir que futuramente 
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possamos viver num mundo mais justo e com qualidade ambiental, tanto 

para nós como para as demais gerações que ainda estão por vir.

Atividade de aprendizagem
1. O primeiro passo para o despertar da consciência ecológica foi a publica-

ção do livro Primavera Silenciosa, em 1962, da escritora Rachel Louise 

Carson, cientista e ecologista norte-americana. Assista no endereço ele-

trônico http://www.youtube.com/watch?v=GK-Xyc9Wo3Q um docu-

mentário sobre o mesmo livro. Dê sua opinião sobre a questão ambiental 

levantada pela autora no material selecionado.

Anotações

Aula 8 - A década de 70 e a Conferência de Estocolmo de 1972
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Aula 9 - Sisnama e Conama

Nesta aula, estudaremos a definição e as atribuições do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (Sisnama) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama), sendo ambos instituídos pela Lei 6.938/1981.

9.1 Sistema Nacional do Meio Ambiente  
 (Sisnama)

Figura 9.1: Sisnama 
Fonte: http://www.tonirogerio.com.br/site/

Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, o Sistema Nacio-

nal do Meio Ambiente (Sisnama) foi instituído pela Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 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 ambiental. A 

atuação do Sisnama se dará mediante articulação coordenada dos Órgãos 

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.



A Cartilha Meio Ambiente LSA - Social dispõe e esclarece algumas 
dúvidas pertinentes, a saber: 

1. Quais são as principais funções do Sisnama?

Implementar a política nacional do meio ambiente, e estabelecer um 

conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis 

pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, garantido a des-

centralização da gestão ambiental através do compartilhamento entre os 

entes federados (União, Estados e Municípios). 

2. O que constitui o Sisnama?

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Nesse 

sentido foram criados espaços de diálogo entre os órgãos e entidades 

ambientais dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

3. Como o Sisnama está estruturado?

•	Órgão Superior: O Conselho de Governo, com a função de assessorar 

o Presidente da República na formulação da política nacional e nas 

diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos am-

bientais, conforme Ministério do Meio Ambiente.

•	Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Am-

biente (Conama) com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao 

Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o 

meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio am-

biente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 

vida. Reúne diferentes setores da sociedade e tem o caráter norma-

tivo dos instrumentos da política ambiental. O plenário do Conama 

engloba todos os setores do governo federal, dos governos estadu-

ais, representantes de governos municipais e da sociedade, incluin-

do setor produtivo, empresarial, trabalhadores e organizações não 

governamentais.
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•	Órgão Central: O Ministério do Meio Ambiente (MMA) cabe a função 

de formular, planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política 

nacional e as diretrizes governamentais para o meio ambiente.

•	Órgão Executor: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-

cursos Naturais Renováveis (Ibama) com a finalidade de executar e 

fazer executar as políticas e diretrizes governamentais definidas para 

o meio ambiente.

•	Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de 

atividades capazes de provocar a degradação ambiental; sendo estes 

da administração direta ou indireta.

•	Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo con-

trole e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

Fonte: http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/responsabilidade_social_empresas.pdf

9.2 Conama

Cartilha Meio Ambiente LSA 
foi criada pela Lopes da Silva & 
Associados Sociedade de Advogados 
que escreveram uma série de 
Cartilhas denominada “A Legislação 
Brasileira e a Responsabilidade 
Social da Empresas. Disponível 
em: http://www.fenadvb.org.
br/index.php?option=com_
flippingbook&book_
id=7&lang=pt&tmpl=component

O Conama reúne-se a cada três meses no Distrito Federal, podendo realizar 

reuniões extraordinárias fora do Distrito Federal, sempre que convocada pelo 

seu presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos 2/3 

dos seus membros (BRASIL, 2012b).

Figura 9.2: Conama
Fonte: http://www.anamma.com.br/boletim.php



É da competência do Conama:

• Estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), dos demais ór-

gãos integrantes 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 Municípios e supervisionado pelo referido Instituto.

• Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos 

das alternativas e das possíveis consequências ambientais de proje-

tos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais 

e municipais, bem como às entidades privadas, informações, notada-

mente as indispensáveis 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, por meio da Câmara Especial Recursal (CER), em última 

instância administrativa, em grau de recurso, sobre as multas e outras 

penalidades impostas pelo Ibama.

• Determinar, mediante representação do Ibama, a perda ou res-

trição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter 

geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas 

de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

• Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de con-

trole da poluição causada por veículos automotores, aeronaves e em-

barcações, mediante audiência dos Ministérios competentes.

• Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racio-

nal dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.

• Estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críti-

cas, saturadas ou em vias de saturação.

• Acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC) conforme disposto no inciso I do 

art. 6, da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000.

• Estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumpri-

mento das normas ambientais.
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• Incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucio-

nal dos Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e gestão 

de recursos 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, 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 Sisnama, sob a forma de recomendação.

• Deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomenda-

ções e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacio-

nal de Meio Ambiente.

• Elaborar o seu regimento interno (BRASIL, 2012b).

Quadro 9.1: Atos do Conama

Para saber mais sobre os 20 anos 
completos em 2001 do Conama 
assista ao vídeo http://www.youtube.
com/watch?v=90zbaDsri_A

Resoluções
Quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões 
relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais.

Moções Quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática ambiental.

Recomendações
Quando se tratar de manifestação acerca da implementação de políticas, programas públi-
cos e normas com repercussão na área ambiental, inclusive sobre os termos de parceria de 
que trata a Lei nº 9.790/1999.

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.

Decisões
Quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA, em última instância 
administrativa e grau de recurso, por meio de deliberação da Câmara Especial Recursal (CER).

Fonte: Brasil, 2012b.

Resumo
Aprendemos um pouco nesta aula sobre as atribuições, estrutura e a cons-

tituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Conselho 

Nacional do Meio ambiente (Conama). Com isso, foi possível entender que 

há uma estrutura de política ambiental formada, no entanto o que falta é 

uma articulação das informações de modo que possam ser bem gerenciadas.

Para saber mais sobre o Conama, 
acesse: http://www.mma.gov.br/port/
conama/estr.cfm

Aula 9 - Sisnama e Conama



Atividade de aprendizagem
1. Pesquise o nome dos Conselheiros do Conama e descreva como se reali-

za a nomeação dos mesmos:

Anotações
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Aula 10 - A década de 80 e a Comissão   
 Brundtland – Conceito de    
 Desenvolvimento Sustentável

Estudaremos o marco fundamental do posicionamento ambiental, os 

princípios, o conceito, as dimensões do desenvolvimento sustentável, 

bem como suas aplicações no âmbito nacional e internacional.

10.1 A década de 80 e a Comissão Brundtland
Você já deve ter ouvido falar em desenvolvimento sustentável, não é? Pois bem, 

entende-se desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”. Tal conceito foi uti-

lizado pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979, 

indicando que o desenvolvimento poderia ser um processo integral que inclui 

dimensões culturais, políticas, sociais, ambientais e não somente econômicas.

Esse conceito foi disseminado mundialmente na década de 80, e particular-

mente pelo Relatório “Nosso Futuro Comum”, produzido pela Comissão das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1987 presidida por Gro Harlem 

Brundtland e Mansour Khalid, recebendo o título de Relatório Brundtland. 

Segundo o Relatório Brundtland, uma série de medidas deve ser tomada 

pelos países para promover o desenvolvimento sustentável, entre elas: 

•	 limitação do crescimento populacional;

•	 satisfação das necessidades básicas da população (educação, água, ali-

mentos, energia, saúde) a longo prazo;

Figura 10.1: Desenvolvimento sustentável
Fonte: http://anajuliacarepa13.blogspot.com.br/



•	 preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;

•	 diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias 

com uso de fontes energéticas renováveis;

•	 aumento da produção industrial nos países não industrializados com 

base em tecnologias ecologicamente adaptadas;

•	 controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cida-

des menores;

•	 solidariedade para com as gerações  futuras  (preservar  o  ambiente  de 

modo que elas tenham chance de viver);

•	 efetivação de programas educativos; e por fim,

•	 elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e 

respeito a outras culturas (erradicação da miséria e equidade de gênero 

e raça).

Portanto, para ser sustentável o desenvolvimento, este precisa levar em con-

ta fatores sociais, econômicos e ecológicos, assim também as vantagens e 

desvantagens de ações alternativas em curto, médio e longo prazo.

Figura 10.2: Esquema do desenvolvimento sustentável 
Fonte: http://greenlogic3.blogspot.com.br/

10.2 Desenvolvimento Sustentável (DS) –  
 dimensões e aplicações
Para se falar em desenvolvimento sustentável, deve-se pensar na harmonia/

equilíbrio entre o crescimento econômico, qualidade de vida e meio ambien-

te. Dessa forma, são necessárias algumas estratégias, como:

•	 sistema político com efetiva participação dos cidadãos no processo de 

decisão;

•	 sistema econômico competente para gerar excedentes e conhecimentos 

técnicos em bases confiável e constante;
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 Sustentável

Figura 10.3: Aplicações do desenvolvimento sustentável
Fonte: http://radiobrasilmpb.blogspot.com.br/

•	 sistema social capaz de resolver as diferenças causadas por um desenvol-

vimento desigual;

•	 sistema de produção que preserve a base ecológica do desenvolvimento;

•	 sistema tecnológico que busque novas soluções;

•	 sistema internacional com padrões sustentáveis de comércio e financia-

mento;

•	 sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se.

Para o alcance do desenvolvimento sustentável (DS) é preciso a inserção de 

mudanças fundamentais na forma de se pensar e na maneira em que se vive, 

em que se produz e consome. 

Além das questões ambientais, tecnológicas e econômicas, o DS tem uma 

dimensão cultural e política que vai exigir a participação democrática de 

todos na tomada de decisões para as mudanças que serão necessárias. 

Atualmente, as definições mais frequentes concentram-se na relação entre 

desenvolvimento social, oportunidade econômica e as exigências do meio 

ambiente, investindo no melhoramento das condições de vida para todos, 

especialmente para os pobres e carentes dentro dos limites da capacidade 

dos ecossistemas. A força do DS está em reconhecer que há interdependên-

cia entre as necessidades humanas e as exigências ambientais. 

Viver com sustentação tornou-se, nos últimos anos, um conceito de vida 

que já se tornou realidade em várias comunidades europeias. No Brasil, é um 

conceito que está sendo introduzido, por enquanto, nas atividades de algu-

mas empresas, porém, precisa ser ampliado para toda a sociedade, buscando 

alcançar um futuro justo, equitativo, solidário e ambientalmente sustentável.

O conceito de DS está diretamente ligado a (1) saber crescer; (2) saber a hora 

da transição; (3) saber a hora da descensão; (4) saber viver em baixa energia. 



O sustentável é completar o ciclo sem ilusões de crescimento sempre, sem 

degrada os recursos necessários para as próximas fases e, principalmente, 

contribuir para sempre ter mais qualidade e não quantidade somente. A sus-

tentabilidade vem das riquezas que já existem (diversidade, cultura, recursos 

naturais) e podem ser utilizadas da mais eficiente maneira.

Outras aplicações/medidas sobre o assunto podem ser implantadas, por 

meio de programas que tenham minimamente o objetivo sustentável, como:

•	 uso de novos materiais na construção;

•	 reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais;

•	 aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, por exemplo: 

solar, a eólica e a geotérmica;

•	 reciclagem de materiais reaproveitáveis;

•	 consumo racional de água e de alimentos;

•	 redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção 

de alimentos.

Essas ações podem ser alcançadas com a ação conjunta do governo, consumi-

dores e empresas. Por exemplo, ao governo cabe a missão de elaborar) ações 

de comando e controle, ou seja, além de fiscalizar o exato cumprimento das 

leis, aplicando multas quando há o descumprimento, criar outros instrumen-

tos econômicos, a fim de desestimular o uso de certos materiais prejudiciais 

ao meio ambiente em sua utilização e descarte e, por outro lado, oferecer 

subsídios ao desenvolvimento de produtos ambientalmente sustentáveis.

Percebe-se que o modelo de desenvolvimento sustentável desejado seria, 

então, um modelo de alternativas, capaz de enfrentar com novas soluções as 

crises sociais e ambientais que poderão advir com o processo de mudança.

Pense nisso!

Trata-se de uma ideia mobilizadora, 
da criação coletiva de um pensa-
mento, com plena consciência da 
dificuldade que isso pressupõe.

O Desenvolvimento Sustentável é 
também um compromisso voluntário 

por parte da população e requer 
motivação.

Desenvolvimento Sustentável 
também introduz uma dimensão 
ética e política que considere o 

desenvolvimento como um processo 
de mudança social, com conse-

quente democratização do acesso 
aos recursos naturais e distribuição 
equitativa dos custos e benefícios 

do desenvolvimento.
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Resumo
Aprendemos um pouco sobre o desenvolvimento sustentável e as formas de 

contribuir com o planeta. Para tanto, são necessárias ações conjuntas dos 

diversos atores (comunidade, empresas, setor público e privado) para fazer 

esse movimento acontecer e assim garantir que no futuro possamos viver 

num mundo mais justo e com qualidade ambiental, tanto para nós como 

para as demais gerações que ainda estão por vir.

Atividade de aprendizagem
1. Tente lembrar quantas vezes já ouviu o termo “desenvolvimento susten-

tável” e, agora, após estudar sobre o assunto também, cite algumas pos-

síveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável 

em seu local de trabalho, em casa, na sua comunidade etc.

Anotações

Aula 10 - A década de 80 e a Comissão Brundtland – Conceito de Desenvolvimento   

 Sustentável
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Aula 11 - 1992 - Criação do Ministério do Meio   
 Ambiente e II Conferência das Nações   
 Unidas sobre Meio Ambiente e     
 Desenvolvimento (RIO-92)

O ano de 1992 foi um marco histórico para nosso país. Foi o ano em 

que o Brasil sediou a RIO-92 (evento mundial que tratou das questões 

ambientais e do desenvolvimento) e também a criação Ministério do 

Meio Ambiente, órgão que trata exclusivamente dessas temáticas. 

11.1 História e Criação do Ministério do  
 Meio Ambiente – Ano 1992 

Figura 11.1: Cuidando do Meio ambiente
Fonte: http://www.abrampa.org.br/

Figura 11.2: Ministério do Meio Ambiente
Fonte: http://www.mma.gov.br

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) do Brasil foi criado com a denomina-

ção de Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, em 15 de 

março de 1985, no governo de José Sarney, por meio do Decreto nº 91.145.

Anteriormente, as atribuições desta pasta ficavam a cargo da Secretaria Es-

pecial de Meio Ambiente, do então denominado Ministério do Interior, cria-

do mediante o Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973.

Em 1990, no governo Fernando Collor de Mello, o Ministério do Meio Ambien-

te foi transformado em Secretaria do Meio Ambiente, diretamente vinculada à 



Presidência da República. Esta situação foi revertida pouco mais de dois anos 

depois, em 19 de novembro de 1992, no governo Itamar Franco.

Em 1993, foi transformado em Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 

Legal e, em 1995, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 

e da Amazônia Legal, adotando, posteriormente, o nome de Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente.

Em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, retornou à denominação 

de Ministério do Meio Ambiente.

11.1.1 Estrutura e competências do Ministério  
 do  Meio Ambiente
Conheça a Estrutura Regimental do Ministério do Meio Ambiente, aprovada 

pelo Decreto nº 6.101, em 26 de abril de 2007, que estabeleceu sua organi-

zação e competências, conforme apresentado a seguir:

  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

I - Órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete;

b) Secretaria-Executiva:

1. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

2. Departamento de Gestão Estratégica;

3. Departamento de Articulação de Ações da Amazônia;

4. Departamento de Economia e Meio Ambiente;

5. Departamento de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável;

6. Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento; e

7. Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente;

h) Assessoria de Assuntos Internacionais, e

i) Consultoria Jurídica

II - Órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental:

1. Departamento de Mudanças Climáticas;

2. Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental

3. Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria

b) Secretaria de Biodiversidade e Florestas:

1. Departamento de Conservação da Biodiversidade

2. Departamento de Florestas

3. Departamento de Áreas Protegidas
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4. Departamento de Patrimônio Genético

c)  Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano:

1. Departamento de Recursos Hídricos

2. Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas

3. Departamento de Ambiente Urbano

d) Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável:

1. Departamento de Extrativismo

2. Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável

3. Departamento de Zoneamento Territorial

e) Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental:

1. Departamento de Coordenação do Sistema Nacional do Meio Ambiente

2. Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental

3. Departamento de Educação Ambiental

III - Órgãos colegiados:
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)

b) Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ)

c)  Conselho Nacional de Recursos Hídricos

d) Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente

e) Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

f)  Comissão de Gestão de Florestas Públicas

g) Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR)

IV - Serviço Florestal Brasileiro (SFB)

V - Entidades vinculadas:
a) Autarquias:

1. Agência Nacional de Águas (ANA)

•	 Lei de Criação nº 9.984, de 17 de julho 2000

•	 Decreto de instalação e aprovação da Estrutura Regimental nº 

3.692, de 19 de dezembro de 2000

2. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama)

•	 Lei de Criação nº 7.735, de 22 de fevereiro 1989

•	 Decreto de aprovação da Estrutura Regimental nº 6.099, de 26 de 

abril de 2007

3. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto 

Chico Mendes

•	 Lei de Criação nº 11.516, de 28 de agosto 2007

•	 Decreto de aprovação da Estrutura Regimental nº 7.515, de 11 de 

julho de 2011



4. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

b) Empresa pública: Companhia de Desenvolvimento de Barcarena 

(CODEBAR)

•	 Lei de Criação nº 6.665, de 3 de julho 1979

•	 Decreto de aprovação da Estrutura Regimental nº 84.021, de 24 de 

setembro de 1979.

Em seu art. 1º o Ministério do Meio Ambiente, órgão da administração pú-

blica federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

I - política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;

II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de 

ecossistemas, e biodiversidade e florestas;

III - proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos 

e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável 

dos recursos naturais;

IV - políticas para a integração do meio ambiente e produção; V - políti-

cas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e VI - zoneamento 

ecológico-econômico (BRASIL, 2012).

11.2. II Conferência das Nações Unidas sobre  
 Meio Ambiente e Desenvolvimento  
 (RIO-92)
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também denominada RIO-92, realizada de 3 a 14 de junho de 

1992, no Rio de Janeiro, reuniu 176 chefes de Estado da maioria dos países 

do mundo, além de 3.000 representantes de Organizações Não Governa-

mentais (ONGs), numa Conferência paralela. A Conferência RIO-92 reafir-

mou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-

te Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972.

Para essa empreitada, a Conferência RIO-92 baseou-se na Agenda 21 ONU 

(Organização das Nações Unidas), também chamada de Agenda Global, que 

é um programa abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável das 

nações no século XXI, e que considera complexa a relação entre o desen-

volvimento e o meio ambiente em uma variedade de áreas. A Agenda 21 

Global, serviu de base para a criação da Agenda 21 brasileira, que se utilizou 

dos princípios globais para adaptar conforme as características e necessida-

des brasileiras.
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Além da Agenda 21, outros documentos importantes relativos aos proble-

mas socioambientais globais, também fizeram parte da elaboração e discus-

são, dentre eles: a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção 

da Biodiversidade.

Atualidades - Fique Sabendo! 
Após a RIO-92, ocorreram mais dois eventos para continuidade das ações e 

estratégias de futuro para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Conheça-os.

Quadro 11.1: Rio +10 e Rio +20

RIO +10 (No ano 2002)

Entre os dias 26 de agosto a 4 de setembro de 
2002, a ONU promoveu em Johanesburgo, a Cúpula 
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, 
também conhecida como Rio+10. Esse evento reuniu 
representantes de 189 países, além da participação 
de centenas de Organizações Não Governamentais 
(ONGs).

 As discussões na Rio+10 não se restringiram 
somente à preservação do meio ambiente, englobou 
também aspectos sociais. Um dos pontos mais 
importantes da conferência foi a busca por medidas 
para reduzir em 50%, o número de pessoas que 
vivem abaixo da linha de pobreza (com menos de 1 
dólar por dia) até 2015.

Foram debatidas questões sobre fornecimento de 
água, saneamento básico, energia, saúde, agricultura 
e biodiversidade, além de cobrar atitudes com 
relação aos compromissos firmados durante a Eco-
92, principalmente colocar em prática a Agenda 21 
(documento composto por 2.500 recomendações 
para atingir o desenvolvimento sustentável).

No entanto, os resultados da Rio + 10 não foram 
muito significativos. Os países desenvolvidos não 
cancelaram as dívidas das nações mais pobres, bem 
como os países integrantes da OPEP (Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo), juntamente 
com os Estados Unidos não assinaram o acordo que 
previa o uso de 10% de fontes energéticas renová-
veis (eólica, solar, etc.).

Um dos resultados positivos foi referente ao 
abastecimento de água. Os países concordaram 
com a meta de reduzir pela metade, o número de 
pessoas que não têm acesso a água potável nem o 
saneamento básico até 2015.

RIO +20 (No ano 2012)

Ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável – conhecida por Rio+20. O encontro reuniu 
líderes mundiais, ONGs e representantes de grupos 
dos mais variados interesses.

A ideia foi fazer o balanço das metas propostas 
pela conferência anterior, a Eco-92, e discutir 
como será possível, nos próximos 20 anos, reduzir 
a pobreza, promover a justiça social e a proteção 
do meio ambiente, em um planeta de população 
cada vez mais agigantado e dilacerado por uma 
profunda crise estrutural em seu modelo hegemô-
nico de desenvolvimento e que é, simultaneamen-
te, uma crise civilizatória.

Como promover um futuro sustentável no qual este-
jam incluídos mais postos de trabalho, mais fontes de 
energia limpa, mais segurança e um padrão de vida 
decente para todos, e que não esgotem os recursos 
do planeta? Acredita-se que a solução passa pela 
modificação de um modelo de desenvolvimento he-
gemonizado por forças interessadas em manter um 
padrão de consumo incapaz de ser universalizado.

Criar novos padrões econômicos, políticos, sociais 
e culturais, de forma consciente e pacífica, é 
algo que ainda pertence à dimensão da utopia. 
Contudo, é preciso apontar o caminho e pôr-se em 
marcha. Retrocessos e desvios de rota certamente 
ocorrerão, mas se espera que a humanidade 
aprenda com os próprios erros e não desista de 
vê-los corrigidos.

As receitas oferecidas para um futuro sustentável 
têm dificuldades consensuais, pois dois blocos 
principais as veem de maneira diferente: de um 
lado o grupo formado por EUA e Europa e, do 
outro, o G-77, no qual se incluem os emergentes 
e os países antes chamados de Terceiro Mundo. 
Espera-se que o diálogo possa avançar e se che-
gue a uma posição sintonizada com as aspirações 
reais da humanidade.

Fonte: RIO+10. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/rio-10.htm>. 
          RIO+20. Disponível em: <http://jarioaraujo.com/rio20/resumo-rio-mais-20/>. Acesso em: 12 jul. 2012.
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Resumo
Podemos entender que a fase atual da gestão ambiental global tem início 

com a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD). Em novembro de 1992, é observada a neces-

sidade de ser ter o Ministério instituído, para se iniciar as políticas públicas 

ambientais com regulação.

A Conferência do Rio consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável 

e contribuiu para a mais ampla conscientização de que os danos ao meio 

ambiente eram majoritariamente de responsabilidade dos países desenvol-

vidos. Reconheceu-se, ao mesmo tempo, a necessidade de os países em de-

senvolvimento receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem na 

direção do desenvolvimento sustentável. Naquele momento, a posição dos 

países em desenvolvimento tornou-se mais bem estruturada e o ambiente 

político internacional favoreceu a aceitação pelos países desenvolvidos de 

princípios como o das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. A mu-

dança de percepção com relação à complexidade do tema deu-se de forma 

muito clara nas negociações diplomáticas, apesar de seu impacto ter sido 

menor do ponto de vista da opinião pública.

Atividade de aprendizagem
1. Cite pelo menos três problemas ambientais globais. Comente cada um, 

apresentando suas causas prováveis, os possíveis efeitos e as iniciativas 

de gestão nesse nível de abrangência espacial.
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Aula 12 - Agenda 21 Brasileira

Antes mesmo de iniciarmos o assunto Agenda 21 Brasileira, há a 

necessidade de fazermos não apenas um resgate de sua história, mas 

também da finalidade e das esferas em que representa. Saberemos como 

esse importante instrumento norteia diversas ações nos contextos locais, 

regionais, nacionais e mundial.

12.1 Agenda 21 Global e Agenda 21 Brasileira
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006, p. 1), a Agenda 21 

é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente por or-

ganizações do sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade 

civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. 

Constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de orientar para um 

novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce é a sinergia 

da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas as 

suas ações propostas. 

Cada capítulo apresenta, via de regra, uma introdução ao problema e as 

áreas de programas de ação com objetivos, atividades e meios de implemen-

tação, incluindo estimativas quanto aos recursos financeiros necessários. 

A Agenda 21 é um plano de ação estratégica e visa promover um novo pa-

drão de desenvolvimento, conciliando métodos, tanto no que diz respeito à 

proteção ambiental, à justiça social, à educação e à conscientização como em 

relação à eficiência econômica. Com base nesses pontos, prevê-se a inserção 

Figura 12.1: Agenda 21 Brasileira
Fonte: http://projovemfariasbrito2009.blogspot.com.br/
	  



de novas posturas frente aos usos dos recursos naturais, a alteração de pa-

drões de consumo e a adoção de tecnologias mais brandas e limpas, sempre 

visando assegurar a qualidade do ambiente natural e da biosfera.

Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-

volvimento (BRASIL, 1997, p. 9), a Agenda 21 está voltada para os proble-

mas prementes de hoje e tem o objetivo, ainda, de preparar o mundo para 

os desafios do próximo século. Reflete um consenso mundial e um compro-

misso político no nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e 

cooperação ambiental. O êxito de sua execução é responsabilidade, antes 

de tudo, dos governos. Para concretizá-la, são cruciais as estratégias, os pla-

nos, as políticas e os processos nacionais. A cooperação internacional deverá 

apoiar e complementar tais esforços nacionais. Nesse contexto, o sistema 

das Nações Unidas tem um papel fundamental a desempenhar. Outras orga-

nizações internacionais, regionais e sub-regionais também são convidadas a 

contribuir para tal esforço. A mais ampla participação pública e envolvimen-

to ativo das organizações não governamentais e de outros grupos também 

devem ser estimulados.

Recebe, assim, o nome de “AGENDA 21” porque se refere às preocupações 

com o futuro, no decorrer do século XXI. Com a implantação das Agendas 

21, seja em que nível for (nacional, estadual, regional, municipal, local ou 

escolar) o Brasil visa garantir um meio ambiente equilibrado para o presente 

e para as futuras gerações, cumprindo, dessa forma, os deveres e, basica-

mente os direitos dos cidadãos, já mencionados na Constituição do país.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), também denominada RIO-92, realizada de 3 a 14 de junho de 

1992, no Rio de Janeiro, reuniu 176 chefes de Estado da maioria dos países 

do mundo, além de 3.000 representantes de Organizações Não Governa-

mentais (ONGs), numa Conferência paralela. A Conferência RIO-92 reafir-

mou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-

te Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972.

Para essa empreitada, a Conferência RIO-92 baseou-se na Agenda 21 ONU (Or-

ganização das Nações Unidas), também chamada de Agenda Global, que é um 

programa abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável das nações 

no século XXI, e que considera a complexa relação entre o desenvolvimento e 

o meio ambiente em uma variedade de áreas. Essa Agenda 21 Global, serviu 

de base para a criação da Agenda 21 Brasileira, que se utilizou dos princípios 

globais para adaptar conforme as características e necessidades brasileiras.
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A Agenda 21 tem, além do preâmbulo, mais 39 capítulos que tratam dos 

principais problemas, as indicações para solução e o envolvimento dos prin-

cipais segmentos da população.

Portanto, a Agenda 21 Nacional é um documento longo. Com mais de 800 

folhas, dividida em quatro seções, com 40 capítulos, os quais agrupam as-

suntos inter-relacionados, demonstrando a necessidade de se adotar uma 

abordagem equilibrada e integrada das questões relativas ao meio ambiente 

e desenvolvimento sustentável. Apresenta-se com a seguinte organização: a) 

Preâmbulo; b) Seção I, com 7 capítulos que tratam das dimensões sociais do 

desenvolvimento sustentável; c) Seção II, com 14 capítulos que abordam as 

dimensões ambientais; d) Seção III, relata 9 capítulos aos principais grupos 

sociais; e) Seção IV, refere-se aos meios para implantar os programas e as 

atividades  recomendadas nas seções anteriores.

O artigo nº 225, portanto, pode ser visto como um guia para as ações do 

governo e de todas as comunidades que procuram o desenvolvimento sem  

destruir o meio ambiente. Da mesma forma que os países se reuniram, discu-

tiram, analisaram e elaboraram a Agenda 21 Global e, a partir daí, prepara-

ram, cada um desses países, a sua Agenda 21 Nacional, também os estados, 

as regiões, as cidades, os bairros, as escolas poderão elaborar as suas Agen-

das 21. Basta, para isto, reunir as pessoas da comunidade e, juntos, buscar 

medidas que possam resolver problemas socioambientais que ali venham a 

ser encontrados, visando solucionar para melhor viver.

12.2 O estabelecimento da Agenda 21   
 Brasileira ou Agenda 21 Nacional

Sabia que o Art. 225 da Constituição da 
República Federativa do Brasil trata da 
lei ambiental? Então fique sabendo  que 
“todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, 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. [...]”.

Figura 12.2: Agenda 21 Brasileira
Fonte: http://sustentabilissimo.blogspot.com.br



Após a elaboração da Agenda 21 Global ficou acordado entre as Nações 

participantes que os mesmos iriam desenvolver suas Agendas 21 Nacionais. 

Cada país determinaria o cronograma de ações específicas. No caso do Bra-

sil, cada Estado deveria reunir uma comissão de estudos e pesquisas, tra-

çando prioridades na construção dos alicerces de um documento que se 

adequasse aos anseios característicos de cada região.

Em fevereiro de 1997, o então Presidente da República Fernando Henri-

que Cardoso criou a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

(CPDS) e a Comissão da Agenda 21 Nacional, ligada diretamente à Casa Civil 

da Presidência da República, com a missão de adaptar a Agenda 21 Nacional 

aos planos nacionais, de modo que melhor expressasse as condições espe-

cíficas do Brasil. 

A Agenda 21 Brasileira conhecida também como Agenda 21 Nacional, 
é um processo e instrumento de planejamento participativo para o de-

senvolvimento sustentável; e tem como eixo central a sustentabilidade, 

visando compatibilizar a conservação ambiental, a justiça social e o cres-

cimento econômico. O documento é resultado de uma vasta consulta à 

população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 

21 Global. É, portanto, um instrumento fundamental para a construção 

da democracia ativa e da cidadania participativa no país.

Como ocorre em um processo de elaboração de um projeto de desenvol-

vimento, a primeira etapa foi a construção da Agenda 21 Brasileira. Esse 

processo, que teve início em 1996, contou com o envolvimento de cerca 

de 40.000 pessoas de todo o Brasil. O documento Agenda 21 Brasileira foi 

concluído em 2002. A partir de 2003, o governo federal elevou a Agenda 

21 Brasileira à condição de Programa do Plano Plurianual (PPA 2004-2007). 

Como programa, a Agenda 21 Brasileira adquire mais força política e institu-

cional, passando a ser instrumento fundamental para a construção do Brasil 

sustentável, uma vez que esteja coadunada com as diretrizes da política am-

biental do Governo: transversalidade; desenvolvimento sustentável; fortale-

cimento do sistema nacional do meio ambiente e a participação social.

Resumo
Entendemos hoje que a Agenda 21 tem provado ser um guia eficiente para 

processos de união da sociedade, compreensão dos conceitos de cidadania e 

de sua aplicação e é um dos grandes instrumentos de formação de políticas 

públicas no Brasil. Esse documento passou a abrir um espaço novo, criando 
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um elo de ligação direta com os governantes, pois foi a proposta mais racio-

nal que existe de como alcançar o desenvolvimento sustentável - estabele-

cendo uma verdadeira parceria entre governos e sociedade. 

Atividade de aprendizagem
1. Participe você também desse processo de construção ou na colaboração 

dos programas existentes em sua cidade ou estado. Entre em contato 

com a Secretaria Municipal ou Estadual de Meio Ambiente, se informe 

das atividades da Agenda 21 Municipal ou Estadual que estão sendo de-

senvolvidas e descreva três atividades que mais lhe interessou e porque 

das escolhas.

Anotações

Aula 12- Agenda 21 Brasileira
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Aula 13 - Lei de Crimes Ambientais ou   
 Lei da Natureza n° 9.605/1998

Nesta aula você vai estudar sobre a punição aos praticantes de crime 

ambiental. Primeiramente, será definido o que é crime dentro da 

concepção jurídica, para que depois sejam conhecidas as normas 

definidoras dos crimes ambientais, principalmente a Lei nº 9.605/1998.

13.1 Crime

Figura 13.1: Crime
Fonte: http://vivizinharocha.blogspot.com/

Em sentido vulgar, crime é um ato que viola uma norma moral. No senti-

do formal, crime é uma violação da lei penal incriminadora. No conceito 

material, crime é uma ação ou omissão que se proíbe e se procura evitar, 

ameaçando-a com uma pena, porque constitui ofensa a um bem jurídico 

individual ou coletivo.

Na doutrina penal brasileira, primeiro se adotou um conceito formal do deli-

to, no qual o crime seria toda a conduta humana que infringisse a lei penal. 

Depois, passou-se a definir o crime como sendo o fato oriundo de uma con-

duta humana que lesa ou põe em perigo um bem jurídico protegido pela lei.

No conceito jurídico, o crime passou a ser definido como toda a ação ou 

omissão, típica, antijurídica e culpável.



Vejamos, então, os seus elementos:

a) Ação ou omissão: significa que o crime sempre é praticado através de 

uma ação (fazer algo) ou uma omissão (deixar de fazer algo); 

b) Típica: significa que a ação ou a omissão praticadas pelo sujeito devem 

ser tipificadas, isto é, descritas na lei penal como delito. Assim, a conduta 

praticada deve se ajustar a descrição do crime criado e previsto em lei; 

c) Antijurídica: significa que a ação ou omissão, além de típicas, devem ser 

antijurídicas, ou seja, contrárias ao direito. 

13.1.1 Crime Ambiental

Figura 13.2: Crimes ambientais
Fonte: http://direitotereniak.blogspot.com.br/

A partir da análise do conceito de crime e seus elementos de existência aci-

ma descritos, pode-se conceituar o crime ambiental como um fato típico 
e antijurídico que cause danos ao meio ambiente. Porém, é importante 

ressaltar que há entre o ramo do direito penal e o administrativo uma dife-

rença na forma de atuação dos mesmos.

Primeiramente, a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 objetivava tratar 

as infrações como infrações administrativas, só depois passou a dar a cono-

tação de crime que tem por finalidade a proteção dos bens jurídicos essen-

ciais aos indivíduos e à sociedade, bem como tutelar os bens jurídicos mais 

importantes e necessários à sobrevivência da sociedade, conforme define 

Almeida, 2009.

Posto isto, vislumbra-se na Constituição Federal de 1988 no art. 225, § 3º da 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988) uma clara distinção entre reparar os 

danos causados ao meio ambiente e sancionar, administrativa e penalmente, 

condutas e atividades prejudiciais ao meio ambiente. Ainda sobre a relação 
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dos ramos jurídicos e descrição da proteção dada, merece destaque: a legiti-

midade para legislar para os dois ramos do Direito. De acordo com a CF/1988, 

é competência privativa da União legislar sobre Direito Penal (art. 22, I), e é 

competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico (art. 24, VIII). 

Assim, só a União pode definir crimes no Brasil através de leis federais. Já 

as normas administrativas de responsabilidade por dano ao meio ambiente 

podem ser editadas pela União, Estados e Distrito Federal. Neste caso, ine-

xistindo lei federal sobre normas gerais de certo tema, os Estados exercerão 

competência legislativa plena (art. 24, § 3º), mas na superveniência de uma 

lei federal. 

13.2 Lei nº 9.605/1998
A Lei nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas deriva-

das de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providên-

cias, sendo composta de 82 artigos, com os seguintes capítulos: Disposições 

gerais; Da aplicação da pena; Da apreensão do produto e do instrumento de 

infração; Da ação e do processo penal; Dos crimes contra o meio ambiente; 

Da infração administrativa; Da cooperação internacional para a proteção ao 

meio ambiente; e das Disposições finais.

Historicamente, o projeto da atual Lei nº 9.605/1998 tinha, inicialmente, o 

objetivo de sistematizar as penalidades administrativas e unificar os valores 

das multas. Após debate no congresso nacional, optou-se por consolidar 

também legislação relativa à matéria penal (MACHADO, 2008). 

Numa primeira perspectiva, a lei trata de providências que não trazem im-

plicação de liberdade para o degradador (controle administrativo e civil). 

Numa outra dimensão, para aqueles ataques mais graves ao meio ambiente, 

convoca-se o Direito Penal, propiciando tipos e penas direcionados ao con-

trole dos comportamentos deflagradores de desconformidades ecológicas 

(BENJAMIN, 2004). 

Sabendo que multas, perdas e danos podem ser “repassados” aos consu-

midores finais do produto ou serviços que estejam na origem da atividade 

degradadora, o legislador é levado ao sancionamento penal. Com isso per-

cebe-se claramente que a responsabilidade penal, ou seja, a tipificação com 

previsão de sanção penal na preservação ambiental foi resultado, de uma 

pressão histórica do mundo dos fatos sobre o universo formal do Direito. 



Há no art. 2° uma definição de quem são os sujeitos passivo e ativo do crime 

ambiental; o art. 3° apresenta a questão das pessoas jurídicas nos crimes 

ambientais; o art. 4° trata da desconsideração da pessoa jurídica nos crimes 

ambientais; o art. 6° ao 13 há uma exposição sobre a aplicação das penas 

na lei dos crimes ambientais; o art. 14 trata das circunstâncias que atenuam 

a pena; o art. 15, das circunstâncias que agravam a pena; os artigos 16 e 17  

preveem a suspensão condicional da pena; nos artigos 18 a 20 encontramos 

as possibilidades de pena de multa; os artigos 21 a 24  tratam da responsa-

bilidade das pessoas jurídicas que são criadas para ocultar o crime ambiental. 

Além disso, há outros artigos de grande relevância para a proteção e com-

bate ao crime ambiental.

Resumo
Nesta aula você aprendeu a reconhecer o que é considerado crime no Brasil, 

principalmente o que é um crime ambiental. Além disso, vislumbrou que há 

uma legislação especifica sobre crimes ambientais desde 1998. Com isso, 

você se tornou capaz de identificar quando um agente pratica uma ação ou 

uma omissão criminosa ao meio ambiente.

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise em seu município ou estado, se houve, desde 1998, alguma 

ação de responsabilização penal de alguma pessoa jurídica. Este exercício 

nos permite identificar o quanto esta lei está sendo posta em prática.

Para saber mais sobre os detalhes 
da Lei de Crimes Ambientais leia, 
na íntegra, o texto disponível em: 

http://www.mma.gov.br/port/gab/
asin/lei.html
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Aula 14 - Protocolo de Kyoto 
e o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL)

Você vai conhecer as razões do surgimento do Protocolo de Kyoto; verá 

por que 84 países decidiram firmar acordo sobre a emissão de gases no 

planeta Terra. 

14.1 O Protocolo de Kyoto
O objetivo do protocolo de Kyoto é firmar acordos e discussões interna-

cionais para conjuntamente estabelecer metas de redução na emissão de 
gases-estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países industria-

lizados, além disso, foi o responsável por criar formas de desenvolvimento 

menos impactante àqueles países em pleno desenvolvimento.

Segundo dados de pesquisas internacionais, a efetivação do protocolo de 

Kyoto, estabeleceu metas de redução de gases, nas quais foi implantada, 

algo em torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. 

As metas de redução de gases não são homogêneas a todos os países, co-

locando níveis diferenciados de redução para os 38 países que mais emitem 

gases. Assim, para os países que compõem a União Europeia a meta de re-

dução foi em torno de 8%; para os Estados Unidos em 7%, e para o Japão 

em 6%. Países em franco desenvolvimento como Brasil, México, Argentina, 

Índia e, principalmente, China, não receberam metas de redução, pelo me-

nos num primeiro momento.

Figura 14.1: Mecanismos de desenvolvimento limpo
Fonte: http://elaboreseuprojeto.blogspot.com.br



Dez países que estão esquentando (e muito) o planeta

Levantamento da Maplecroft, divulgado na COP17, lista os países que 

mais emitem gases de efeito estufa, considerados os vilões do aqueci-

mento global:

1. China

2. Estados Unidos

3. Índia

4. Rússia

5. Japão

6. Brasil

7. Alemanha

8. Canadá

9. México

10. Irã

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/10-paises-estao-esquentando-muito-planeta-648458.shtml

O Protocolo de Kyoto não apenas discute e implanta medidas de redução de 

gases, mas também incentiva e estabelece medidas com intuito de substituir 

produtos oriundos do petróleo por outros que provocam menos impacto. 

Diante das metas estabelecidas, um dos maiores emissores de gases do mun-

do, os Estados Unidos, desligou-se em 2001 do protocolo, alegando que a 

redução iria comprometer o desenvolvimento econômico do país americano. 

14.1.1 Evolução histórica e reflexos da assinatura  
 do protocolo de Kyoto para o mundo 
O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática foi considerado o 

primeiro mecanismo de caráter científico, tendo como intenção alertar o 

mundo sobre o aquecimento do planeta, além disso, ficou constatado 

que alterações climáticas são principalmente provocadas por CO2 (dióxido 

de carbono) emitidos pela queima de combustíveis fósseis.

Assim, em 1992, discussões sobre essa temática foram realizadas na Eco-92, 

que contou com a participação de mais de 160 líderes de Estado que assina-

ram a Convenção Marco Sobre Mudanças Climáticas. Na reunião, realizado 

no Rio de janeiro, metas foram estabelecidas para que os países industriali-

zados permanecessem no ano de 2000 com os mesmos índices de emissão 

do ano de 1990. Já que o documento redigido era uma regra de direito 

material, ou seja, passam conceitos, não diz como fazer. Nesse contexto, as 
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discussões levaram à conclusão de que todos os países, independentemente 

de seu tamanho, devem ter sua responsabilidade de conservação e preserva-

ção das condições climáticas.

Dando sequência aos debates em 1995, foi divulgado o segundo informe 

do IPCC declarando que as mudanças climáticas já davam sinais claros, isso 

proveniente das ações antrópicas sobre o clima. As declarações atingiram 

diretamente os grupos de atividades petrolíferas, que rebateram a classe 

científica alegando que os cientistas estavam sendo precipitados e que não 

havia motivo para maiores preocupações nessa questão. Assim, no ano de 

1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto, que serviu para firmar o compro-

misso, por parte dos países do norte (desenvolvidos), em reduzir a emissão 

de gases. No entanto, não eram concretos os meios pelos quais seriam co-

locados em prática as medidas de redução e se realmente todos os entes 

envolvidos iriam verdadeiramente aderir.

No ano de 2004 ocorreu uma reunião na Argentina que fez aumentar a 

pressão para que se estabelecessem metas de redução na emissão de gases 

por parte dos países em desenvolvimento até 2012. Para tanto, o ano que 

marcou o início efetivo do Protocolo de Kyoto foi em fevereiro de 2005. Com 

sua entrada em vigor, cresceu a possibilidade do carbono se tornar moeda 

de troca. Com isso, o mercado de créditos de carbono pode aumentar mui-

to, pois países que assinaram o protocolo podiam comprar e vender créditos 

de carbono. É importante dizer que, o comércio de carbono já existe há 

algum tempo, mas os programas com consentimento do Protocolo de Kyoto 

conseguem comercializar carbono com valores de 5 a 6 dólares a tonelada o 

que é um valor bastante atrativo.

Segundo o Protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos precisam tomar al-

gumas medidas para atingir as metas de redução de gases:

•	Aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia;

•	Proteção e aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito 

estufa sobre o meio ambiente, como as florestas;

•	Promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, florestamento 

e reflorestamento;

•	Promoção de formas sustentáveis de agricultura;

•	Pesquisa, promoção, desenvolvimento e aumento do uso de formas 

novas e renováveis de energia;

•	Promoção e pesquisa de tecnologias de sequestro de dióxido de carbono;

Ações antrópicas: qualquer 
modificação efetuada pelo ser 
humano no ambiente natural.

Para saber mais sobre crédito 
de carbono assista Crédito 
de Carbono. Disponível em 
http://www.youtube.com/
watch?v=jy7GNT7eXDY



•	Promoção e pesquisa de tecnologias ambientalmente seguras, que se-

jam avançadas e inovadoras;

•	Redução gradual ou eliminação de incentivos fiscais, isenções tributá-

rias e tarifárias, e também de subsídios para todos os setores emis-

sores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo do 

protocolo;

•	Convenção e aplicação de instrumentos de mercado que reduzam as 

emissões de gases poluentes;

•	Estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, objetivando 

promover políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de 

gases de efeito estufa;

•	Limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua recu-

peração e utilização no tratamento de resíduos, bem como na produ-

ção, no transporte e na distribuição de energia;

•	Cooperação, compartilhamento de informações sobre novas tecnolo-

gias adotadas.

Fonte: http://educacao.uol.com.br/geografia/protocolo-de-kyoto-paises-se-comprometeram-a-reduzir-emissao-de-gases.jhtm

14.2 Mecanismos de Desenvolvimento   
 Limpo (MDL)

Figura 14.2: Mecanismo de Desenvolvimento limpo
Fonte: http://migalhas.com.br

O Protocolo de Kyoto estabeleceu três mecanismos adicionais de im-

plementação, que complementavam às medidas de redução de emissão 

e remoção de gases de efeito estufa domésticas implementadas pelas 

Partes no Anexo I: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

(Clean Development Mechanism – CDM10); a Implementação Conjunta 

(Joint Implementation - JI11); e o Comércio de Emissões (Emissions Tra-

ding – ET12) (grifo nosso).

Fonte: http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00000334.pdf
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Entre os países mais engajados na efetivação do Protocolo estão os membros 

da Comunidade Econômica Europeia, que, por exemplo, passaram a tomar 

medidas no sentido de multar os carros mais poluentes e as fábricas mais 

poluidoras. Além disso, são esses países os que mais emitem certificados de 

redução de emissão de carbono. Tais papéis financiam os chamados Meca-

nismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), que são projetos em todo mun-
do para reduzir as emissões de gases ou captar o carbono emitido por 
processos industriais. Os MDLs formam a base do comércio de carbono 

obrigatório. E é nesse filão que participam os países em desenvolvimento. 

Brasil, China e Índia, por exemplo, têm vários projetos que já emitiram certi-

ficados de carbono para serem comercializados. Já se vislumbra um grande 

mercado global de carbono, com mercados regionais menores funcionando 

em paralelo. 

Resumo
Nesta aula você conheceu a história do protocolo de Kyoto. Percebeu como 

foi importante a . sistematização mundial para que se pudesse dar origem ao 

crédito do carbono, e também as ideias de mecanismo de desenvolvimento 

sustentável que possibilitem um comércio obrigatório de carbono. Assim, 

você é capaz de perceber que este é um campo que tem que ser bem delimi-

tado por políticas públicas que incentive as empresas a desenvolverem seus 

projetos, a ganharem dinheiro com a preservação, pois assim ela se tornará 

mais atrativa dentro de uma perspectiva capitalista.

Atividade de aprendizagem
1. Escreva um comentário sobre mecanismo de desenvolvimento limpo em 

forma de uma carta para o secretário de Meio Ambiente do seu Estado.

Para saber mais sobre o crédito 
de carbono e o comércio de 
carbono navegue pelo site 
do Instituto Carbono Brasil. 
Disponível em http://www.
institutocarbonobrasil.org.br/
reportagens_carbonobrasil/
noticia=730684

Aula 14 - Protocolo de Kyoto e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)





e-Tec Brasil95

Aula 15 - Política Nacional de Recursos  
 Hídricos: Criação do CNRH e  
 das Câmaras Técnicas

Nesta aula você vai estudar sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

conhecendo um pouco de sua história, instrumentos e os órgãos que compõe 

o sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente 

o conselho nacional dos recursos hídricos e suas câmaras especializadas.

15.1 Política Nacional dos Recursos hídricos

Figura 15.1: Planejamento do uso racional de seus recursos hídricos
Fonte: http://pensareco.blogspot.com.br/

Eventos hidrológicos críticos: são 
eventos relacionados ao ambiente 
aquático, ou seja, ao mar, rios, lagos. 
Ex: o aumento das marés, as ondas, o 
secamento de rios etc.

A Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos  e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos com a missão de assegurar à atual e às futuras gera-

ções água em qualidade e disponibilidade suficientes através da utilização 

racional e integrada, da prevenção e da defesa dos recursos hídricos contra 

eventos hidrológicos críticos. 

Assim como a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) traz alguns instrumentos a serem empregados para 

o alcance de seus objetivos. São eles, segundo explicação contida no site do 

Ministério do Meio Ambiente:



•	 Plano de recursos hídricos: são planos diretores, também chamados de 

“Plano de Bacia”, que tratam do gerenciamento dos recursos hídricos. 

Cada bacia hidrográfica deve ter seu plano diretor, elaborado pela Agên-

cia de Águas e aprovado pelos Comitês de Bacia, que será integrado ao 

plano diretor de recursos hídricos do Estado e, sem seguida, ao plano 

nacional. Neste plano estarão estipulados os dados a respeito da qua-

lidade da água, usos prioritários, disponibilidade e demanda, metas de 

racionalização, diretrizes para cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

propostas para áreas de restrição de uso etc.

•	 Enquadramento dos corpos d’água: cada corpo d’água recebe uma clas-

sificação de acordo com a Resolução Conama 20/86 que estipula os cri-

térios para classificação dos corpos d’água em doces, salgadas, salobras 

e salinas. Esta classificação é dada de acordo com as características do 

corpo hídrico e seus usos preponderantes.

•	 Outorga: a outorga é uma concessão para uso da água dada pelo po-

der público ao outorgado de acordo com o estabelecido nos Planos de 

Bacias. É também uma forma de controlar a quantidade e qualidade da 

água que está sendo utilizada e por quem. Os critérios gerais para a 

outorga foram estabelecidos pela Resolução nº 7 de 21/07/00 pelo Con-

selho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

•	 Cobrança pelo uso da água: a cobrança pelo uso da água é algo que 

existe desde 1934 quando foi aprovado o “Código de Águas” (Decreto-

-lei nº 24.643), assim como a redistribuição dos custos pelas obras de 

interesse geral, além de inserir o hoje chamado “princípio do poluidor-

-pagador” para a questão da utilização dos recursos hídricos e a ilicitude 

da contaminação das águas com prejuízo de terceiros. A cobrança pelo 

uso da água da qual trata a PNRH visa incentivar a racionalização deste 

recurso pelos seus usuários e dar-lhes a dimensão real do valor do bem 

que está sendo consumido. Alguns inclusive, veem esta cobrança como 

uma forma de internalização dos custos ambientais que qualquer consu-

mo de recursos naturais acarreta.

•	 Sistema de informações: o Sistema Nacional de Informações sobre os 

Recursos Hídricos (SNIRH) tem o propósito de fornecer subsídios para a 

formulação dos Planos de Recursos Hídricos, além de reunir, divulgar e 

atualizar permanentemente dados sobre qualidade, quantidade, disponi-

bilidade e demanda pelos recursos hídricos do país. 
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O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é 

constituído pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão 

superior deliberativo e normativo; a Agência Nacional de Águas (ANA), 

é uma autarquia sob regime especial vinculada ao MMA (Ministério do 

Meio Ambiente) e com autonomia administrativa e financeira para ga-

rantir a implementação da PNRH; os Conselhos de Recursos Hídricos dos 

Estados e do Distrito Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgão 

colegiado formado por representantes da sociedade civil organizada e do 

governo, onde são tomadas as decisões referentes à bacia hidrográfica 

onde atua; os órgãos dos poderes públicos federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal cujas competências se relacionam com a gestão dos 

recursos hídricos (Exemplo: IGAM em Minas Gerais); e as Agências de 

Águas que, após a formação do Comitê de Bacia pode ser criada para 

atuar como secretaria executiva de um ou mais Comitê de Bacia.

15.2 Conselho Nacional de Recursos Hídricos  
 (CNRH)

Figura 15.2: Conselho Nacional de Recursos Hídricos
Fonte: http://brasil247.com/

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) existe desde junho de 

1998, sendo a instância mais alta na hierarquia do Sistema Nacional de Ge-

renciamento de Recursos Hídricos, instituído pela Lei nº 9.433, de 8 de janei-

ro de 1997. Este Conselho é um colegiado que desenvolve regras de compo-

sição de instruções entre os diversos usuários da água sendo, assim, um dos 

grandes responsáveis pela implementação da gestão dos recursos hídricos 



no país. Como é o responsável por articular a integração das políticas públi-

cas no Brasil sobre recursos hídricos é reconhecido institucionalmente como 

mediador de um diálogo aberto e transparente no processo de decisões no 

campo da legislação de recursos hídricos.

A Lei nº 9.433 criou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, cuja presi-

dência é ocupada pelo titular do Ministério do Meio Ambiente, e cuja secre-

taria executiva é a Secretaria de Recursos Hídricos e em 17 de julho de 2000, 

foi instituída a Lei nº 9.984, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional 

de Águas (ANA), com a finalidade da implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

Esta política constitui-se no mais moderno modelo de gerenciamento já ado-

tado no Brasil e incorporam princípios e instrumentos considerados inova-

dores para o país. Ela é clara e objetiva na definição de diretrizes gerais de 

ação (Capítulo III, artigo 3º, incisos I a VI), as quais se referem à indispensável 

integração da gestão das águas com a gestão ambiental.

Outro avanço importante está configurado nos fundamentos a que se re-

ferem os incisos V e VI do seu artigo 1º, ou seja, a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para implementação da Política de Recursos Hídricos, bem 

como a determinação legal de que a sua gestão deve ser forma descentra-

lizada e contar com a participação de todos, isto é, do poder público, dos 

setores usuários e da sociedade civil.

Possui como competências, dentre outras:

•	Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hí-

dricos;

• Estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos;

• Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários;

• Arbitrar conflitos sobre recursos hídricos;

•	Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos 

cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão im-

plantados;

•	Aprovar propostas de instituição de comitês de bacia hidrográfica;

•	Estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos 

hídricos e para a cobrança por seu uso; e
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•	Aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar sua exe-

cução.

Fonte: http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1

15.3 Câmaras Técnicas (CTs)
Segundo informações do site oficial do Conselho Nacional de Recursos Hídri-

cos, este órgão possui dez Câmaras Técnicas e cada uma realiza, em média, 

uma reunião mensal para tratar de assuntos pertinentes às suas atribuições 

com o objetivo de subsidiar os conselheiros nas decisões em plenário. São 

compostas por sete a dezessete participantes (sendo um deles o presidente) 

com mandatos de dois anos. As CTs são constituídas pelos próprios conse-

lheiros ou seus representantes devidamente credenciados. Essa possibilidade 

torna-se importante já que permite, a cada reunião, a indicação para partici-

pação de técnicos especializados de diferentes organizações, enriquecendo 

os debates. As reuniões são públicas e mesmo os convidados têm direito à 

voz. Grupos de trabalho e reuniões conjuntas entre CTs agilizam os pareceres 

e promovem a eficácia das deliberações. Para que tudo isso funcione bem, 

existem regras claras como prazos de encaminhamentos, condutas em reu-

niões e até penalidades para ausências. 

Quadro 15.1: Câmaras Técnicas

Subsidiar: contribuir com o 
subsídio, auxiliar, ajudar.

CT de Assuntos Legais e Institucionais CT de Gestão de Recursos Hídricos Transfronteiriços

CT do Plano Nacional de Recursos Hídricos
CT de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e 
Ações Reguladoras

CT de Águas Subterrâneas CT de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

CT de Análise de Projeto
CT de Educação, Capacitação, Mobilização Social e 
Informação em Recursos Hídricos

CT de Ciência e Tecnologia
CT de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e 
dos Sistemas Estuarinos e Zona Costeira

Fonte: http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=13

Resumo
Nesta aula você conheceu a Política Ambiental de Recursos Hídricos, iden-

tificando o sistema de gerenciamento dos recursos Hídricos, e o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos como órgão superior, sendo ele composto por 

Câmaras especializadas. Com isso, você agora é capaz de perceber que a 

Política Ambiental de Recursos Hídricos existe como uma forma de garantia 

que hoje e amanhã possa continuar a existir esse recurso líquido essencial 

para vida humana no planeta Terra. 

Aula 15 - Política Nacional de Recursos Hídricos: Criação do CNRH e das Câmaras Técnicas



Atividade de aprendizagem
1. Complete a tabela sobre o CNRH, conforme ícones disponíveis no 

site oficial, disponível em http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.
php?option=com_content&view=article&id=13

Quem participa?

Formas de deliberação

Câmaras técnicas

A secretaria executiva

Regimento interno

Reunião

Escolha de membros

Artigos (cite o título dos dois)
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Aula 16 - Sistema Nacional de    
 Unidades de Conservação

Na nossa décima sexta aula conheceremos o funcionamento do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as funções de suas 

categorias, o cadastro nacional e as demais subdivisões que a compõe.

 16.1 História e funcionamento do Sistema  
 Nacional de Unidades de Conservação
A conservação de florestas em áreas públicas se dá por meio do Sistema Na-

cional de Unidades de Conservação (SNUC), criado pela Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000. Essa mesma lei define Unidades de Conservação como “espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de ad-

ministração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.

Os objetivos principais do SNUC são:

•	 Garantir a preservação da diversidade biologia. 

•	 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais.

•	 Proteger as comunidades tradicionais, seus conhecimentos e cultura.

As categorias de Unidade de Conservação estão divididas em dois grupos:

Figura 16.1: Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Fonte: http://www.oestadoce.com.br/

Confira na íntegra a Lei nº 
9.985/2000 no site: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9985.htm>.



Quadro 16.1: Unidade de Conservação (UC)

Unidade de Proteção Integral
Objetivo principal é preservar a natureza, sendo admiti-
do apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

Unidade de Uso Sustentável
Objetivo principal é compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais.

Fonte: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao  

Figura 16.2: Mapa com a divisão das categorias de UC em Unidades de Proteção 
Integral e de Uso Sustentável
Fonte: http://www.florestal.gov.br/

Cada um desses dois grupos apresenta diversas categorias com diferentes 

objetivos específicos. Na sequência, apresentamos em forma de mapa a di-

visão dessas categorias que você acabou de aprender.

Conforme apresentado no mapa, a divisão da UC da Proteção Integral 

está relacionada com as cores que variam entre rosa e tons avermelha-

dos; e para a Unidade de Uso Sustentável as cores em tons de verde, 

representam as Unidades distribuídas pelo Brasil.
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16.2 Funções de cada categoria de Unidade  
 de Conservação (UC)
Conheça as funções de cada categoria de Unidade de Conservação (UC), 

conforme quadro a seguir.

Quadro 16.1: Funções de cada categoria de UC

Proteção integral Uso sustentável

Estação Ecológica: preservação da natureza e 
realização de pesquisas científicas.

Área de Proteção Ambiental: área em geral 
extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada 
de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o 
bem-estar das populações humanas, e tem como objeti-
vos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais.

Reserva Biológica: preservação integral da biota 
e demais atributos naturais existentes em seus limites, 
sem interferência humana direta ou modificações 
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação 
de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio na-
tural, a diversidade biológica e os processos ecológicos 
naturais.

Área de Relevante Interesse Ecológico: 
área em geral de pequena extensão, com pouca ou 
nenhuma ocupação humana, com características 
naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional, e tem como objetivo manter 
os ecossistemas naturais de importância regional 
ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conser-
vação da natureza.

Parque Nacional: preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científicas 
e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico.

Floresta Nacional: área com cobertura florestal de 
espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em métodos para explora-
ção sustentável de florestas nativas.

Monumento Natural: preservar sítios naturais 
raros, singulares ou de grande beleza cênica.

Reserva Extrativista: área utilizada por populações 
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no 
extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e 
tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e 
a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentá-
vel dos recursos naturais da unidade.

Refúgio de Vida Silvestre: proteger ambientes 
naturais onde se asseguram condições para a existência 
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 
local e da fauna residente ou migratória.

Reserva de Fauna: área natural com populações 
animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, resi-
dentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 
recursos faunísticos.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável: 
área natural que abriga populações tradicionais, cuja 
existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às condições ecológicas locais 
e que desempenham um papel fundamental na proteção 
da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

Reserva Particular do Patrimônio Natural: 
área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo 
de conservar a diversidade biológica; é exceção das 
categorias do SNUC, pois é a única categoria de UC que 
continua sendo de propriedade privada após sua criação.

Fonte: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/sistema-nacional-de-unidades-de-conservacao

Biota: é o conjunto de seres 
vivos, flora e fauna, que habitam 
ou habitavam um determinado 
ambiente geológico, por exemplo: 
biota marinha e biota terrestre, ou 
mais especificamente biota lagunar, 
biota estuarina, biota bentônica. As 
variações climatológicas e ambientais 
em geral, como salinização de uma 
laguna, quantidade de sedimentos 
em suspensão, alteram a biota pela 
adaptação, mutação e extinção de 
espécies, entrada de novas espécies 
e gêneros. Assim, os estudos 
paleontológicos na sucessão de 
camadas ajudam a desvendar não 
só os ambientes, mas também as 
variações ambientais do passado 
(paleoambiente) registrados 
nessas rochas, principalmente por 
comparação com estudos atuais 
das biotas características de cada 
ambiente terrestre.



16.3 Cadastro Nacional de Unidades de   
 Conservação
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a colaboração dos órgãos ges-

tores federal, estadual e municipal, disponibiliza o Cadastro Nacional de Uni-

dades de Conservação (CNUC), em um banco de dados com informações 

oficiais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

O CNUC é um sistema integrado de banco de dados com informações pa-

dronizadas das unidades de conservação geridas pelos três níveis de governo 

e por particulares. A seguir, apresentamos dois quadros com informações do 

cadastramento.

Quadro 16.2: Unidades de conservação federal e estadual (nov. 2010)

UC Categoria Nº Área (em hab.)

Proteção Integral

Estação Ecológica 78 11.506.949

Monumento Natural 14 92.593

Parque Estadual 215 32.422.739

Reserva Biológica 44 5.121.508

Refúgio da Vida Silvestre 13 310.498

Subtotal 364 49.454.287

Uso Sustentável

Área de Proteção Ambiental 144 30.798.322

Área de Relevante Interesse Ecológico 35 48.866

Floresta Estadual 82 25.501.611

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 19 9.611.927

Reserva Extrativista 62 12.960.734

Subtotal 342 78.921.460

Total geral 706 128.375.747

Biomas
Federal Estadual

Área % Área %

Amazônia 59.165.652 79,7 40.584.278 75

Caatinga 2.024.606 2,7 2.971.808 6

Cerrado 7.326.442 9,9 5.684.387 11

Pantanal 14.253 0 290.700 1

Mata Atlântica 3.573.813 4,8 4.225.274 8

Pampa 470.725 0,6 - 0

Marinho Costeiro 1.679.002 2,3 364.807 1

Total 74.254.493 100 54.121.254 100

Área (em hab.) das unidades de conservação federal e estadual por bioma (2010)

Fonte: CNUC (2012).

Sobre recursos florestais, tais como: 
conservação; biomas; monitoramento; 

espécies; florestas modelo; gestão; 
produção e pesquisas, você encontra 

nos seguintes endereços: 
<http://www.florestal.gov.br/snif/> 

ou informações complementares: 
<http://www.mma.gov.br/> 

e Instituto Chico Mendes 
<www.icmbio.gov.br/portal/>.
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Resumo
Entendemos hoje a importância do cadastramento dos patrimônios (Unida-

des de Conservação) existentes em nosso país, pois as mesmas fornecem 

diretrizes e procedimentos oficiais para criação, implantação e gestão de 

Unidades de Conservação, visando à sistematização da conservação da na-

tureza onde vivemos.

Atividade de aprendizagem
1. A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, em seu artigo 225, um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao Poder Público o 

dever de defendê-lo e preservá-lo. Um dos instrumentos que a Constituição 

aponta para o cumprimento desse dever é a definição de espaços territo-

riais e seus componentes a serem especialmente protegidos, ou seja, indica 

que o Poder Público deve criar áreas protegidas e garantir que elas contri-

buam para a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Além das unidades de conservação, você já pensou em outros projetos ou 

programas ainda não existentes sobre esse assunto? Se sim, descreva-o(s):

Anotações
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Aula 17 - Política Nacional de    
 Saneamento Básico

Você estudará nesta aula sobre a Política Nacional de Saneamento Básico, 

sabendo que o saneamento é uma questão essencial para a proteção 

ambiental, e muito mais para a vida humana. 

17.1 Definição no cenário brasileiro
Podemos iniciar este item com a citação a seguir:

Saneamento básico é basicamente o abastecimento de água potável nas 

regiões, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, controle de pra-

gas e etc., com o objetivo de ter um saneamento ambiental, e não per-

mitir que pessoas que não possuem muita infraestrutura convivam com 

doenças e para proteger o meio ambiente. (Significados.com.br, 2012).

A Lei do Saneamento nº 11.445 publicada no Diário Oficial do dia 08 de 

janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

define regras para o aumento de investimentos privados e públicos no setor. 

Os focos principais são planejamento, regulação e fiscalização, controle e parti-

cipação social. Resultado de uma ampla negociação entre as diversas entidades 

do setor, deputados e senadores, a Lei aprovada põe fim a uma lacuna na área 

do saneamento em relação às ações de regulação do setor, ainda inexistente 

Figura 17.1: Saneamento Básico
Fonte: http://www.soalagoas.info/



no país, e espera-se uma evolução nos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, cobertura precária na maioria das cidades brasileiras.

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2007), agora começa a fase da 

regulamentação da Lei, com a elaboração do Plano Nacional de Saneamen-

to Ambiental, a instituição dos mecanismos de controle social nos estados 

e municípios (agências reguladoras e conselhos regionais), saneamento das 

empresas e capacitação para o desenvolvimento de projetos visando à uni-

versalização dos serviços de saneamento nos próximos 20 anos. Para isso, 

seriam necessários recursos da ordem de R$ 10 bilhões por ano, ou seja, R$ 

200 bilhões durante 20 anos.

A Lei do Saneamento permite que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) faça investimento direto ou por meio de seus agentes financeiros, em 

Fundos de Investimento e Participações, na aquisição de cotas de Fundos de 

Direitos Creditórios e em outros fundos criados para investimento em sanea-

mento e infraestrutura, assim como na aquisição de ações representativas do 

capital social e em debêntures de empresas de saneamento e infraestrutura. 

A Lei estabelece ainda que as concessões de serviços de saneamento básico 

só poderão ser feitas por meio de contrato, sendo vedados os convênios, os 

termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Define tam-

bém que o titular do serviço (Estado ou município) terá que formular uma 

política de saneamento, definir o ente responsável pela regulação e fiscali-

zação dos serviços, fixar os deveres e os direitos dos usuários, entre outras 

atribuições. Entretanto, a Lei aprovada não resolve a questão da titularidade 

dos serviços em regiões de interesse comum, como as metrópoles, ficando o 

assunto para decisão do Supremo Tribunal Federal.

17.2 Regulação sobre os serviços de sanea-
mento básico

Sobre a Insatisfação dos brasileiros 
com serviço de saneamento básico, 

assista ao vídeo apresentado 
no Jornal Nacional. Disponível 

em  http://www.youtube.com/
watch?v=H_0UixwFNI4>

Figura 17.2: Serviços de saneamento básico
Fonte: http://www.newsrondonia.com.br/
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Caberá às agências reguladoras definir os aspectos econômicos, sociais, am-

bientais e de saúde pública. É assegurado aos usuários amplo acesso a informa-

ções sobre os serviços de saneamento básico prestados; a ter prévio conheci-

mento dos seus direitos e deveres, bem como das penalidades a que pode estar 

sujeito. Alguns pontos que merecem destaque na nova Lei do Saneamento 

Básico e que interferem nos aspectos da gestão dos recursos hídricos são:

•	 Conceito amplo de saneamento básico que inclui: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dre-

nagem e manejo de águas pluviais urbanas;

•	 Apresentação de conceitos de regulação, planejamento e avaliação dos 

serviços de forma articulada;

•	 A inserção de órgãos colegiados no controle social e a previsão de meca-

nismos de participação;

•	 A referência de instrumento de outorga de direito de uso para a utilização 

dos recursos hídricos na prestação de serviços de saneamento básico nos 

termos da Lei 9.433/97, seus regulamentos e legislações estaduais;

•	 Elaboração de planos de saneamento básico compatível com os planos de 

bacias hidrográficas;

•	 Disponibilizar sistema de informações sobre os serviços de saneamento bá-

sico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento;

•	 Previsão no contrato (de Concessões ou de Programa) metas progressivas 

e graduais, visando à expansão dos serviços prestados e de uso racional da 

água, energia e outros recursos naturais;

•	 Licenciamento ambiental das unidades de tratamento de esgotos sanitá-

rios e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água;

•	 Definir metas graduais e progressivas, considerando etapas de eficiência 

do processo, a fim de atender aos padrões estabelecidos pela legislação 

ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários.

Do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos, existe uma interface entre os 

diversos instrumentos legais e institucionais relacionados ao saneamento bási-

co: a Lei do Saneamento e a Lei de Recursos Hídricos. Existem ainda temas co-

muns que são tratados pelas instituições de governo e a legislação de uma área 

influencia a outra e vice e versa. Temas como a outorga para uso e lançamento 

de efluentes, licenciamento ambiental, monitoramento, sistemas de informa-

ções, participação e controle social, proteção de mananciais e planos de bacias, 

entre outros, guardam estreita relação e se situam na interface das duas áreas. 

Outorga: ato ou efeito de out-
orgar; consentimento, concessão, 
aprovação, beneplácito.



No âmbito do governo federal, foi criado o Conselho das Cidades, de caráter 

deliberativo e consultivo, que tem por finalidade propor diretrizes para a for-

mulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(BRASIL, 2006), cujas ações previstas influem nas políticas de saneamento. 

Mediante esse cenário, é possível constatar a necessidade de atuação in-

tegrada entre as diversas áreas ligadas aos recursos hídricos e saneamen-

to básico, inclusive uniformizando conceitos contraditórios e equivocados. 

Caso isso não ocorra, é possível prever um risco de entrave das ações e dos 

procedimentos entre as instituições envolvidas. 

Resumo
Vimos que a política de saneamento básico é delimitada pela Lei 11.445/2007, 

e controlada pelo Ministério das Cidades  Você aprendeu que a política de re-

cursos hídricos não se manifesta apenas no acesso à água, mas também no 

tratamento desse bem após a utilização humana. Viu quão (, com isso se faz) 

necessário é que o país tenha bem definido as políticas de saneamento básico.

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise na Lei nº 11.107/2005 disponível em http://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm, se é possível 

fazer a gestão associada com relação ao saneamento básico no Brasil e 

descreva a fundamentação jurídica que você encontrou para justificar a 

sua resposta:

Anotações
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Aula 18 - Política Nacional de    
 Saneamento Básico

Nessa aula daremos continuidade à temática da Política Nacional 

de Saneamento Básico delimitando sobre a Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental e o Plano Nacional de Saneamento Ambiental.

18.1 Secretaria Nacional de Saneamento  
 Ambiental

Figura 18.1: Saneamento ambiental
Fonte: http://envolverde.com.br

A Secretaria Nacional de Saneamento Básico faz parte da Administração 

direta do Ministério das Cidades e tem como meta principal assegurar a 

população brasileira o acesso a um direito humano fundamental que é o de 

utilizar a água potável com uma boa qualidade e quantidade para a vida, de 

modo que este bem de todos esteja sempre saudável para o uso tanto no 

ambiente urbano quanto no rural, conforme os princípios da universalidade, 

equidade e integralidade.

Entendendo como princípio da universalidade também conhecido como 

princípio cosmopolita que pretende realizar um ideal, cuja efetivação, contu-

do traduz. A universalidade diz respeito a todos os homens.

Já o princípio da equidade é aquele se funda na circunstância especial de 

cada caso concreto, concernente ao que for justo e razoável.

E por último, o princípio da integralidade que é um dos mais preciosos em de-

monstrar que a atenção ao saneamento básico em consideração as necessida-

des reais de cada pessoa ou grupo, mesmo que este grupo quantitativamente 



não represente a maioria ou um número extremamente expressivo de pesso-

as. Com isso, cada qual de acordo com as suas necessidades, inclusive no que 

se relaciona aos níveis de complexidade ou exigência diferenciados, coloca-se 

como detentor de cobrar do Estado medidas que possam ser essenciais.

A Secretaria Nacional de Saneamento Básico (SNSA) tem como objetivo 

institucional promover um significativo avanço, no menor prazo possível, 

rumo à universalização do abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos 

urbanos (coleta, tratamento e disposição final), além do adequado manejo 

de águas pluviais urbanas, com o consequente controle de enchentes.

Como uma questão essencialmente de saúde pública, o acesso aos servi-

ços de saneamento básico deve ser tratado como um direito do cidadão 

fundamental para a melhoria de sua qualidade de vida. Com esse foco, a 

SNSA tem por objetivo a promoção do acesso universal a esses serviços, 

com preços e tarifas justas, mediante atendimento aos requisitos de quali-

dade e regularidade, com controle social.

Para tanto, adota dois eixos estratégicos de atuação: um voltado ao plane-

jamento, formulação e implementação da política setorial, respeitando o 

pacto federativo; outro relacionado à identificação de novas fontes de finan-

ciamento que assegurem a contínua elevação dos investimentos no setor.

Há que se observar a repartição de competências estabelecida na esfera 

federal quanto ao repasse de recursos para iniciativas de saneamento. No 

tocante ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de 

resíduos sólidos urbanos, cabe ao Ministério das Cidades, por meio da Se-

cretaria Nacional de Saneamento Ambiental, o atendimento a municípios 

com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões 

Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento ou participantes 

de Consórcios Públicos afins. Para os municípios de menor porte, com 

população inferior a 50 mil habitantes, a SNSA só atua por meio de finan-

ciamento com recursos onerosos para as modalidades de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário.

Para os municípios com população de até 50 mil habitantes, o atendimen-

to com recursos não onerosos, ou seja, pelo Orçamento Geral da União 

(OGU), é realizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Fundação Na-

cional de Saúde (Funasa). Particularmente, com relação ao componente 
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manejo de águas pluviais urbanas, verifica-se a competência compartilhada 

entre Ministério das Cidades e Ministério da Integração Nacional, além de 

intervenções da Funasa em áreas com forte incidência de malária.

Fonte: http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=110

18.2 Plano Nacional de Saneamento Básico

Figura 18.2: Plano Nacional de Saneamento Ambiental
Fonte: http://cidades.gov.br/

Assista ao filme Saneamento 
Básico, com Wagner Moura e 
Camila Pitanga. 

 A Lei nº 11.445/2007 prevê no artigo 52 que o Plano Nacional de Sanea-

mento Básico deve conter, entre outros itens: 

a) Os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e 

longo prazo, para a universalização dos serviços de saneamento básico 

e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território na-

cional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas 

públicas da União;

b) As diretrizes e orientações para o equacionamento dos  condicio-

nantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico- 

financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na con-

secução das metas e objetivos estabelecidos; 

c) A proposição de programas, projetos e ações necessários para atin-

gir os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, 

com identificação das respectivas fontes de financiamento.

O primeiro entrave percebido para o cumprimento desta Lei Federal, 

como afirma o plano elaborado pelo grupo de trabalho interministerial, é 

determinar a elaboração de um plano “nacional”, pois o governo federal não 

tem competência constitucional para execução dos serviços de saneamento 

básico, cabendo aos titulares dos serviços, principalmente aos municípios, 

esta competência. Os titulares podem, no limite, dispensar o apoio e a 



orientação federais. Outro fator destacado é que não existe um sistema 

nacional de saneamento - como existe na Saúde, Educação ou Recursos 

Hídricos - que seja instrumento de integração e articulação os vários níveis 

de governo e que estabeleça vínculos entre eles. Portanto, o governo federal 

não dispõe de instrumentos para induzir a ação dos demais agentes para 

cumprir as metas de universalização. Por outro lado, o PLANSAB, assim como 

toda a política de saneamento, deve orientar-se pelo princípio consolidado 

no Art. 23, da Constituição Federal que atribui à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios a competência comum na promoção de programas 

para a melhoria do Saneamento Básico.

Com isso, o Plano Nacional de Saneamento Básico deve ter um papel de 

orientador para os demais entes da federação e deve ser o eixo central das 

políticas federais de saneamento básico no Brasil.

O Plano Nacional de Saneamento Básico, quando aprovado em sua eta-

pa final, constituirá o eixo central da política federal para o saneamen-

to básico, promovendo a articulação nacional dos entes da federação 

para a implementação das diretrizes da Lei nº 11.445/2007. Será um 

instrumento fundamental para a retomada da capacidade orientadora 

do Estado na condução da política pública de saneamento básico e, con-

sequentemente, da definição das metas e estratégias de governo para o 

setor no horizonte dos próximos vinte anos, com vistas à universalização 

do acesso aos serviços de saneamento básico como um direito social, 

contemplando os componentes de abastecimento de água potável, es-

gotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A elaboração do PLANSAB iniciou-se com a construção coletiva do “O 

PACTO PELO SANEAMENTO BÁSCIO: Mais Saúde, Qualidade de Vida e 

Cidadania”, que congregou os múltiplos agentes que atuam no Setor de 

Saneamento Básico e propôs os eixos, pressupostos e objetivos do Plano 

Nacional de Saneamento Básico. Esta tarefa ficou a cargo do Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI), formado por representantes de órgãos fe-

derais que atuam ou tenham interface com o saneamento, e pelo Grupo 

de Acompanhamento do Comitê Técnico de Saneamento Ambiental do 

Conselho das Cidades, que acompanha todo o processo de elaboração do 

PLANSAB e subsidia o ConCidades, responsável por sua aprovação final.
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Com a finalização do texto da proposta do PLANSAB finalizado em abril de 

2011, a mesma foi apresentada e debatida em cinco Seminários Regionais 

(em Belém-PA, Salvador-BA, Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Florianópolis-SC) 

e em duas audiências públicas (ambas em Brasília-DF), sendo que a conclu-

são do debate com a sociedade será finalizado com a realização de uma 

consulta pública através da internet, pelo sítio eletrônico (www.cidades.
gov.br/plansab), e também da avaliação do mesmo pelos Conselhos Na-

cionais de Saúde, de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e das Cidades.

Fonte: http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=302:plansab&catid=84&Itemid=113

Resumo
Foi estudada nesta aula a estrutura pública organizada na secretaria nacional 

de saneamento básico para o acesso ao direito humano de uso da água lim-

pa e em quantidade suficiente para vida. Também conheceu o documento 

denominado Plano Nacional de Saneamento Básico que é o eixo central das 

políticas públicas federais relacionadas com o saneamento básico. 

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise se há uma política estadual ou municipal que vise o atendimen-

to de saneamento básico em sua localidade, que faça projeção de metas 

específicas a serem alcançadas para que todos os habitantes tenham o 

serviço de saneamento básico. 

Anotações

Assista ao vídeo “O que é saneamento 
básico?”, disponível em http://www.
youtube.com/watch?v=9lJ5I1hizkw&
feature=related. Você verá que grande 
parte da população brasileira nem sabe 
o que é saneamento básico.
Veja em http://www.youtube.com/
watch?v=Im9e3GkYs-o outro vídeo 
que comenta e dá exemplo de uma 
política pública estadual em Minas 
Gerais sobre saneamento básico. 

Aula 18 - Política Nacional de Saneamento Básico 
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Aula 19 - Política Nacional de Resíduos  
 Sólidos e os desafios da sua  
 implantação

Nessa aula estudaremos a lei que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, seus princípios, objetivos e diretrizes a serem seguidos 

pelos diversos atores (poder público/empresas/população).

19.1 Introdução à Lei nº 12.305 - Política   
 Nacional de Resíduos Sólidos
Marco histórico da gestão ambiental no Brasil, a lei que estabelece a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos lança uma visão moderna na luta contra um 

dos maiores problemas do planeta: o lixo urbano. 

Tendo como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, em-

presas e população, a nova legislação impulsiona o retorno dos produtos às 

indústrias após o consumo e obriga o poder público a realizar planos para 

o gerenciamento do lixo. Entre as novidades, a lei consagra o viés social da 

reciclagem, com participação formal dos catadores organizados em coope-

rativas. Promulgada no dia 2 de agosto de 2010, após amplo debate com 

governo, universidades, setor produtivo e entidades civis, a Política Nacional 

promoverá mudanças no cenário dos resíduos.

Figura 19.1: Resíduos sólidos
Fonte: http://www.infoescola.com/ 

Esta aula foi elaborada com base no site: http://www.cempre.org.br/do-
wnload/pnrs_002.pdf.



“O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Polí-

tica Nacional de Resíduos Sólidos (...)” (Cap. III, Seção I, art. 25).

Os principais objetivos da nova lei são:

a) A não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos;

b) Destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos;

c) Diminuição do uso dos recursos naturais (água e energia, por exemplo) 

no processo de produção de novos produtos;

d) Intensificação de ações de educação ambiental;

e) Aumento da reciclagem no país;

f) Promoção da inclusão social;

g) Geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis.

19.2 O que muda com a lei – Desafios da  
 implantação
Nesse momento, você conhecerá algumas das óticas para se estudar e im-

plantar a Política de Resíduos Sólidos nas cidades, regiões – enfim, no país 

como um todo.

19.2.1 Mais coleta seletiva e menos lixões

As providências tomadas pelos municípios fazem parte de um novo conceito: o 

gerenciamento integrado do lixo, que envolve diferentes soluções, como a reci-

clagem e a disposição dos rejeitos em aterros que seguem critérios ambientais.

Figura 19.2: Coleta seletiva
Fonte: http://mariliaescobar.wordpress.com/
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Pela nova lei, os governos municipais e estaduais têm prazo de dois anos para 

elaborar um plano de resíduos sólidos, com diagnóstico da situação do lixo e 

metas para redução e reciclagem, além de dar um fim aos lixões e buscar solu-

ções consorciadas com outros municípios. Devem também identificar os prin-

cipais geradores de resíduos, calcularem melhor os custos e criar indicadores 

para medir o desempenho do serviço público nesse campo. A existência desse 

plano, que será simplificado nas cidades com menos de 20 mil habitantes, é 

condição para o acesso a recursos da União. Terão prioridade às fontes finan-

ceiras do governo federal, os municípios que implantarem coleta seletiva com 

participação de cooperativas de catadores. 

No caso do governo federal, a lei obriga a elaboração de um plano nacio-

nal com horizonte de duas décadas, atualizado a cada quatro anos, sob 

coordenação do Ministério do Meio Ambiente. O trabalho, previsto para 

ser executado a partir da mobilização e participação popular em audiências 

públicas inclui metas para melhorar o cenário dos resíduos no país, normas 

para acesso a recursos federais e meios de fiscalização. 

Fonte: http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf

Figura 19.3: Separação do lixo
Fonte: http://www.cempre.org.br/	  

Quadro 19.1: O que muda com a lei – nessa ótica

ANTES DEPOIS

Falta de prioridade para o lixo urbano
Municípios farão plano de metas sobre resíduos com 
participação dos catadores

Existência de lixões na maioria dos municípios Os lixões precisam ser erradicados em 4 anos 

Resíduo orgânico sem aproveitamento Prefeituras passam a fazer a compostagem

Coleta seletiva cara e ineficiente
É obrigatório controlar custos e medir a qualidade do 
serviço



19.2.2 Reciclagem com inclusão social
A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos reforça o viés social da reciclagem 

com a participação dos catadores, organizados em cooperativas ou associa-

ções – um modelo que está sendo exportado pelo Brasil para outros países em 

desenvolvimento. A parceria com essa força de trabalho de baixa renda, que 

pode ser contratada pelos municípios sem licitação pública, passa a ser critério 

de prioridade para acesso a recursos da União. Hoje as cooperativas proces-

sam uma pequena parte do total de materiais encaminhados para reciclagem 

no Brasil. Com as diretrizes da legislação, a tendência é esse quadro se inverter. 

O desafio agora é mobilizar os catadores, capacitar e aparelhar as cooperati-

vas para exercer esse importante papel, definido pela nova lei. Ao fazer a se-

paração dos resíduos, seguindo as especificações dos diferentes materiais, e 

prensá-los para montar fardos, as cooperativas funcionam como fontes para 

a máquina da reciclagem com suas várias engrenagens. São elementos-cha-

ve para viabilizar, em parceria com as empresas, o retorno de embalagens e 

outros materiais à produção industrial após o consumo pela população.

São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: “(...) integração 

dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envol-

vam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” 

(Cap. II, art. 6º XII).

Figura 19.4: Integração dos catadores de materiais reutilizáveis
Fonte: http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf
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Resumo
Admitimos que a temática estudada hoje, assim como os programas e pro-

jetos relacionados à sua fase inicial de implantação ainda estão se delinean-

do, propiciando apenas reflexões sobre alguns tópicos da matéria. Existem 

expectativas de que a PNRS venha fortalecer e difundir essas práticas, tanto 

nas esferas públicas como privadas. A quantificação dos resultados dessas 

práticas, por exemplo, permitirá estabelecer alguns indicadores de desem-

penho a essas iniciativas, propiciando a difusão de informações atreladas a 

ações de educação ambiental.

Atividade de aprendizagem
1. Você, no papel de aluno, morador, consumidor, cidadão, o que está fa-

zendo nesses diversos contextos em que atua no quesito “resíduos só-

lidos”? Encontra dificuldade, por exemplo, no descarte dos resíduos? O 

que faz para que tal problema seja sanado? Pesquisa, busca orientações? 

Relate o seu papel nesse meio.

Aula 19 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e os desafios da sua implantação

Fonte: http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf.

Quadro 19.2: O que muda com a lei – nessa ótica

ANTES DEPOIS

Exploração por atravessadores e riscos à saúde
Catadores reduzem riscos à saúde e aumentam renda 
em cooperativas

Informalidade
Cooperativas são contratadas pelos municípios para 
coleta e reciclagem

Problemas de qualidade e quantidade dos materiais
Aumenta a quantidade e melhora a qualidade da 
matéria-prima reciclada

Falta de qualificação e visão de mercado
Trabalhadores são treinados e capacitados para ampliar 
produção
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Aula 20 - Política Nacional de Resíduos   
 Sólidos - Questões específicas

Nesta aula continuaremos a debater questões específicas relacionadas 

com a ótica da reciclagem a partir da referência legal atual que impõe 

um direcionamento especial às políticas públicas de resíduos sólidos.

20.1 Tudo se transforma
Dentro do conceito de responsabilidade compartilhada, a lei da Política Na-

cional de Resíduos Sólidos estabelece as bases de uma prática que promete 

marcar a ação das empresas e a gestão do lixo no Brasil: a logística reversa. O 

termo está cada vez mais presente no vocabulário da reciclagem. Significa a 

recuperação de materiais após o consumo, dando continuidade ao seu ciclo 

de vida como insumo para a fabricação de novos produtos.

Tanto indústrias como lojas, supermercados, distribuidores, importadores 

e comércio em geral estão obrigados a implementar sistemas de logística 

reversa – inicialmente para produtos como agrotóxicos, pilhas e baterias, 

pneus, óleos  lubrificantes, lâmpadas, embalagens em geral e produtos ele-

troeletrônicos e seus componentes, a exemplo de geladeiras, televisores, ce-

lulares, computadores e impressoras.

As medidas para o retorno dos produtos via reciclagem serão implementa-

das progressivamente. E serão criados mecanismos econômicos e financeiros 

Figura 20.1: Ótica da reciclagem
Fonte: http://www.institutoric.com.br/

Esta aula foi elaborada com base no site: http://www.cempre.org.br/do-
wnload/pnrs_002.pdf.



com objetivo de incentivar a atividade e contribuir para que a nova lei seja 

aplicada na prática. 

São instrumentos que tornam o mercado da reciclagem mais estável e vi-

goroso, atraindo novas tecnologias e investimentos privados. Com o marco 

legal que vale em todo o país e dá segurança às empresas, a logística reversa 

avançará mais rapidamente. Como resultado, a expectativa é de uma maior 

absorção dos materiais separados do lixo, com menor pressão sobre os ater-

ros sanitários e mais geração de emprego e renda. 

Atualmente, 13% dos resíduos urbanos são reciclados. Mas o potencial para 

reciclagem é muito maior. Recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômi-

ca e Aplicada (IPEA), do governo federal, indica que o país perde anualmente 

R$ 8 bilhões por enterrar materiais recicláveis que podem voltar à produção 

industrial. Além dos aspectos econômicos, a reciclagem economiza recursos 

naturais, como a água, além de proporcionar o uso racional de energia e 

menor emissão de gases do efeito estufa. 

A partir desses desafios ambientais, aliados às questões sociais, a nova legis-

lação aponta a responsabilidade das empresas na fabricação de embalagens 

e produtos mais facilmente recicláveis ou que gerem menos impactos am-

bientais.  As medidas para reduzir resíduos começam desde o projeto dos 

produtos e permeiam todo o seu ciclo de vida, incluindo também o trans-

porte e o descarte final.

O setor produtivo deverá informar ao consumidor sobre as formas de evitar, 

reciclar e eliminar resíduos, além de promover a logística reversa dos eletroe-

letrônicos e outras ações previstas no artigo 33 da nova legislação. 

Nesse cenário surgem novos e importantes desafios, como a maior conscienti-

zação dos consumidores para o descarte adequado de computadores, celula-

res, eletrodomésticos e outros aparelhos, com apoio dos lojistas e fabricantes.

“Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm res-

ponsabilidade que abrange (...) recolhimento dos produtos e dos resídu-

os remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação 

final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema 

de logística reversa”. (Cap. III, Seção II, Art. 31, IV)
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“As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem”. (Cap. III, Seção II, Art. 32)

Analise a seguir, o quadro sobre o que muda com a lei, nessa ótica.

Quadro 20.1: O que muda com a lei – nessa ótica

ANTES DEPOIS

Inexistência de lei nacional para nortear os investimen-
tos das empresas

Marco legal estimulará ações empresariais

Falta de incentivos financeiros
Novos instrumentos financeiros impulsionarão a 
reciclagem

Baixo retorno de produtos eletrônicos pós-consumo
Mais produtos retornarão à indústria após o uso pelo 
consumidor

Desperdício econômico sem a reciclagem 
Reciclagem avançará e gerará mais negócios com impacto 
na geração de renda

Fonte: http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf. 

20.2 Mudanças de hábitos
Separar os resíduos gerados nas residências e no ambiente de trabalho é 

uma rotina que se torna comum nas cidades com o aumento da consciên-

cia ambiental. Essa tarefa, quando realizada corretamente, é decisiva para 

aumentar a quantidade e qualidade dos materiais recicláveis que retornam 

para as indústrias – o que, por consequência, eleva os ganhos dos catadores 

e reduz ameaças à saúde e à natureza.

Para a nova lei sair do papel, um hábito importante é a devolução dos produtos 

eletrônicos fora de uso, com base nas informações prestadas pelas empresas. 

Além disso, condomínios, escolas, associações, lojas e empresas adotam cada 

vez mais as lixeiras diferenciadas por cores para receber materiais recicláveis. 

Nas residências, é importante a separação dos materiais secos (plásticos, 

papéis, latas, vidros) dos úmidos (restos de comida e sujeiras contendo ma-

téria orgânica em geral). A parte seca é recolhida pelos catadores ou pelos 

serviços de coleta seletiva municipal. A úmida é normalmente levada pelos 

caminhões do lixo comum para os aterros sanitários, mas – conforme indica-

ção da nova legislação – a partir de agora as prefeituras deverão transformar 

esses resíduos em adubo pela compostagem.

O papel do consumidor na responsabilidade compartilhada pelos resíduos 

urbanos inclui o exercício de seus direitos como cidadão. Isso significa estar 

bem informado e reivindicar junto às autoridades o cumprimento da nova 

lei, garantindo entre outros pontos a coleta seletiva assídua e abrangente.

A compostagem é um processo 
biológico em que os microrgan-
ismos transformam a matéria 
orgânica, como estrume, folhas, 
papel e restos de comida, num 
material semelhante ao solo, a que 
se chama composto, e que pode 
ser utilizado como adubo.



 “Sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo plano mu-

nicipal (...), os consumidores são obrigados a (...) acondicionar ade-

quadamente e de forma diferenciada os resíduos (...). O poder público 

municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 

participam (...)”. (Cap. III, Seção II, Art. 35)

Figura 20.2: Consciência seletiva
Fonte: http://www.cempre.org.br/download/phrs_002.pdf

Quadro 20.2: O que muda com a lei – nessa ótica

ANTES DEPOIS

Não separação do lixo reciclável nas residências Consumidor fará separação mais criteriosa nas residências

Falta de informação Campanhas educativas mobilizarão moradores 

Falhas no atendimento da coleta municipal Coleta seletiva melhorará para recolher mais resíduos

Pouca reivindicação junto às autoridades Cidadão exercerá seus direitos junto aos governantes

Resumo
A temática aprofundada nesta aula sobre a política de resíduos sólidos oriun-

da da nova legislação que versa sobre o assunto, possibilitou que você rela-

cionasse o papel dos setores produtivos e dos consumidores como responsá-

veis pelo novo direcionamento dos resíduos sólidos no meio ambiente. Com 

isso você está apto a propor mudanças de comportamento para si mesmo e 

para as pessoas com as quais estabelece relações próximas de maneira cien-

tifica e bem fundamentada.

Atividade de aprendizagem
1. Entreviste, no seu local de trabalho, um colega ou em seu grupo familiar, 

alguém que realiza a coleta seletiva, se eles se recordam de ter mudado 

a forma de realização desses procedimentos nos últimos tempos, ou seja, 

se há uma mudança de hábitos mais favorável a reciclagem correta:

Fonte: http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf.

Assista ao vídeo Nova Lei da 
Reciclagem, do Jornal Nacional, 

disponível em http://www.
youtube.com/watch?v=9w3B2d

FZ8js&feature=related
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Palavra do professor-autor

e-Tec Brasil135

1. Analise as proposições abaixo e assinale a sequência correta:
I) O Direito Ambiental é um campo da área jurídica que compreende a rela-

ção do homem com o meio ambiente.

II) O Direito Ambiental estabelece novas diretrizes de conduta, fundamenta-

das na Política Nacional do Meio Ambiente.

III) A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece definições claras e qua-

lifica as ações dos agentes modificadores e provê mecanismos para assegu-

rar a proteção ambiental.

IV) A Constituição Federal de 1988 não faz menção à proteção dos recursos 

naturais.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

2. Assinale a alternativa em que as lacunas são completadas corre-
tamente:

I) O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído em _____. 

II) Na década de _____, a preocupação com a conservação do meio ambien-

te foi institucionalizada com a aprovação da Lei nº 4.771 de 15/09/1965, 

que instituía o Código Florestal Brasileiro.

III) A Conferência de Estocolmo de _____, onde o Brasil defendia a ideia de 

que o melhor instrumento para combater a poluição é o desenvolvimento 

econômico e social.

IV) A Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério 

do Interior, “orientada para conservação do meio ambiente e uso racional 

dos recursos naturais”, foi criada em _____.

a) 1934, 60, 1972, 1973 

b) 1988, 70, 1972, 1999

c) 70, 1988, 60, 1999, 2000

d) 1943, 70, 2000, 2012

e) 1988, 60, 1972, 1973
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3. Relacione as colunas e indique a sequência correta:

(   ) foi divulgada pela Comissão Brundtland, 

criada pela Organização das Nações Unidas 

em 1983.

(   ) as pessoas jurídicas passaram a ser res-

ponsabilizadas criminalmente, permitindo a 

responsabilização da pessoa física autora ou 

co-autora da infração.

(   ) assinou acordos importantes como: 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças do Clima,  a Convenção da 

Diversidade Biológica,  a Carta da Terra, o 

Protocolo de Florestas e a Agenda 21 Global.

(   ) “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualida-

de de vida”.

(   )  planejamento estratégico e participativo 

que sensibiliza os governos locais e estaduais 

a encararem suas responsabilidades para um 

desenvolvimento sustentável, e a tomarem 

iniciativas para elaboração de suas Agendas

(1) O artigo 225 da Constituição Federal Brasilei-

ra de 1988 diz

(2) O conceito “desenvolvimento sustentável”

(3) A II Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92)

(4) Lei de Crimes Ambientais ou Lei da Natureza

(5) Agenda 21 Brasileira 21 locais.

Marque a alternativa correta.

a) 3, 2, 4, 1, 5

b) 2, 4, 3, 1, 5

c) 3, 4, 5, 1, 2

d) 2, 1, 5, 4, 3

e) 3, 2, 1, 4, 5

4. São ações adotadas pelos governos federal, estadual e municipal, 
e pelas instituições públicas estatais, visando resguardar os direi-
tos sociais e coletivos previstos em lei. Esta definição se encaixa 
no contexto de:

a) Direito

b) Ecologia

c) Biodiversidade

d) Direito Privado

e) Políticas Públicas
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5. São exemplos de Políticas Públicas Ambientais:
a) Política Nacional do Meio Ambiente, Código das Águas, Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 225.

b) Ecossistema 

c) Energia Renovável

d) Produção Industrial

e) Recursos Naturais

6. Considerando as atribuições do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observe as 
afirmações abaixo e assinale a sequência correta:

I) Tem o poder de polícia ambiental.

II) Executa ações das políticas nacionais de meio ambiente.

III) Promove articulação entre os órgãos envolvidos.

IV) Realiza controle e fiscalização da poluição ambiental.

V) Realiza monitoramento e licenciamento ambiental.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

7. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os movimentos ambientalistas internacionais se intensificaram na déca-

da de 60, conhecida como década da consciência.

b) O Tratado do Antártico estipulou que o continente Antártico somente 

poderia ser utilizado para fins pacíficos.

c) A Alemanha foi o primeiro país a elaborar o selo ecológico, o Anjo Azul, 

destinado a apresentar os produtos que são produzidos com qualidade 

ambiental. 

d) A administração dos recursos naturais é a primeira fase na qual as políti-

cas se focaram em dar suporte a áreas protegidas 

e) As políticas públicas só podem ser elaboradas e executadas de modo 

centralizado pelo governo. 
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8. Complete a frase com alternativa correta: A gestão integrada de 
recursos pode ser considerada como uma das _________das po-
líticas ambientais no Brasil sendo que é neste momento que se 
desenvolve mecanismo de definição da política e a coordenação 
das atividades ambientais governamentais.

a) abordagens estratégicas

b) memórias

c) poluições

d) biodiversidades

e) diversidades

9. Assinale a alternativa correta:
a) A política ambiental pode ser definida como um conjunto de atividades e 

procedimentos com os diferentes níveis de competências e organizações.

b) Todos os Estados brasileiros já possuem estruturas descentralizadas de 

políticas ambientais e funcionando perfeitamente. 

c) O Paraná não possui uma política de meio ambiente.

d) A descentralização não é a transferência da autoridade e do poder de-

cisório de instâncias agregadas para unidades espacialmente menores. 

e) As políticas públicas ambientais não podem ser objeto de descentralização. 

10. Considerando as frases abaixo, assinale a sequência correta:
I)Todos os cidadãos e entes federativos estão obrigados a realizar e a obe-

decer as políticas públicas ambientais que visem o desenvolvimento susten-

tável.

II) A sustentabilidade é a relação que existe entre os sistemas dinâmicos da 

economia e da ecologia.

III) A sustentabilidade é um dos objetivos dispostos na Lei 6.938/81 - Política 

Nacional de Meio Ambiente.

IV) No desenvolvimento sustentável não há necessidade de adotar o consu-

mo sustentável, no qual deve se dar preferência por produtos com maior du-

ração de uso e que utilizem menores recursos na sua produção e consumo.

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I, II e III estão corretas.

c) Apenas III está correta.

d) Apenas I, III e IV estão corretas

e) Todas as alternativas estão corretas.
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11. Considerando a prática dos três “erres”, complete: O primeiro R, 
de ____, que se recomenda evitar adquirir produtos desnecessá-
rios; o segundo R, de ____, que sugere que se reaproveite embala-
gens, plásticos e vidros, por exemplo; por fim, o terceiro e último 
R, de ____ que orienta separar o que pode ser transformado em 
outro produto ou, então, em produto semelhante. 

a) Reciclar, Reduzir, Reutilizar

b) Reformulação, Redução, Reciclagem

c) Redução, Reutilização, Reciclagem

d) Reorganizar, Readquirir, Reutilizar

e) Reduzir, Reciclar, Reformar

12. Analise as proposições abaixo, e indique a alternativa correta:
I) O princípio da participação é extremamente importante no Estado e pode-

-se considerar como princípio estrutural dentro de uma sociedade democrá-

tica, pois se busca a cooperação entre cidadãos e estado para a solução da 

crise ambiental.

II) Alguns municípios adotam políticas públicas para o consumo sustentável 

através da coleta seletiva de lixo com fim de reciclar o lixo dessas cidades.

III) Nas ações judiciais ambientais, de organizações não governamentais, de 

sociedades civis e órgãos de classe foi-lhes garantido o direito de, diante do 

Poder Judiciário, pleitear em defesa do meio ambiente, pois se trata de um 

interesse difuso e coletivo. 

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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13. Considerando a participação da sociedade civil na construção da 
sustentabilidade através do instrumento da audiência pública, co-
loque (V) se a assertiva for verdadeira, ou (F) se for falsa, e depois 
indique a resposta correta:

(   ) A audiência pública é uma das formas de efetiva e eficaz participação 

e controle da população nas decisões ambientais tomadas pela Administra-

ção Pública. 

(   ) A audiência pública é um instrumento que leva a uma decisão política 

ou legal com legitimidade e transparência.

(   ) A audiência pública não é considerada uma das instâncias no processo 

de tomada da decisão administrativa ou legislativa.

(   ) Na audiência pública as pessoas têm a oportunidade de se manifes-

tarem, contudo, não podem expor suas opiniões e nem aflições antes da 

conclusão do processo. 

(   ) O instrumento da audiência pública está associada à prática da demo-

cracia direta, juntamente com a consulta popular. 

Assinale a alternativa correta.

a) V; F; V; F; V.   

b) F; V; F; V; F.

c) V; F; F; V; V.

d) V; V; F; F; V.

e) F; V; V; V; F.

14. São formas de controle feitos pelo Estado e pela sociedade visando 
garantir o processo participativo através de audiências públicas:

a) o arbitrário, o comum, o administrativo.

b) o comunitário, o administrativo, o judicial.  

c) o convencimento, o consensual, o administrativo.

d) o comunitário, o consensual, o administrativo.

e) o processual, o arbitrário, o comum.

15. Complete as lacunas da frase com as palavras corretas. 
“Os fundamentos legais para a realização de ______ para análise do ______ 

e também do ______ estão no próprio texto Constitucional de 1988, assim 

como também a publicidade dos empreendimentos com significativo im-

pacto ambiental, a fim de que a população participe do licenciamento e os 

órgãos ambientais informem à população sobre o procedimento”. 
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Marque a alternativa correta:

a) relatório, audiência pública, RIMA.

b) análise, controle, investimentos.

c) investimentos, controle, faturamento.

d) RIMA, EIA, licenciamento.

e) audiência pública, RIMA, EIA.

16. Com base no Código de Águas, analise as questões abaixo, e assi-
nale a alternativa correta:

I) O Código de Águas foi publicado no de 1934. No mesmo ano, houve a 

promulgação da Constituição de 1934, com a qual era ele compatível. Pos-

teriormente, em 11/11/38, houve sua adaptação às normas e aos objetivos 

da Constituição de 1937, sendo alterado e mantido por decreto-lei.

II) O  Código de Águas utilizou os conceitos de  navegabilidade  e flutuabili-

dade para definir o domínio das margens e leitos.

III) O Código de Águas assegura o uso gratuito de qualquer corrente ou nas-

cente de água, para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho 

que a torne acessível.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

17. Estão sujeitos à outorga do Poder Público o direito dos seguintes usos:
I) derivação

II) extração de água de aquífero

III) usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água

IV) reciclagem de produtos

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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18. De acordo com a conceituação dada, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

a) Por meio do Decreto 23.793, de 23/01/1934, foi instituído o “Código 

Florestal Brasileiro” que apresentava, entre outros pontos, o conceito de 

florestas protetoras.

b) No primeiro Código Florestal Brasileiro também foi definida a obrigato-

riedade de uma espécie de “reserva florestal” nas propriedades ao dispor 

que “nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater 
mais de três quartas partes da vegetação existente.

c) Dependem de outorga: (i) os usos de água para a satisfação das necessi-

dades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; (ii) 

as derivações e captações consideradas insignificantes; e (iii) as acumula-

ções consideradas insignificantes.

d) Embora semelhante ao conceito das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), o decreto 23.793, de 23/01/1934 não previa as distâncias míni-

mas para a proteção dessas áreas.

e) Na década de 60, foi promulgado um novo Código Florestal, porém este 

manteve os objetivos de seu antecessor, aperfeiçoando-os, respeitando 

o progresso conquistado ao longo dos anos, correspondendo às preten-

sões erigidas pela sociedade em 1965.

19. Analisando o cenário dos anos 50 e 60 em relação à estrutura da po-
lítica ambiental no Brasil, indique a alternativa incorreta:

a) O conceito de Nação, segundo alguns autores, é entendido como uma 

estrutura dotada de autodeterminação, devendo possuir um elevado 

grau de autonomia, o que passa, necessariamente, pelo controle de sua 

inserção econômica no mercado mundial.

b) Nos anos 40 e 50, no Brasil, vez que nesta época se buscava intensificar 

o desenvolvimento industrial, não havia propriamente uma política am-

biental, mas sim, políticas que acabaram resultando nela.

c) Os anos 40 e 50 assinalaram o momento de tomada de forma a ideologia 

do capitalismo industrial, que vinha desarticulada e desamarrada desde 

o final do Império.

d) A criação da Cepal e a centralidade da questão desenvolvimentista nos 

anos 50 produzem um corpo teórico que fundamenta o projeto industrial.

e) O modelo colonial brasileiro não teve nenhuma correlação ou depen-

dência do mercado internacional, característica da economia agrário-

-exportadora.
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20. Analise a seguinte proposição: “Os temas predominantes no Bra-
sil nos anos 50 e 60 eram o incentivo à exploração dos recursos 
naturais, o desbravamento do território, o saneamento rural, a 
educação sanitária e os embates entre os interesses econômicos 
internos e externos”.

a) A afirmação está correta e simboliza as ações voltadas às políticas am-

bientais do Brasil nas décadas de 50 e 60.

b) A afirmação não é verdadeira, pois não havia nenhuma legislação no 

período.

c) Nos anos 50 e 60 não havia incentivo à exploração dos recursos naturais.

d) Nos anos 50 e 60 não havia incentivo ao saneamento rural.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

21. Analise a seguinte afirmação: “A partir dos anos 50, houve um au-
mento do crescimento econômico e consequentemente, aumento 
da degradação ambiental. Tal etapa foi caracterizada pela premis-
sa chamada Comando-Controle, que como o próprio nome sugere, 
estabeleceu normas e metas a serem atingidas e cumpridas. A po-
lítica de Comando-Controle apresenta os seguintes vieses:

I) Estabelece padrões de emissões incidentes através da autoridade ambiental;

II) Determina o uso de tecnologias limpas com o intuito de abater a poluição 

e cumprir os padrões de emissão incidentes.

III) A política de Comando-Controle também mostrou deficiências, pois sua 

implementação foi excessivamente morosa, ampliada por contestações judi-

ciais e a utilização de tecnologias limpas não foram ampliadas.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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22. Assinale a alternativa em que as lacunas são completadas corre-
tamente.

I) A ______ foi um marco fundamental do posicionamento ambiental inter-

nacional.

II) Esse marco ocorreu em ______, também denominada de ______.

a) Conferência de Estocolmo, 1972, Primeira Conferência Mundial sobre o 

homem e o meio ambiente.

b) Conferência de Estocolmo, 1982, Segunda Conferência Mundial sobre o 

homem e o meio ambiente.

c) Conferência das Cidades, 2000, Primeira Conferência Mundial sobre o 

homem e o meio ambiente.

d) Conferência das Partes, 2002, Eco-92.

e) Conferência do Clima, 1992, Eco-92.

23. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Conferência de Estocolmo foi o ponto de partida para a proteção inter-

nacional do meio ambiente.

b) O aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram inú-

meras preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da quan-

tidade e qualidade das águas disponíveis que motivaram, à época, a decisão 

de realizar uma conferência mundial sobre a proteção do meio ambiente.

c) São exemplos de problemas ambientais ocorridos no final da década de 

60 que contribuíram para a realização da conferência mundial sobre a 

proteção do meio ambiente: as chuvas ácidas, a poluição do Mar Bálti-

co, a acumulação de metais pesados e de pesticidas que impregnavam 

peixes e aves.

d) d) O baixo crescimento econômico e a não ocorrência da transformação 

das sociedades e de seus modos de vida não foram preocupações am-

bientais nas décadas de 60 e 70.

e) A Declaração do Meio Ambiente foi trazida pela Conferência das Nações 

Unidas, em Estocolmo, a qual incluiu princípios, na tentativa de oferecer 

aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio 

ambiente humano.
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24. Lançado em 1962, considerado um estopim que deu forma a um 
novo e poderoso movimento social e causou uma verdadeira revo-
lução em defesa do meio ambiente:

a) Mobilização Social 

b) Saneamento Básico

c) Primavera Silenciosa

d) Ouro Azul

e) Ouro Negro

25. Indique a alternativa INCORRETA:
a) O Sisnama foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 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 ambiental.

b) A atuação do Sisnama se dará mediante articulação coordenada dos ór-

gãos e entidades que o constituem, observado o acesso da opinião públi-

ca às informações relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de 

proteção ambiental, na forma estabelecida pelo Conama.

c) Os estados, o distrito federal e os municípios não têm nenhuma inter-

ferência com a implantação e regionalização das medidas emanadas do 

Sisnama, não havendo, portanto, necessidade de estabelecer normas e 

padrões supletivos e complementares.

d) Uma das principais funções do Sisnama é implementar a política nacional 

de meio ambiente. 

e) Sisnama possui órgãos e instrumentos que buscam a garantia dos pro-

cedimentos administrativos previstos na legislação ambiental brasileira.

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 145



26. Correlacione os termos com a definição dos itens e, depois, assinale 
a alternativa que contém a sequência correta:

Termos

1. Sisnama

2. Conama

3. MMA

4. CNRH

5. Ibama

Definições

(   ) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-

nováveis -  com a finalidade de executar e fazer executar as políticas e 

diretrizes governamentais definidas para o meio ambiente.

(   ) Conselho Nacional de Recursos Hídricos responsável pela implemen-

tação do Plano Nacional de Recursos Hídricos.

(   ) Tem a missão de adotar estratégias que promovam o conhecimento, 

a proteção, a fiscalização e a recuperação do meio ambiente brasileiro, 

bem como os seus biomas e biodiversidade. É também responsável pela 

formulação das Políticas Ambientais. 

(   ) Órgão Consultivo e Deliberativo com a finalidade de assessorar, es-

tudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governa-

mentais para o meio ambiente e os recursos naturais.

(   ) Tem como função a implementação da Política Nacional de Meio 

Ambiente e estabelece um conjunto articulado de órgãos, entidades, re-

gras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade 

ambiental.

Alternativas com as sequências

a) 2, 3, 1, 4, 5

b) 5, 4, 3, 2, 1

c) 1, 2, 3, 4, 5

d) 4, 2, 3, 1, 5

e) 3, 2, 1, 5, 4
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27. Observe a afirmação abaixo e complete corretamente:
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) foi ins-

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

Ambiente, regulamentada pelo Decreto 99.274/90. E o Conselho é pre-

sidido pelo ____, e sua Secretaria Executiva é exercida pelo secretário 

executivo do MMA.

a) Ministro das Cidades

b) Ministro do Meio Ambiente

c) Ministro da Justiça 

d) Ministro da Fazenda

e) Ministro da Biodiversidade 

28. Analisando a figura abaixo, é correto afirmar:

	  

a) Para se falar em desenvolvimento sustentável, deve-se pensar na harmo-

nia/equilíbrio entre o crescimento econômico, qualidade de vida e meio 

ambiente.

b) Para se falar em desenvolvimento sustentável, há necessidade do equilíbrio 

entre o social e econômico, pois o ambiental se ajusta naturalmente.

c) Para se falar em desenvolvimento sustentável, não há necessidade da 

efetiva participação dos cidadãos no processo de decisão.

d) No desenvolvimento sustentável, o lucro é visado como prioridade.

e) O meio ambiente é o único fator a ser analisado quando da elaboração 

de um projeto de sustentabilidade.

Fonte: http://blog.maisestudo.com.br/as-10-cidades-mais-vibrantes-do-mundo/
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29. Analisando a afirmação abaixo, indique a alternativa INCORRETA:
Segundo o Relatório Brundtland, uma série de medidas deve ser tomada 

pelos países para promover o desenvolvimento sustentável, entre elas:

a) limitação do crescimento populacional.

b) satisfação das necessidades básicas da população (educação, água, ali-

mentos, energia, saúde) a longo prazo.

c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas.

d) diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias 

com uso de fontes energéticas renováveis.

e) não aumento da produção industrial nos países não industrializados com 

base em tecnologias ecologicamente adaptadas.

30. Complete a frase conforme as lacunas e indique a resposta correta:
O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo o Relatório ____, é 

o desenvolvimento que atende às ____ do presente sem comprometer a 

possibilidade de as ____ atenderem a suas próprias necessidades.

a) Mundial, premissas, bacias hidrográficas. 

b) Setorial, plantações, habitações.

c) Institucional, mudanças, águas subterrâneas.

d) Brundtland, necessidades, gerações futuras.

e) Corporativo, demandas, populações. 

31. São entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, exceto:
a) Agência Nacional de Águas (ANA) 

b) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) 

c) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chi-

co Mendes 

d) Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

e) Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
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32. Analise as alternativas abaixo e selecione a correta:
I) A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento (CNUMAD), também denominada RIO-92, foi realizada de 3 a 14 

de junho de 1992, no Rio de Janeiro, e reuniu 176 chefes de Estado da 

maioria dos países do mundo.

II) Conferência RIO-92 baseou-se na Agenda 21 ONU (Organização das 

Nações Unidas), também chamada de Agenda Global, que é um progra-

ma abrangente de ação para o desenvolvimento sustentável das nações 

no século XXI .

III) A Agenda 21 Global serviu de base para a criação da Agenda 21 

brasileira, que se utilizou dos princípios globais para adaptar conforme 

as características e necessidades brasileiras.

IV) Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD), também denominada RIO-92, não foi 

permitida a ocorrência de conferência paralela para não atrapalhar o 

foco dos trabalhos

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III e IV estão corretas.

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

33. Após a RIO-92, ocorreram mais dois eventos para continuidade 
das ações e estratégias de futuro para o Meio Ambiente e Desen-
volvimento. São eles:

a) Rio + 10, Rio + 15.

b) Rio + 10, Rio + 20.

c) Rio + 15, Rio + 20.

d) Rio + 5, Rio + 15.

e) Rio + 5, Rio + 10.

34. É correto afirmar que a  Agenda 21:
a) é um plano de ação estratégica e visa promover um novo padrão de 

desenvolvimento, conciliando métodos, tanto no que diz respeito à pro-

teção ambiental, à justiça social, à educação e à conscientização como 

em relação à eficiência econômica. 

b) é um plano de ação imediata, que avalia a viabilidade financeira apenas.

c) é um tratado sobre florestas tropicais e aves exóticas.

d) é um acordo entre o Ministério de Educação e Meio Ambiente.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.
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35. No estabelecimento da Agenda 21 Brasileira ou Agenda 21 Nacio-
nal, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I) Ficou acordado entre as Nações participantes que os mesmos iriam 

desenvolver suas Agendas 21 Nacionais.

II) No caso do Brasil, cada Estado deveria reunir uma comissão de estu-

dos e pesquisas, traçando prioridades na construção dos alicerces de um 

documento que se adequasse aos anseios característicos de cada região.

III) Cada país determinaria o cronograma de ações específicas.

IV) Em fevereiro de 1997, o então presidente da república Fernando 

Henrique Cardoso criou a Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável (CPDS) e a Comissão da Agenda 21 Nacional, ligada direta-

mente à Casa Civil da Presidência da República, com a missão de adaptar 

a Agenda 21 Nacional aos planos nacionais, de modo que melhor ex-

pressasse as condições específicas do Brasil. 

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III e IV estão corretas.

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

36. Complete corretamente as lacunas e assinale a alternativa correta:
 A Agenda 21 tem provado ser um guia eficiente para processos de 

união da sociedade, compreensão dos conceitos de cidadania e de sua 

aplicação, e é um dos grandes instrumentos de formação de ____ no 

Brasil. Esse documento passou a abrir um espaço novo, criando um elo 

direto com os ____, pois foi a proposta mais racional que existe de como 

alcançar o ____, estabelecendo uma verdadeira parceria entre governos 

e sociedade. 

a) conservação, florestas, cume.

b) profissionais, municípios, potencial.

c) políticas públicas, governantes, desenvolvimento sustentável.

d) plantações, municípios, objetivo.

e) consórcios, políticos, objetivo.
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37. Analise a figura abaixo  e assinale a alternativa INCORRETA:

Fonte: http://www.blogdovaldikim.com.br/

I) Pode-se conceituar crime ambiental como um fato típico e antijurídico 

que cause danos ao meio ambiente.

II) A mortandade de peixes conforme figura acima constitui-se uma for-

ma de crime ambiental.

III) Para a autoria dessa ação é passível de serem aplicadas sanções pe-

nais e administrativas, segundo a Lei de Crimes Ambientais.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) As alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão incorretas.

38. A Lei de Crimes Ambientais ou Lei N° 9. 605/98, também é conhe-
cida como:

a) Lei da Floresta

b) Código de Defesa do Consumidor

c) Lei da Natureza

d) Lei das Águas

e) Código Florestal
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39. Está previsto punição, segundo a Lei de Crimes Ambientais, para 
os seguintes casos:
I) Agredir o meio ambiente estará cometendo um crime e poderá ser 

punido por lei.

II) Realizar queimadas ou  transformar madeira de lei em carvão sem ter 

a licença poderá ser punido por lei.

III) Promover o desmatamento e a destruição da mata ciliar, também 

pode ser punido por lei.

IV) Vender, comprar ou prender animais das nossas matas, sem a devida 

permissão da autoridade competente, pode ser punido por lei.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II, II e III estão corretas.

c) Apenas III e IV estão corretas.

d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

40. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:
I) O Protocolo de Kyoto é um acordo firmado no ano de 1997 onde di-

versas nações se dispuseram a diminuir a emissão de gases.   

II) O Protocolo de Kyoto tem como objetivo firmar acordos e discus-

sões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução 

na emissão de gases-estufa na atmosfera.

III) O Protocolo de Kyoto foi responsável por criar formas de desenvol-

vimento menos impactante àqueles países em pleno desenvolvimento.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II e II estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) Todas as alternativas estão incorretas
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41. O Protocolo de Kyoto não apenas discute e implanta medidas de 
redução de gases, mas também incentiva e estabelece medidas 
com intuito de substituir produtos oriundos do petróleo por ou-
tros que provocam menos impacto.Com base nesta frase, coloque 
(V) se a frase for verdadeira ou (F) se for falsa. Depois assinale a 
alternativa correta:
(   ) Na reunião em Kyoto, onde foram estabelecidos os dispositivos do 

protocolo, oitenta e quatro países se dispuseram a aderir ao protocolo 

e o assinaram, dessa forma, comprometeram-se a implantar medidas 

com intuito de diminuir a emissão de gases.

(   ) Segundo Protocolo de Kyoto, as metas de redução de gases são 

homogêneas a todos os países, não diferenciando níveis de redução 

para os 38 países que mais emitem gases.

(   ) O Protocolo prevê a diminuição da emissão de gases dos países que 

compõe a União Europeia em 8%, já os Estados Unidos em 7% e Japão 

em 6%.

(   )  Países em franco desenvolvimento como Brasil, México e China 

não receberam metas de redução no Protocolo de Kyoto.

(   ) Considerado como um dos maiores emissores de gases do mundo, os 

Estados Unidos continua como integrante principal no acordo de Kyoto.

a) V, V, V, F, F.

b) V, F, V, F, V.

c) V, F, V, V, F.

d) F, V, F, V, F.

e) F, V, V, F, F.

42. Complete corretamente a frase: “ _________________ são projetos 
em todo mundo para reduzir as emissões de gases ou captar o 
carbono emitido por processos industriais.” 

a) Biodiversidades

b) Sustentabilidade

c) Mudanças Climáticas

d) Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL)

e) Viabilidade Econômica
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43. Complete a frase corretamente: A   _______  tem, entre outras, a 
missão de assegurar à atual e às futuras gerações água em quali-
dade e disponibilidade suficientes através da utilização racional e 
integrada, da prevenção e da defesa dos recursos hídricos contra 
eventos hidrológicos críticos.

a) Política Nacional de Recursos Hídrico

b) Consultoria das Cidades

c) Lei das Águas

d) Lei de Crimes Ambientais

e) Norma do Protocolo de Kyoto

44. Associe as colunas, e marque a alternativa correta:
1. São planos diretores, também chamados de “Plano de Bacia”, que 

tratam do gerenciamento dos recursos hídricos. 

2. Cada corpo d’água recebe uma classificação de acordo com a Re-

solução Conama 20/86 que estipula os critérios para classificação dos 

corpos d’água em doces, salgadas, salobras e salinas. 

3. É uma concessão para uso da água dada pelo poder público ao ou-

torgado de acordo com o estabelecido nos Planos de Bacias. 

4. A cobrança pelo uso da água é algo que existe desde 1934, quando 

foi aprovado o “Código de Águas” (Decreto Lei n.º 24.643), 

5. Tem o propósito de fornecer subsídios para a formulação dos Planos 

de Recursos Hídricos, além de reunir, divulgar e atualizar permanente-

mente dados sobre qualidade, quantidade, disponibilidade e demanda 

pelos recursos hídricos do país. Assinale a alternativa correta:

(   ) Enquadramento dos corpos d’água

(   ) Plano de recursos hídricos

(   ) Cobrança pelo uso da água

(   ) Outorga

(   ) Sistema de informações

a) 2, 3, 4, 1, 5.

b) 2, 1, 4, 3, 5.

c) 1, 2, 3, 4, 5.

d) 4, 2, 3, 1, 5.

e) 5, 3, 2, 1, 4.
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45. São competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), exceto:

a) Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos.

b) Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os pla-

nejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários.

c) Arbitrar conflitos sobre recursos hídricos.

d) Aprovar propostas de instituição de comitês de bacia hidrográfica.

e) Planejar a urbanização, licenciamento e fiscalização de emissões.

46. Assinale a alternativa correta, de acordo com as proposições:
I) A conservação de florestas em áreas públicas se dá por meio do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criado pela lei 

9.985, de 18 de julho de 2000.

II) São objetivos principais do SNUC garantir a preservação da diversi-

dade biologia e promover o desenvolvimento sustentável a partir dos 

recursos naturais, entre outros.

III) Proteger as comunidades tradicionais, seus conhecimentos e cultura 

faz parte também do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC).

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) Todas as alternativas estão incorretas
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47. Relacione as colunas, e assinale a alternativa correta
1. Objetivo principal é preservar a natureza, sendo admitido apenas o 

uso indireto dos seus recursos naturais. 

2. Objetivo principal é compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

3. É uma Unidade de Conservação (UC), que tem como função a preserva-

ção integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, 

sem interferência humana direta ou modificações ambientais. 

4. É uma Unidade de Conservação (UC), que tem como função preser-

var sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.

5. É uma Unidade de Conservação (UC), que tem como função prote-

ger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência 

ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 

residente ou migratória. 

(   ) Reserva Biológica

(   ) Unidade de Proteção Integral

(   ) Monumento Natural

(   ) Refúgio de Vida Silvestre 

(   ) Unidade de Uso Sustentável

Assinale a alternativa correta:

a) 3, 2, 1, 4, 5

b) 2, 3, 1, 5, 4

c) 1, 2, 3, 4, 5

d) 3, 1, 4, 5, 2

e) 2, 1, 5, 3, 4

48. Considere o texto:
 “[...] área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, do-

tada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmen-

te importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade bioló-

gica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais”. É função e definição de uma Unidade de 

Conservação da:

a) Área de Proteção Ambiental

b) Reserva Extrativista

c) Floresta Nacional

d) Reserva Particular do Patrimônio Natural

e) Parque Nacional
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49. A Lei do Saneamento, nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico no Brasil, define princípios 
fundamentais como:

a) Abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e dre-

nagem.

b) Abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

c) Saúde pública e vetores.

d) Sustentabilidade e biodiversidade.

e) Planejamento urbano e rural.

50. Analise a seguinte situação: “Imagine que na sua casa não chegasse 
água encanada; que o esgoto da sua rua corresse a céu aberto; ou 
que todo o seu esgoto doméstico e o de seus vizinhos fossem joga-
dos no córrego mais próximo”, conforme se observa na foto abaixo.

Com base nessa situação, assinale a alternativa INCORRETA:

a) De acordo com o Atlas do Saneamento 2011, divulgado recentemente 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há uma grande 

desigualdade entre as regiões do Brasil no quesito saneamento. A partir 

dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2008), o 

Atlas mostra, por exemplo, que na região norte do país, apenas 3,5% 

dos municípios contam com esgotamento sanitário.

b) É possível deduzir que cidades que tem menor índice de saneamento 

básico há maior incidência de doenças de veiculação hídrica como cólera, 

hepatite, entre outros. 

c) A Lei nº 11.445/2007 ou Lei do Saneamento estabelece como instru-

mento as metas progressivas e graduais visando à expansão dos serviços 

prestados e de uso racional da água, energia e outros recursos naturais.

d) Do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos, pode-se afirmar que 

existe uma interface entre os diversos instrumentos legais e institucionais 

relacionados ao saneamento básico: a Lei do Saneamento e a Lei de Re-

cursos Hídricos.

e) Faz muito tempo que foi instituída a Lei do Saneamento no Brasil e ainda 

não houve nenhuma regulamentação para o setor de saneamento básico.

Fonte: http://virusplanetario.net/wp-content/uploads/2011/10

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 157





Palavra do professor-autor

e-Tec Brasil159159

Currículo das professoras-autoras

Leane Chamma Barbar Przybysz

Mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental pela Universidade 

Federal do Paraná na linha de pesquisa em gestão de recursos hídricos e 

despoluição de bacias hidrográficas. Formada em Engenharia Química pela 

Universidade Estadual de Maringá, possui especializações nas áreas de Enge-

nharia da Qualidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e MBA 

Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/Instituto Su-

perior de Administração e Economia. Fez curso de especialização em Plane-

jamento Ambiental no Instituto Galille College em Israel. Realizou Estágio 

em Gestão de Bacias Hidrográficas e Controle da Qualidade como Bolsista 

ACTIM – França. Foi integrante da Câmara Técnica do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Ministério 

do Meio Ambiente. Tem experiências com processos de certificações das 

NBRs 9.000 e 14.001 e Comitês de Bacias Hidrográficas. Atualmente atua 

na Companhia de Saneamento do Paraná e exerce atividades na área de 

resíduos sólidos.

Eliane Pires Navroski

Bacharel em Direito pela PUC/PR, especialista em Educação Profissional de 

Jovens e Adultos na modalidade Proeja pela UTFPR e em Direito Ambiental 

pela UNINTER, mestranda em Educação na linha de Políticas Educacionais 

pela UTP/PR. Atualmente advoga no ramo do Direito Previdenciário, no Co-

légio Brasileiro de Estudos Sistêmicos (CBES), em Curitiba e Porto Alegre.  

Professora da FACEL de Legislação Trabalhista. Exerceu também o cargo de 

docente na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e no município de 

São José dos Pinhais.

Adriana Franzoi Wagner

Mestre em Saúde e Meio Ambiente pela Universidade da Região de Join-

ville (UNIVILLE). Graduada em Administração também pela  UNIVILLE. Co-

ordenadora do Curso de Graduação em Administração da Faculdade CBES 

(Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos). Professora de ensino superior em 

Administração (CBES) e também da pós-graduação em disciplinas a distân-

cia Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Educação a Distância do Grupo 

Educacional CBES.  Presidente da CPA (Comissão Própria de Avaliação) e da 

Avaliação Institucional da Faculdade CBES.




