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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante:

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

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

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

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

lidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério 

da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) e de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas técni-

cas 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 for-

mação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou econo-

micamente, dos grandes centros.

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

no 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 ser-

vidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional quali-

ficada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de promo-

ver o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia 

diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esporti-

va, 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





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem 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: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV. 

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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Apresentação da disciplina

Caro estudante:

Você está matriculado no curso técnico em Meio Ambiente, e a disciplina 

de Introdução à Legislação Ambiental abordará temas que você aplicará em 

todos os campos de sua atividade profissional.

Você sabia que a Legislação Ambiental brasileira é uma das mais avançadas do 

mundo e que nossa Constituição Federal tem um capítulo inteiro dedicado ao 

meio ambiente? 

Para facilitar seu estudo, organizamos o material em quatro aulas:

1. Momentos Históricos da Questão Ambiental no Brasil e no Mundo

2. A Política Nacional do Meio Ambiente 

3. O Código Florestal Brasileiro e a Lei de Crimes Ambientais Brasileira

A Política Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de 

Controle da Qualidade do Ar.

Na aula 1, você conhecerá alguns momentos históricos que marcaram o cená-

rio nacional e internacional no que se refere aos compromissos com a questão 

ambiental. Conhecerá os princípios do direito ambiental e, ainda, o que a 

Constituição Federal de 1988 prevê em relação ao meio ambiente.

Na aula 2, é o momento de você estudar algo sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), estabelecida através da Lei n. 6.938, de 1981. Dare-

mos destaque ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) que são os 

órgãos responsáveis por efetivar a PNMA e também abordaremos os instru-

mentos da PNMA, em especial o Licenciamento Ambiental.

Já na aula 3, você estudará o Código Florestal Brasileiro e a Lei de Crimes Ambi-

entais. Em relação ao Código Florestal, teceremos alguns comentários relati-

vos às áreas classificadas como áreas de preservação permanente e áreas de 

•

•

•

• 4.



reserva legal. Já para a lei de crimes ambientais, você ficará conhecendo quais 

atividades lesivas ao meio ambiente são consideradas crimes ambientais.

Finalmente, na última unidade, você conhecerá a Política Nacional de Recur-

sos Hídricos, a qual estabelece diretrizes quanto ao uso racional desses recur-

sos. Estudará também o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

(PRONAR), cujo objetivo é determinar ações que garantam os padrões de 

qualidade do ar necessários à sadia qualidade de vida.

Nosso intento é que você, ao final do estudo desta disciplina, possa:

ter visão geral a respeito dos principais acontecimentos mundiais que 

envolveram a questão ambiental, assim como dos princípios do direito 

ambiental;

compreender a Política Nacional de Meio Ambiente e seus instrumentos.

entender o Código Florestal Brasileiro e a Lei de Crimes Ambientais.

conhecer a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional 

de Controle da Qualidade do Ar.

Vamos então dar início à nossa jornada. A você, muito sucesso nesta nova 

etapa do curso.

•

•

•

•
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Aula 1 - Momentos históricos da questão 
              ambiental no Brasil e no Mundo 

Objetivos
Esperamos que, ao final desta unidade, você seja capaz de:

conhecer alguns eventos históricos de abrangência nacional 

e internacional que contribuíram para o atual cenário da 

legislação ambiental.  

entender os princípios do direito ambiental

interpretar o artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

•

•

•

Nesta aula, você estudará alguns momentos históricos que marcaram o cená-

rio nacional e internacional no que se refere aos compromissos com a questão 

ambiental. Conhecerá os princípios do direito ambiental e, ainda, o que a 

Constituição Federal de 1988 prevê em relação ao meio ambiente.

Na sequência, apresentaremos os principais acontecimentos históricos que 

marcaram o cenário da questão ambiental do Brasil e no Mundo.

1. Momentos históricos da questão 
ambiental Baseada na figura disponível em:

<http://www.suppidesigns.com.br/
moda/wp-
content/uploads/pergaminho.jpg>

Baseada na figura disponível em: <http://costaleal.files.wordpress.com/2009/04/011.jpg>.



Curso Técnico em Meio Ambientee-Tec Brasil 12

•

•

•

1º Momento histórico: A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, reali-
zada em Estocolmo no ano de 1972

É a partir dessa conferência que as questões ambientais passam a fazer parte 

de todas as temáticas internacionais. 

Na conferência foi elaborado um documento intitulado como: Declaração de 

Estocolmo, o qual é composto por 26 princípios. Destes, o mais importante é o 

princípio que estabelece o meio ambiente como direito fundamental.

Reflexos da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente foram sentidos no 

Brasil já no ano seguinte. Em 1973, o governo brasileiro criou a Secretaria de 

Meio Ambiente.

2º Momento histórico: a criação da Comissão Mundial de Meio Ambiente 

de Desenvolvimento, em 1897

Foi esta comissão que produziu o Relatório: “Nosso Futuro Comum” -- no 

qual aparece. pela primeira vez, o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

ou seja, um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas pró-

prias necessidades. 

Na prática é o consumo dos recursos naturais por essa geração sem compro-

meter o direito de uso pelas futuras gerações. 

3º Momento histórico: no ano de 1988 é promulgada a nova Constituição 

Federal Brasileira

A Constituição Federal de 1988 ficou conhecida como a “Constituição Ver-

de”, por ser a primeira Constituição a trazer uma abordagem inovadora para a 

questão do “meio ambiente”.

Na verdade, a Constituição de 1988 destina um capítulo exclusivamente para 

“Meio Ambiente”. Em seu artigo 225 fica estabelecido: 

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.
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•

•

•

4º Momento histórico: em 1992, acontece a Conferência Mundial de Meio 
Ambiente na cidade do Rio de Janeiro, conhecida popularmente como 
RIO-92

Nesta conferência é emitida a “Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável”, enfatizando a necessidade de adotar processos produ-

tivos que tenham como política a prática do desenvolvimento sustentável.

Durante a Rio–92 foram estabelecidas várias convenções. Dentre elas, desta-

ca-se a “Convenção sobre Diversidade Biológica -- um quadro sobre: mudan-

ças climáticas”, considerada o passo inicial para o que mais tarde, em 1997, 

originou o Protocolo de Kyoto. 

Além da redução da emissão de gases, o Protocolo de Kyoto estabelece outras 

medidas, como o estímulo à substituição do uso dos derivados de petróleo 

pelo da energia elétrica e do gás natural.

O tratado foi estabelecido, em 1997, em Kyoto - Japão, e assinado por 84 países.

5º Momento histórico: a Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvi-
mento Sustentável, 2002

A Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu, em Johanesburg, na 

África do Sul, a Conferência da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, denominada Rio+10 (10 anos depois da Rio-92). O objetivo era 

fazer um balanço das lições aprendidas e resultados práticos obtidos a partir 

dos acordos firmados entre os países que participaram da Rio-92.

6º Momento Histórico: em 2009, ocorreu a Conferência Climática de Cope-
nhagen – Dinamarca

A Conferência de Copenhagen, conhecida como a COP-15 – A 15ª Conferên-

cia das Partes se deu entre os dias 7 e 18 de dezembro de 2009, em Copenha-

gen, capital da Dinamarca. 

Era para ser considerado o encontro mais importante da história recente dos 

acordos multilaterais ambientais, pois tinha por objetivo estabelecer o tratado 

que substituirá o Protocolo de Kyoto, vigente de 2008 a 2012.

Uma atmosfera de expectativa envolvia a COP-15, não só por sua importân-

cia, mas pelo contexto da discussão mundial sobre as mudanças climáticas. 

Protocolo de Kyoto
É um acordo internacional para 
reduzir a emissão de gases-
estufa dos países 
industrializados e para garantir 
um modelo de desenvolvimento 
limpo aos países em 
desenvolvimento. O documento 
prevê que, entre 2008 e 2012, 
os países desenvolvidos 
reduzam sua emissão em 5,2% 
em relação aos níveis medidos 
em 1990.
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A reunião das Nações Unidas sobre o clima chegou ao fim e produziu um docu-

mento, batizado informalmente de "Acordo de Copenhague".

O texto promete esforços dos países para evitar que a temperatura média do 

planeta não suba mais do que 2ºC. O documento prevê a criação de um fundo 

emergencial de US$ 30 bilhões pelos próximos três anos, para ajudar países 

pobres a combater causas e efeitos das mudanças do clima.

No entanto, o acordo saiu de uma reunião dos Estados Unidos com Brasil, 
África do Sul, Índia e China, não sendo reconhecido por vários países. Além 
disso, ele não explicita quanto cada país vai reduzir sua emissão para atingir a 
meta de temperatura.

Vários grupos de ambientalistas criticaram o resultado da reunião, dizendo 
que muito pouco foi decidido. Já algumas pessoas, como o presidente ameri-
cano, Barack Obama, defendem que, por mais imperfeito que seja o acordo 
assinado, ele é o começo de um processo e pode evoluir em um compromisso 
maior contra as mudanças climáticas .

Na sequência, apresentaremos os seis princípios, aceitos pela maioria dos 

doutrinadores como os Princípios do Direito Ambiental. 

1º Princípio: meio ambiente ecologicamente equilibrado

É conhecido como o princípio matriz da Constituição Federal, na qual o meio 

ambiente aparece como direito fundamental.

Vale ressaltar que um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao qual a 

Constituição faz menção, é aquele que proporcione sadia qualidade de vida, 

ou seja, livre de poluição, por exemplo.

2º Princípio: desenvolvimento sustentável

É o princípio que se refere ao atendimento às necessidades da presente gera-

ção sem comprometer as necessidades das gerações futuras, ou seja, um 

consumo racional e sustentável dos recursos naturais.

Na prática, é aliar atividades econômicas com proteção ambiental, garantindo 

assim o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Subprincípio: responsabilidade intergeracional

"

(BBC Brasil, 2009) "

2. Os princípios do Direito Ambiental

•

•

•

Baseada na 
http://centrodeestudosambientais
.files.wordpress.com/2009/12/5a

bbcf80e67bd3e57e6085893f623
8d1203a_da5214.jpg>.

figura disponível em:
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Este subprincípio do direito ambiental é conhecido como um princípio ético, o 

qual se refere à responsabilidade com as presentes e futuras gerações.

3º Princípio: função socioambiental da propriedade

Este princípio se refere às funções que uma propriedade, seja ela rural seja 

urbana, tem para com a sociedade e o meio ambiente. Ou seja, ser dono de 

uma propriedade não me dá o direito de fazer dela o que quiser e como quiser 

– ela deve cumprir sua função socioambiental.

Vejamos dois exemplos.

Por lei, uma propriedade rural deve respeitar a área destinada à Reserva 

Legal, ou seja, não depende da vontade do proprietário, há uma imposi-

ção legal;

Uma propriedade urbana deve respeitar o Plano Diretor do Município.

4º Princípio: princípio da prevenção

É o princípio que prima por agir, antecipadamente, diante de um risco conhe-

cido. O conhecimento prévio do risco pode estar vinculado a estudos científi-

cos ou a acontecimentos anteriores

Sabe-se, por exemplo, que a atividade minerária – garimpo: extração de ouro, 

manganês, bauxita -- é causadora de significativo impacto ambiental. Por isso, 

preventivamente se exigem estudos como o Estudo Prévio de Impacto Ambi-

ental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Ou seja, adotam-se medi-

das preventivas no intuito de minimizar os impactos ambientais da atividade.

5º Princípio: princípio da precaução

É conhecido como o princípio da prudência, ou seja, diante de um risco incer-

to, desconhecido, age-se com cautela.

 O risco nesse princípio é caracterizado como incerto por não haver informa-

ções suficientes para verificar a existência e o potencial do dano.

Vejamos um exemplo.

Organismos Geneticamente Modificados (OGM): até o momento não se sabe 

quais são exatamente os impactos do cultivo e consumo de produtos geneti-

•

•

•

•

•
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camente modificados. Assim, age-se com o princípio da precaução, limitando 

áreas de plantio, pre-estabelecendo usos, entre outras medidas.

6º Princípio: princípio do poluidor-pagador

É conhecido como o principio econômico do direito ambiental.

A legislação ambiental prevê que aquele que desempenhar qualquer ativida-

de econômica deve arcar com os custos com tratamento de gases, efluentes, 

resíduos, etc. que, por ventura, sejam gerados no processo produtivo.

Vejamos um exemplo.

Uma fábrica que libera de seu processo produtivo para o ambiente efluentes, 

emissão atmosférica, resíduos sólidos... Ela deve inserir em seu custo de pro-

dução os gastos com gerenciamento – tratamento destes impactos.

A legislação ambiental ainda prevê que, na ocorrência de dano ambiental, 

mesmo com medidas de tratamento, o poluidor deve arcar com os danos 

causados.

Nesta seção apresentaremos o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o 

qual se refere ao direito que todos temos a um meio ambiente ecologicamen-

te equilibrado.

A constituição de 1988 é popularmente conhecida como a Constituição Ver-
de, por ser a constituição que encerra uma abordagem inovadora para a ques-

tão do “meio ambiente”, ao dispor um capítulo inteiro a essa questão, o cap. 

VI – Do Meio Ambiente.

O artigo que se refere diretamente à questão ambiental é o 225. Leia o texto 

na íntegra:

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

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

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defen-

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

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

público:

•

3. Artigo 225 da Constituição Federal
de 1988

Baseada na figura disponível em:
http://www.almg.gov.br/CEDIS/
cartilha/modulo%20vermelho/

imagens/CONSTITUI%C3%87%
C3%83O.GIF>
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I. preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

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

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 

de material genético;

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

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção;

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

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;

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

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a quali-

dade de vida e o meio ambiente;

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

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

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

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extin-

ção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigi-

da pelo órgão público competente, na forma da lei.

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

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados.

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

o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de con-

dições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais.

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

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

sistemas naturais.

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

ção definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
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Alguns comentários sobre o artigo 225.

Na Constituição Federal de 1988, o meio ambiente passou a ser tratado de 

maneira inédita, como direito de todos, bem de uso comum do povo, e essen-

cial à qualidade de vida. 

Devemos, no entanto, nos ater para o fato de que o artigo 225 da Constitui-

ção Federal expressa que é dever do poder público e a da coletividade, juntos, 

defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

A Constituição ainda faz menção às obrigações do poder público, a fim de 

garantir que o direito constitucional a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado seja cumprido.

Nesta unidade, pudemos conhecer um pouco mais sobre os momentos histó-

ricos que marcaram a questão ambiental no âmbito nacional e internacional. 

Estudamos os seis princípios do direito ambiental e suas aplicações.

Por fim, pudemos conhecer o artigo 225 da Constituição Federal, o qual faz 

menção ao direito que todos temos de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.

1 Como você avalia as decisões resultantes da Conferência Climática de 

Copenhagen?

2.Cite três momentos históricos que marcaram as discussões mundiais e/ou 

nacionais referentes à questão ambiental.

3.Quais são os princípios do direito ambiental?

4.Diferencie o princípio da prevenção do princípio da precaução.

5.O que é desenvolvimento sustentável?

6.Por que a Constituição Brasileira de 1988 ficou conhecida como a 

“Constituição Verde”?

7.Explique o caput do artigo 225 da Constituição Federal, isto é, o pará-

grafo inicial, o enunciado deste artigo. O que você entendeu?

8.Cite no mínimo três obrigações do Poder Público para com o meio ambi-

ente, estabelecidas no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Resumo

Atividades de aprendizagem
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Aula 2 - A política nacional 
              do meio ambiente

Nesta unidade, você estudará a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

estabelecida por meio da Lei n. 6.938, de 1981. Daremos destaque ao Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) que são os órgãos responsáveis por 

efetivar a PNMA e também abordaremos os instrumentos da PNMA, em espe-

cial o Licenciamento Ambiental.

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando asse-

Objetivos
Esperamos que, ao final desta unidade, você seja capaz de:

conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente

adquirir noções básicas dos instrumentos da Política Nacio-

nal do Meio Ambiente

entender a estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente

compreender o instrumento de licenciamento ambiental

•

•

•

•

Baseada na figura d
<http://1.bp.blogspot.com/_sb789UcbJRE/SwZ4LcKbQvI/AAAAAAAAARQ/TBxEMtKvBOo/s320/brasil.jpg>

isponível em:



gurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

A seguir, apresentaremos alguns conceitos estabelecidos pela PNMA:

Meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas.

Degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características 

do meio ambiente.

Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota; (fauna e flora);

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambi-

entais estabelecidos.

Poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subter-

râneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. 

A Política Nacional do Meio Ambiente, em seu texto, apresenta os instrumen-

tos de gestão ambiental que o poder público fará uso a fim de efetivar o que 

está previsto no objetivo da PNMA.

A seguir, os instrumentos utilizados para executar a política nacional do meio 

ambiente.

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental

Este instrumento se caracteriza pelo estabelecimento de padrões para o lança-

mento, por exemplo de gases, efluentes, etc. O poder público, através do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), estabelece padrões de 

lançamento e de qualidade ambiental.

O zoneamento ambiental

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Os instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente
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O objetivo desse instrumento é disciplinar o uso e ocupação do solo, por exem-

plo determinar áreas prioritárias para industriais, atividades agrícolas, áreas de 

conservação e preservação ambiental, entre outras.

A avaliação de impactos ambientais

Este instrumento prevê a avaliação de impactos ambientais e estabelecimen-

tos de medidas mitigadoras para atividades ou empreendimentos potencial-

mente poluidores ou que façam uso de recursos naturais.

O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras

O objetivo deste instrumento é estabelecer a localização, a instalação, a 

ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 

ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental

Este instrumento tem caráter gerencial, voltado para as empresas que buscam 

a prática do desenvolvimento sustentável. Assim, o poder público cria “facili-

dades”, como linhas de credito vantajosas, taxas de juros menores para orga-

nizações que apresentam compromissos socioambientais.

A criação de espaços territoriais especialmente protegidos, tais como áreas de 
proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas

O objetivo desse instrumento é garantir a preservação e a conservação de 

espaços territoriais que apresentem relevante interesse ecológico. Este instru-

mento foi regulamentado pela Lei 9.885, de 2000, que criou o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.

O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente (SINIMA)

O objetivo desse instrumento é gerenciar informações sobre o meio ambiente. 

Reunir as informações dos órgãos ambientais e sistematizá-las através de 

programas computacionais.

O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental 

•

•

•

•

•

•
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Esse instrumento se caracteriza como um censo dos profissionais que trabalham 
ou emitem parecer na área ambiental. Estes profissionais devem estar inscritos 
no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental.

As penalidades disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental

Instrumento que objetiva o estabelecimento de penalidades disciplinares ou 
compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preserva-
ção ou correção da degradação ambiental.

A instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA)

Esse instrumento estabelece ao IBAMA a responsabilidade de divulgar anual-
mente um Relatório de Qualidade do Meio Ambiente. 

A garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obri-
gando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes

Esse instrumento estabelece a obrigatoriedade do poder público em produzir 
informações sobre o meio ambiente.

O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais

O objetivo deste instrumento é controlar as empresas que causam poluição ou 
utilizam recursos ambientais, as quais devem estar inscritas neste cadastro.

Os instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambien-
tal, seguro ambiental e outros

Concessão florestal – Obter autorização para explorar, direta ou indire-
tamente, florestas públicas, com coleta de sementes; atividades turísticas.

Servidão ambiental – Quando o proprietário rural renuncia à explora-

ção total ou parcial dos recursos naturais de sua propriedade. A área 

destinada à servidão não pode ser inferior ao percentual destinado à 

área de reserva legal. 

Seguro ambiental - Seguro contra acidentes ambientais, por exem-

plo. No entanto, este instrumento se encontra ainda pendente de regu-

lamentação. 

•

•

•

•

•
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2. Estrutura do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA)

A seguir, a estrutura do SISNAMA, composta por órgãos e por entidades da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem 

como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção 

e melhoria da qualidade ambiental, ou seja, responsáveis por efetivar a Política 

Nacional do Meio Ambiente.

O sistema nacional do meio ambiente apresenta a seguinte estrutura:

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 ambientais;

Órgão consultivo e deliberativo – o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor, ao Conselho 

de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e 

para os recursos naturais, e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 

normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equi-

librado e essencial à sadia qualidade de vida; 

Órgão central – a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, 

com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como 

órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas 

para o meio ambiente;

Órgãos executores – o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como 

órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio 

ambiente;

Órgãos seccionais – os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 

execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de ativida-

des capazes de provocar a degradação ambiental;

Órgãos locais – os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo con-

trole e fiscalização dessas atividades, em suas respectivas jurisdições;

Vamos procurar entender quais são as atribuições de cada um desses órgãos.

Órgão superior: Conselho de Governo

É a reunião de ministros de Estado e secretários especiais que auxiliam o 

Presidente da República na formulação de diretrizes governamentais para o 

meio ambiente e os recursos naturais.

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

Órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA)

É um conselho de , que reúne representan-

tes do governo federal, estadual, municipal, sociedade civil e o setor 

empresarial. Seu objetivo é estabelecer normas gerais de proteção ao meio 

ambiente. 

Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.

Seu objetivo é planejar, coordenar, supervisionar e controlar a Política Nacio-

nal do Meio Ambiente.

Órgãos executores 

Representados pelo IBAMA responsável por executar e fazer executar a PNMA.

Como exemplo das atribuições do IBAMA, podemos citar o procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental para atividades que afetam mais 

de um estado, ou fronteiras.

Órgãos seccionais 

Representados pelos órgãos estaduais.  Como exemplo podemos citar o Insti-

tuto Ambiental do Paraná (IAP), que tem atribuições como efetivar e realizar o 

licenciamento ambiental que envolve mais de um município, fazer cumprir o 

Código Florestal, emissão de autorização para corte, supressão de vegetação, 

emitir outorga para uso dos recursos hídricos, entre outras.

Órgão locais

Representados pelos órgãos municipais de meio ambiente devidamente insti-

tuídos. Como exemplo de atribuição está o licenciamento ambiental de ativi-

dades com impactos nos limites do município.

O Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação 

e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambi-

entais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, 

caráter consultivo e deliberativo

3 Licenciamento Ambiental - Resolução 
CONAMA 237/97

Caráter consultivo

Caráter deliberativo

: assessorar, 
estudar e propor, ao conselho de 

governo, diretrizes. 

: deliberar 
sobre normas e padrões para um 

meio ambiente ecologicamente 
equilibrado – através das 

Resoluções. (Exemplo – 
Licenciamento Ambiental: 

Resolução CONAMA 237/97.)

Baseada na figura disponível em:
http://www.rc.unesp.br/semageo

/Mao_plantando.jpg>.
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sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Por sua vez, a licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambien-

tal competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambi-

ental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, 

para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utiliza-

doras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluido-

ras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Exemplos de atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental: 

Extração e tratamento de minerais, indústria metalúrgica, indústria de mate-

rial elétrico, eletrônico e comunicações, indústria de madeira, indústria de 

papel e celulose, indústria de borracha, indústria química. 

Serviços de utilidade: transmissão de energia elétrica, estações de tratamen-

to de água e tratamento de esgoto sanitário, tratamento e destinação de 

resíduos industriais (líquidos e sólidos), tratamento e destinação de resíduos 

sólidos urbanos. 

Atividades agropecuárias como a criação de animais, o uso de recursos natu-

rais como a silvicultura e exploração econômica da madeira ou lenha e sub-

produtos florestais

Em um processo de licenciamento ambiental, há três tipos de licença ambien-

tal. Vamos conhecê-las!

Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental, é necessária a licen-

ça adequada no planejamento de um empreendimento ou de uma atividade, 

a licença prévia (LP), na construção da obra, a licença de instalação (LI) e, na 

operação ou funcionamento, a licença de operação (LO).

A Licença Prévia (LP)

A LP deve ser solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade. É ela 

que atestará a viabilidade ambiental do empreendimento, aprovará sua locali-

zação e concepção e definirá as medidas mitigadoras e compensatórias dos 

impactos negativos do projeto.

Para as atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

significativa degradação ambiental, a concessão da licença prévia dependerá 

•

•

•
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de aprovação de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório de 

impacto sobre o meio ambiente (EIA/Rima).

É nesta fase que

são levantados os impactos ambientais e sociais prováveis do empreendimento;

são avaliadas a magnitude e a abrangência de tais impactos, são formuladas 

medidas que, uma vez implementadas, serão capazes de eliminar ou atenu-

ar os impactos;

são ouvidos os órgãos ambientais das esferas competentes e os órgãos e 

entidades setoriais, em cuja área de atuação se situa o empreendimento;

são discutidos com a comunidade, caso haja audiência pública, os impactos 

ambientais e respectivas medidas mitigadoras e compensatórias;

é tomada a decisão a respeito da viabilidade ambiental do empreendimen-

to, levando-se em conta sua localização e seus prováveis impactos, em con-

fronto com as medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais.

A Licença de Instalação (LI)

Antes do início de qualquer obra, deve-se solicitar a licença de instalação no 

órgão ambiental, que verificará se o projeto é compatível com o meio ambien-

te afetado. Essa licença dá validade à estratégia proposta para o trato das 

questões ambientais durante a fase de construção.

Ao conceder a licença de instalação, o órgão gestor de meio ambiente terá: 

autorizado o empreendedor a iniciar as obras;

concordado com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos ambientais, seu detalhamento e respectivo cronograma de imple-

mentação;

verificado o atendimento das condicionantes determinadas na licença prévia;

estabelecido medidas de controle ambiental, com vista a garantir que a fase 

de implantação do empreendimento obedecerá aos padrões de qualidade 

ambiental estabelecidos em lei ou regulamentos e fixadas as condicionantes 

da licença de instalação (medidas mitigadoras e/ou compensatórias).

A Licença de Operação (LO)

A licença de operação autoriza o interessado a iniciar suas atividades. Tem por 

finalidade aprovar a forma proposta de convívio do empreendimento com o 

meio ambiente e estabelecer condicionantes para a continuidade da operação.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sua concessão é por tempo finito. A licença não tem caráter definitivo, por-

tanto sujeita o empreendedor à renovação.

A licença de operação se reveste de três características básicas:

é concedida após a verificação, pelo órgão ambiental, do efetivo cumpri-

mento das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores (prévia e de 

instalação);

contém as medidas de controle ambiental que servirão de limite para o 

funcionamento do empreendimento ou atividade; e

especifica as condicionantes determinadas para a operação do empreendi-

mento, cujo cumprimento é obrigatório, sob pena de suspensão ou cance-

lamento da operação.

Procedimentos para a obtenção da Licença Ambiental

1ª Etapa – Identificação do órgão ambiental competente para licenciar

A tarefa de licenciar é, em regra, dos Estados. Cabe ao IBAMA o licenciamento 
de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional 
ou regional, e será competência dos municípios licenciar quando se referir a 
florestas públicas de domínio do município, unidades de conservação criadas 
pelo município e casos que lhe forem delegados por convênio ou outro instru-
mento admissível, ouvidos, quando couber, os órgãos competentes da União, 
dos estados e do Distrito Federal.

2ª Etapa – Licença Prévia

Para a obtenção da licença prévia de um empreendimento, o interessado 
deverá procurar o órgão ambiental competente ainda na fase preliminar de 
planejamento do projeto. 

Inicialmente, o órgão ambiental definirá, com a participação do empreende-
dor, os documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do 
processo de licenciamento.

Em seguida, o empreendedor contratará a elaboração dos estudos ambien-
tais, que deverão contemplar todas as exigências determinadas pelo órgão 
licenciador.

Nessa fase ainda não é apresentado o projeto básico, que somente será elabo-
rado depois de expedida a licença prévia.

•

•

•

•

•
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O pedido de licenciamento deverá ser publicado em jornal oficial do ente 

federativo e em periódico regional ou local de grande circulação.

Depois de receber a solicitação de licença e a documentação pertinente, o 

órgão ambiental analisará o processo e realizará, se necessário, vistoria técni-

ca no local emque será implantado o empreendimento

Finalizada a análise, o órgão licenciador emite parecer técnico conclusivo 

decidindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se 

a devida publicidade.

Ao expedir a licença prévia, o órgão ambiental estabelecerá as medidas miti-

gadoras que devem ser contempladas no projeto de implantação. 

O cumprimento dessas medidas é condição para solicitar e obter a licença de 

instalação.

Após pagamento e retirada da licença prévia, o empreendedor deve publicar 

informativo comunicando a concessão no diário oficial da esfera de governo 

que licenciou e em jornal de grande circulação.

Para a obtenção da licença prévia de um empreendimento, o interessado 

deverá procurar o órgão ambiental competente ainda na fase preliminar de 

planejamento do projeto. 

Inicialmente, o órgão ambiental definirá, com a participação do empreende-

dor, os documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do 

processo de licenciamento.

Em seguida,  o empreendedor contratará a elaboração dos estudos ambien-

tais, que deverão contemplar todas as exigências determinadas pelo órgão 

licenciador.

Nessa fase ainda não é apresentado o projeto básico, que somente será elabo-

rado depois de expedida a licença prévia.

O pedido de licenciamento deverá ser publicado em jornal oficial do ente 

federativo e em periódico regional ou local de grande circulação.

3ª Etapa – Elaboração do Projeto Básico•
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De posse da LP, o próximo passo do empreendedor é elaborar o projeto básico 

do empreendimento (projeto de engenharia).

O projeto deve possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos méto-

dos e do prazo de execução.

A elaboração do projeto básico antes da concessão da licença prévia não deve 

ser adotada. 

Ao solicitar essa licença, o empreendedor não tem garantia de que ela será 

outorgada. 

Também é possível que, para a licença ser autorizada, o projeto tenha que 

sofrer modificações em itens como localização e solução técnica. 

Por isso, não faz sentido gastar recursos com a elaboração de projeto básico 

que pode não ser autorizado ou possivelmente tenha de ser modificado em 

sua essência.

4ª Etapa – Licença de Instalação

Quando da solicitação da licença de instalação, o empreendedor deve:

comprovar o cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença prévia;

apresentar os planos, programas e projetos ambientais detalhados e respec-

tivos cronogramas de implementação;

apresentar o detalhamento das partes dos projetos de engenharia que 

tenham relação com questões ambientais.

Após análise, é elaborado parecer técnico com posicionamento a favor ou 

contra a concessão da licença de instalação.

Concluída a análise, o empreendedor efetua o pagamento do valor cobrado 

pela licença, recebe-a e publica anúncio de sua concessão no diário oficial da 

esfera de governo que concedeu a licença e em periódico de grande circula-

ção na região onde se instalará o empreendimento.

5ª Etapa - Licença de Operação

Com base nos documentos, projetos e estudos solicitados ao empreendedor, 

em pareceres de outros órgãos ambientais porventura consultados e em visto-

•

•

•

•

•
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ria técnica no local do empreendimento, o órgão elabora parecer técnico 

sobre a possibilidade da concessão da licença de operação. 

Em caso favorável, o interessado deve efetuar o pagamento da licença e 

providenciar a publicação de comunicado a respeito do fato no diário oficial 

da esfera de governo que licenciou e em jornal regional ou local de grande 

circulação.

Você pode estar se perguntando: existem prazos para todas essas etapas? 

Existem, sim. Vamos conhecê-los:

I.   Licença Prévia (LP)

Deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos 

planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não 

podendo ser superior a cinco anos.

II.   Licença de Instalação (LI)

Deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a seis anos.

III.  Licença de Operação (LO)

Deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 

quatro anos e, no máximo, dez anos.

A renovação da Licença de Operação (LO) deverá ser requerida com antece-

dência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, ficando 

este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão 

ambiental competente. 

O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modifi-

car os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou 

cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I. violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.

II. omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da licença.

•

•

•

•

•

4. Um pouco mais sobre as licenças ambientais
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•

Resumo

Atividades de aprendizagem

III. superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Você pode estar se perguntado: “E no caso de um empreendimento ou ativi-

dade utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencial-

mente poluidora, ou aquela que, sob qualquer forma, possa causar degrada-

ção ambiental que não possui licença ambiental, o que ela deve fazer para 

regularizar sua situação?

Vamos estudar, rapidamente, esta situação de regularização de empreendi-

mento não licenciado devidamente.

Caso as obras se iniciem sem a competente licença de instalação ou as opera-

ções comecem antes da licença de operação, o empreendedor incorre em 

crime ambiental. 

Para permitir a regularização de empreendimentos, foi estabelecido pelo art. 

79-A da Lei de Crimes Ambientais (introduzido pela Medida Privisória 2.163-

41, de 23 de agosto de 2001) o instrumento denominado Termo de Compro-

misso, que serve exclusivamente para permitir que as pessoas físicas ou jurídi-

cas responsáveis por empreendimentos irregulares promovam as necessárias 

correções de suas atividades, mediante o atendimento das exigências impos-

tas pelas autoridades ambientais competentes.

Será emitida a licença de instalação, sem a necessidade de recorrer ao licencia-

mento prévio. Ao celebrar o Termo, o empreendedor se beneficia da suspensão 

da multa porventura aplicada em decorrência da ausência de licenciamento.

Ao longo desta unidade, você estudou a Política Nacional do Meio Ambiente 

e, assim, pode conhecer seus objetivos, seus instrumentos, o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (SISNAMA) e as etapas que fazem parte de um Licencia-

mento Ambiental.

1. Qual lei estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e qual seu 

objetivo?

2. Cite dois exemplos de instrumentos apresentados na Política Nacional do 

Meio Ambiente.

3. O que é o SISNAMA?
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4. Quais são os órgãos que fazem parte da estrutura do SISNAMA?

5. Conceitue Licenciamento Ambiental.

6. Quais tipos de empreendimentos ou atividades estão sujeitos ao Licenci-

amento Ambiental? Cite dois exemplos.

7. Quais são os tipos de licenças que fazem parte de um processo de Licen-

ciamento Ambiental? 

8. Em que situações o órgão ambiental competente poderá suspender ou 

cancelar uma licença expedida?
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Aula 3 - O Código Florestal Brasileiro e a 
              Lei de Crimes Ambientais Brasileira

Objetivos
Esperamos que, ao final desta unidade, você seja capaz de:

entender o que são áreas de preservação permanente e de 

reserva legal.

identificar ações lesivas ao meio ambiente que são conside-

radas crimes ambientais.

•

•

Prezado estudante:

Nessa aula, você estudará o Código Florestal Brasileiro e a Lei de Crimes Ambi-

entais. Em relação ao Código Florestal teceremos alguns comentários sobre 

áreas classificadas como áreas de preservação permanente e áreas de reserva 

legal. Já para a lei de crimes ambientais, você ficará conhecendo quais ativida-

des lesivas ao meio ambiente são consideradas crimes ambientais.

 

A Lei 4.771, de 15-9-65, estabeleceu o atual Código Florestal Brasileiro, o 

qual dispõe as regras de uso, preservação e conservação das florestas e outras 

1. O Código Florestal Brasileiro

Baseada na figura disponível em:
<http://www.dialogoflorestal.org.br/media/imagens/15_fot.jpg>.
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formas de vegetação em propriedades rurais utilizando duas figuras básicas: 

Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal. Vamos estudar cada 
uma delas?

Área de preservação permanente - APP

Segundo o Código Florestal Brasileiro, considera-se área de preservação perma-

nente a área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.

Áreas de preservação permanente (APPs) foram estabelecidas por lei como 

alternativas mitigadoras dos impactos da ação antrópica, funcionando como 

reguladores do fluxo de água, sedimentos e nutrientes, formando ecossiste-

mas estabilizados às margens de rios, lagos e nascentes, atuando na diminui-

ção e filtragem do escoamento superficial e do carregamento de sedimentos 

para o sistema aquático.

São consideradas áreas de preservação permanente:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso-d´água

de 30 metros para os cursos-d´água de menos de 10 metros de 

largura; 

de 50 metros para os cursos-d'água que tenham de 10 a 50  

metros de largura; 

de 100 metros para os cursos-d'água que tenham de 50 a 200 

metros de largura; 

de 200 metros para os cursos-d'água que tenham de 200 a 600 

metros de largura; 

de 500 metros para os cursos-d'água que tenham largura superior 

a 600 metros.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios-d'água naturais ou artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos-d'água", 

qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 

metros de largura; 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalen-

te a 100% na linha de maior declive;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 

relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 metros, qualquer  que seja a vegetação. 

Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas 

por ato do Poder Público, as florestas e demais formas vegetação natural 

destinadas:

a) a atenuar a erosão das terras;

b) a fixar as dunas;

c) a formar as faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

d) a auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares;

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados por extinção;

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;

h) a assegurar condições de bem-estar público.

As áreas de preservação permanente se distinguem das áreas de Reserva 

Legal, por não serem objeto de exploração de nenhuma natureza, como 

pode ocorrer no caso da Reserva Legal, a partir de um planejamento de 

exploração sustentável.

Baseada na figura disponível em:
<http://www.dialogoflorestal.org.br/media/imagens/15_fot.jpg>.



Área de Reserva Legal (RL) 

É a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a 
de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos 
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

O Código Florestal Brasileiro estabelece como área de reserva legal:

As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em 
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime 
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de 
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:

I. 80%, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal; 

II. 35%, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na 
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e 
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que 
esteja localizada na mesma microbacia. 

III. 20%, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas 
de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; 

IV. 20%, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 
qualquer região do País.

Na sequência, temos um exemplo em que é possível visualizar o cumprimento 
e o não cumprimento do código florestal ao que se refere a área de 
preservação permanente e reserva legal em uma propriedade rural.

•

•

•

•

Figura 1 — Utilização da propriedade pelo proprietário
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Fonte: PROCHNOW (org.) - APREMAVI (2008).
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•

•

•

A - Proprietário rural utilizando toda a sua propriedade com agropecuária. 

Situação contrária à legislação 

B - Propriedade rural usando a APP para compor os 20% da RL. 

C - Propriedade cumprindo a legislação ambiental vigente. 

A seguir um exemplo de uma propriedade ideal:

1 - Prática de sistemas agroflorestais. 

2 - O reflorestamento com árvores exóticas, fora das Áreas de Preservação 

Permanente. 

3 - Estradas e construções localizadas em lugares seguros, fora das Áreas de 

Preservação Permanente.

4 - Vegetação ciliar são Áreas de Preservação Permanente e não devem ser 

desmatadas. 

5 - Área de Reserva Legal de, no mínimo, 20% da área da propriedade. 

6 - O reflorestamento com arvores nativas, para corte futuro, deve ser feito 

fora das Áreas de Preservação Permanente. 

7 - Prática de piscicultura, agricultura e pecuária não devem ser realizadas 

em Áreas de Preservação Permanente. 

8 - Toda propriedade ou parte dela pode ser transformada em Reserva Parti-

cular do Patrimônio Natural.

O Governo Federal através do Decreto n. 7.029/2009, instituiu o Programa 

Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, denominado 

“Programa Mais Ambiente”, cujo objetivo é promover e apoiar a regulariza-

ção ambiental de imóveis, com prazo de até três anos para a adesão dos bene-

Se quiser saber mais sobre isto, 
acesse 
http://www.presidencia.gov.br/
legislacao/.

Fonte: PROCHNOW (org.) - APREMAVI (2008).
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ficiários. A adesão ao “Programa Mais Ambiente” deve ser feita pelo benefi-

ciário no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-

váveis – IBAMA, ou qualquer órgão ou entidade vinculado ao Programa.

2. A Lei de Crimes Ambientais
A Lei de Crimes Ambientais, Lei n. 9.605/98, dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

e dá outras providências.

Para a imposição e graduação da penalidade, a autoridade competente 

observará:

I. a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conse-

quências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II. os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 

interesse ambiental;

III. a situação econômica do infrator, no caso de multa.

A lei de crimes ambientais abrange crimes contra a fauna e a flora, a poluição, 

crimes contra o ordenamento urbano, o patrimônio cultural e a administração 

ambiental.

Vamos, então, conhecer um pouco quais as atividades lesivas ao meio ambi-

ente que são tidas como crimes ambientais pela Lei 9.605/98.

1 – Crimes contra a fauna

São considerados crimes contra a fauna os seguintes comportamentos:

a) Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autori-

zação da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

b) Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em estado 

bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente.

c) Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável 

e licença expedida por autoridade competente.

d) Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

e) Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o pere-

cimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açu-

des, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras.

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

f) Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interdita-

dos por órgão competente.

g) Pescar mediante a utilização de:

I. explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produ-

zam efeito semelhante;

II. substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade 

competente.

A lei de crimes ambientais estabelece que não seja crime o abate de animal, 

quando realizado:

I. em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família;

II. para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou des-

truidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela 

autoridade competente;

III. por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão com-

petente.

A seguir, apresentaremos dois relatos que caracterizam crimes ambientais 

contra a fauna.

1º Caso - Guarda Municipal flagra homem caçando pássaros silvestres

O acusado responderá por crime contra a fauna, conforme o artigo 29 da Lei de 

Crimes Ambientais, e poderá ser detido por até um ano, além de pagar multa. 

FONTE: Prefeitura do Município de Itatiba – São Paulo – Disponível em: 

<http://www.itatiba.sp.gov.br/imprensaoficial/noticias/descricao/8453>

2º Caso - agosto de 2008 - A Polícia Militar Ambiental procura a origem do 

vazamento de óleo que atingiu centenas de pinguins no litoral de Florianó-

polis. Desde o último domingo, mais de cem animais vivos sujos de óleo 
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chegaram em praias da ilha de Santa Catarina. Quase 200 foram encontra-

dos mortos. 

Segundo o sargento Marcelo Duarte, da Polícia Ambiental, o óleo provavel-

mente foi despejado por um barco de grande porte com vazamento de com-

bustível. O vazamento está previsto na lei de crimes ambientais, e a multa 

para o dono da embarcação pode chegar a R$ 50 milhões. 

FONTE: ClicRBS. Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br/especiais/jsp/default.jsp?

newsID=a2144421.htm&template=3847.dwt&section=Not%EDcias&espid=21> 

 2 – Crimes contra a flora 

São considerados crimes contra a flora os seguintes comportamentos:

a) destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 

proteção, ou destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em 

estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, 

ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. 

b) cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 

permissão da autoridade competente.

c) Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas 

de que trata o art. 27 do Decreto n. 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização.

d) provocar incêndio em mata ou floresta.

e) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar 

incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas 

ou qualquer tipo de assentamento humano.

f)  extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação 

permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espé-

cie de mineral.

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

g) cortar ou transformar, em carvão, madeira de lei, assim classificada por 

ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer 

outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determina-

ções legais.

h) receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, 

carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 

licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 

munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficia-

mento.

i)   impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas 

de vegetação.

j)   destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plan-

tas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade priva-

da alheia.

k) destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixado-

ra de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação ou 

desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou 

nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do 

órgão competente.

l) comercializar motossera ou utilizá-la em florestas e nas demais formas 

de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente.

m) penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou ins-

trumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou sub-

produtos florestais, sem licença da autoridade competente.

A seguir, dois relatos que caracterizam crimes ambientais contra a flora.

1º caso - IBAMA apreende 15 mil árvores derrubadas ilegalmente em Mato 

Grosso 
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O IBAMA fechou quatro serrarias: uma não tinha nenhum registro para funci-
onar. As outras três não apresentaram comprovante de origem da madeira. 
Em outra, a quantidade de toras era 200% maior que o volume autorizado 
para corte. 

Essa madeira pode ter vindo de um desmatamento ilegal, de uma terra indí-
gena, de um parque ou até roubada de uma propriedade rural - comenta 
Rodrigo Dutra, chefe de fiscalização do IBAMA em Mato Grosso. 

FONTE: Jornal Hoje – Edição do dia 27/08/2009. Disponível em:http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL1282872-

16022,00 IBAMA+FECHA+QUATRO+SERRARIAS+ILEGAIS+EM+MATO+GROSSO.html

2º caso - dezembro de 2009 - Polícia Militar Ambiental fecha carvoaria ilegal 

em Cassilândia - MS

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia, em operação nas propriedades 
rurais do município, fecharam uma carvoaria que funcionava sem autoriza-
ção ambiental. A carvoaria pertencia a Sebastião da Silva Freitas e mantinha 
sete fornos funcionando. 

FONTE: Hojems - Grupo AGITTA Comunicação Disponível em: http://www.hojems.com.br/hojems/0,0,00,5603-

48430-PMA+FECHA+CARVOARIA+ILEGAL+EM+CASSILANDIA.htm

3 – Crimes vinculados a poluição e a outros crimes ambientais

Segundo a lei de crimes ambientais, são consideradas crime ambiental 
as seguintes ações:

a) causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mor-

tandade de animais ou a destruição significativa da flora.

b) Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a compe-

tente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida.

•

•
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•

•

•

c) produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 

substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambi-

ente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus 

regulamentos.

d) construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte 

do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmen-

te poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais compe-

tentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

e) disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano 
à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas.

A seguir são apresentados dois relatos que caracterizam crimes 
ambientais.

1º caso: operação Arco de fogo fecha garimpos e prende sete pessoas.

Dois garimpos de ouro, clandestinos, foram fechados hoje na região de Peixo-

to de  Azevedo(distante 690 km ao norte de Cuiabá) por equipes da operação 

'Arco de Fogo'. 

Os garimpos funcionavam de forma precária e ilegal, sem respeitar os princípi-

os de preservação ambiental.

A operação Arco de Fogo é uma ação permanente e conjunta da Polícia Fede-

ral, Ibama e Força Nacional no combate de crimes ambientais na região ama-

zônica. (5-5-09).

FONTE: Folha Online. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u560806.shtml. 

2º caso: extração ilegal de areia é infração ambiental campeã na Paraíba

A extração de minerais (areia e barro) sem a competente autorização, permis-
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são, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desa-
cordo com a obtida, é a infração ambiental mais flagrada na Paraíba, neste 
primeiro mês de janeiro de 2010.

FONTE: Home IG – Minha Notícia – Meio Ambiente. Disponível em: 

http://minhanoticia.ig.com.br/editoria/Meio_Ambiente/2010/01/26/extracao+

ilegal+de+areia+e+infracao+ambiental+campea+na+paraiba+9376268.html.

4 – Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural

São considerados crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural 

os seguintes comportamentos:

Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I.  bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 

judicial;

II. arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica 

ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial.

Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegi-

do por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor pai-

sagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueo-

lógico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade com-

petente ou em desacordo com a concedida;

Promover construção em solo não edificável, ou em seu entorno, assim con-

siderado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 

histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 

autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida;

Pichar, grafitar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento 

urbano.

•

•

•

•

•

•
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5 – Crimes ambientais contra a administração ambiental

São consideradas crime ambiental contra a administração ambiental as 

seguintes ações:

Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, 

sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de 

autorização ou de licenciamento ambiental;

Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desa-

cordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja 

realização depende de ato autorizativo do Poder Público;

Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir 

obrigação de relevante interesse ambiental;

Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de ques-

tões ambientais.

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer 

outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental 

total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.

Nesta unidade, você estudou o Código Florestal Brasileiro, pôde aprender o 

que são áreas de preservação permanente e área de reserva legal. Ainda, 

estudou a lei de crimes ambientais e pôde conhecer quais as atividade lesivas 

ao meio ambiente que são consideradas crime ambiental.

1. Qual a lei que estabeleceu o Código Florestal Brasileiro?

2. Defina o que é área de preservação permanente e área de reserva legal?

3. Qual deve ser a área de preservação permanente respeitada para rios que 

tenham menos de 10 metros de largura? 

4. Quais são os valores referentes à reserva legal que devem ser respeitados 

no território nacional?

5. Em relação a lei de crimes ambientais, para a imposição e graduação da 

penalidade, o que a autoridade competente observará?

6. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, quais são as situações em que 

o abate de animais não é considerado crime?

7. Cite um exemplo de crime ambiental que caracterize crime contra a fauna, 

a flora, a poluição, contra o ordenamento urbano, o patrimônio cultural e a 

administração ambiental, respectivamente.

•

•

•

•

•

Resumo

Atividades de aprendizagem

Se quiser saber mais sobre 
isto, acesse 
http://wwwpresidencia.gov.br/
legislacao/

O Decreto n. 6.514, de 22 
de julho de 2008, dispõe 
sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio 
ambiente, estabelece o 
processo administrativo 
federal para apuração destas 
infrações, e dá outras 
providências.
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Aula 4 - A política nacional de recursos
              hídricos e o programa nacional de 
              controle da qualidade do ar 

Objetivos
Esperamos que, ao final desta unidade, você seja capaz de:

conhecer a Política Nacional de Recursos Hídricos e seus 

instrumentos.

entender a importância do Programa Nacional de Controle 

da Qualidade do Ar.

•

•

Nesta unidade, você conhecerá um pouco da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que estabelece diretrizes quanto ao uso racional dos recursos hídri-

cos. Estudará também o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, 

o PRONAR, cujo objetivo é determinar ações que garantam os padrões de 

qualidade do ar necessários à sadia qualidade de vida. 

Vamos, então, conhecer os fundamentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos?
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I. a água é um bem de domínio público;

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

III. em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o con-

sumo humano e a dessedentação de animais;

IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas;

V. a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política;

VI. a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I. assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

II. a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o trans-

porte aquaviário, com vista ao desenvolvimento sustentável;

III. a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

A fim de garantir que os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos 
sejam alcançados, o poder público faz uso dos seguintes instrumentos:

a) os Planos de Recursos Hídricos;

b) enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos pre-

ponderantes da água;

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

e) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Vamos entender cada um desses instrumentos.

a) Os planos de recursos hídricos

São planos de longo prazo, que visam fundamentar e orientar a implementa-

ção da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos 

hídricos.

Faz parte do conteúdo mínimo dos planos: diagnóstico da situação atual dos 

recursos hídricos; balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos 

recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos 

potenciais; propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com 

vista à proteção dos recursos hídricos;



e-Tec Brasil49Introdução à Legislação Ambiental

De acordo com o texto da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Planos de 

Recursos Hídricos devem ser elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País. 

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água

Visa a:

I. assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 

que forem destinadas;

II. diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas permanentes.

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

A Política Nacional de Recursos Hídricos faz menção à outorga de direitos de 

uso de recursos hídricos, estabelecendo que esta tenha como objetivos asse-

gurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercí-

cio dos direitos de acesso à água. 

A água tem diversos usos: abastecimento humano, dessedentação animal, 

irrigação, indústria, geração de energia elétrica, preservação ambiental, 

paisagismo, lazer, navegação, etc. Para que esses usos sejam utilizados de 

forma organizada é necessário que o Estado, por meio da outorga, realize 

sua distribuição observando a quantidade e a qualidade adequadas aos atua-

is e futuros usos. 

Assim, o instrumento de outorga é necessário para o gerenciamento dos 

recursos hídricos, pois permite ao administrador (outorgante) realizar o 

controle quali-quantitativo da água, e ao usuário (requerente) a necessária 

autorização para implementação de seus empreendimentos produtivos. É 

também um instrumento importante para minimizar os conflitos entre os 

diversos setores usuários e evitar impactos ambientais negativos aos cor-

pos hídricos.

Tipos de Outorga

Outorga Prévia: Ato administrativo com finalidade de declarar a disponibili-

dade de água para os usos requeridos, não conferindo o direito de uso de 

recursos hídricos e se destinando a reservar a vazão passível de outorga.

•

•

•
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•

•

•

•

•
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•

•

•

•

Outorga de Direito: Ato administrativo que o Poder Público outorgante 

faculta ao outorgado o uso de recurso hídrico, por prazo determinado nos 

termos e nas condições expressas no respectivo ato.

A outorga se destina a todos que pretendam utilizar, para as mais diversas 

finalidades, as águas de um rio, lago ou mesmo de águas subterrâneas, 

devendo solicitar uma Outorga ao Poder Público. Os usos mencionados se 

referem à captação de água para o abastecimento doméstico, para fins indus-

triais ou para irrigação; ao lançamento de efluentes industriais ou urbanos, à 

construção de obras hidráulicas como barragens e canalizações de rio, ou, 

ainda, a serviços de desassoreamento e de limpeza de margens.

De acordo com o artigo 12º da Lei Federal n. 9.433/97, estão sujeitos à outor-

ga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:

Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo-d'água 

para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de proces-

so produtivo;

Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposi-

ção final;

Uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelé-

tricos;

Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.

Usos que independem de outorga de direito de uso de recursos hídricos

O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;

As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto 

do ponto de vista de vazão como de carga poluente;

As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

Usos que não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
mas, obrigatoriamente, de cadastro, em formulário específico disponibilizado 
pela Agência Nacional de Águas:

Serviços de limpeza e conservação de margens, incluindo dragagem, desde 

Outorga de direito de uso 
de recursos hídricos
É o ato administrativo 

mediante o qual o poder 
público outorgante (União, 
Estado ou Distrito Federal) 

faculta ao outorgado 
(requerente) o direito de uso 
de recurso hídrico, por prazo 

determinado, nos termos e 
nas condições expressas no 

respectivo ato administrativo. 
O ato administrativo utilizado 

pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) para emissão 

das outorgas, como também 
para os demais atos 

normativos, é a Resolução. A 
Resolução de outorga contém 
a identificação do outorgado, 

as características técnicas e as 
condicionantes legais do uso 

da água autorizado. A ANA 
publica no Diário Oficial da 

União somente o extrato da 
resolução contendo o seu 

número, o nome do 
requerente, a validade da 

outorga, o município, a 
finalidade e o manancial de 

intervenção.
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que não alterem o regime, a quantidade ou qualidade da água existente no 
corpo de água;

Obras de travessia de corpos de água que não interferem na quantidade, 

qualidade ou regime das águas, cujo cadastramento deve ser acompanha-

do de atestado da Capitania dos Portos quanto aos aspectos de compatibili-

dade com a navegação; e

Usos com vazões de captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s ou 

3,6m3/h, quando não houver deliberação diferente do CNRH.

Mais algumas características da outorga de uso de água

A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Execu-
tivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. 

A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, 

mas o simples direito de seu uso. 

Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não 

excedente a trinta e cinco anos, renovável. 

Segundo a PNRH, a outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser 

suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas 

seguintes circunstâncias:

não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

ausência de uso por três anos consecutivos; 

necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 

inclusive às decorrentes de condições climáticas adversas;

necessidade de prevenir ou inverter grave degradação ambiental;

necessidade de atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os 

quais não se disponha de fontes alternativas; 

necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 

corpo de água.

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), em função de condições de 

escassez em quantidade e/ou qualidade, a água deixou de ser um bem livre e 

passou a ter valor econômico. Esse fato contribuiu com a adoção de novo 

paradigma de gestão desse recurso ambiental, que compreende a utilização 

de instrumentos regulatórios e econômicos, como a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



A experiência em outros países mostra que, em bacias que utilizam a cobran-

ça, os indivíduos e firmas poluidores reagem internalizando custos associados 

à poluição ou outro uso da água. A cobrança pelo uso de recursos hídricos, 

mais do que instrumento para gerar receita, é indutora de mudanças pela 

economia da água, pela redução de perdas, pela gestão com justiça ambien-

tal. Isso porque se cobra de quem usa ou polui.

Assim a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva reconhecer a água 

como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor e 

incentivar a racionalização do uso da água: 

obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e interven-

ções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser obser-

vados, entre outros, nas derivações, captação e extração de água, o volume 

retirado e seu regime de variação e nos lançamentos de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as 

características físico-químicas, biológicas e de toxidade do afluente.

e) O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos 

hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. 

São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos:

I. reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situa-

ção qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;

II. atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo o território nacional;

III. fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:

I. o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  

II. Agência Nacional de Águas;     

III. os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;

IV. os Comitês de Bacia Hidrográfica;   

V. os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 

hídricos;        

VI.as Agências de Água. 

Objetivos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos:

I. coordenar a gestão integrada das águas;

II. arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos 

hídricos;

III. Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;

IV. planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 

recursos hídricos;

V. promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

A seguir, vamos estudar um pouco sobre o Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar.

A poluição do ar é um fenômeno recorrente, principalmente da atividade 

humana, em vários aspectos. Entre os quais, podemos destacar:

Rápido crescimento populacional, industrial e econômico 

Concentração populacional e industrial 

Hábitos da população 

Grau de Controle (medidas adotadas para o controle da poluição).

Nossos três recursos naturais básicos (solo, ar e água) sempre foram capazes de 
diluir a concentrações aceitáveis de todas as substâncias neles lançados por 
processos naturais normais. Contudo, as emissões antropogênicas começam a 
ameaçar nosso planeta pelo esgotamento desta capacidade de autodepuração.

A decisão do ser humano de viver cada vez mais nos centros urbanos aumenta 
a quantidade de resíduos lançados, aumentando os níveis de poluição.

Tais fatos, associados à não solução concomitante dos problemas decorrentes 
do atendimento dessas necessidades naturais ou criadas, levaram-nos aos 
grandes desafios que enfrentamos atualmente.

A poluição do ar pode ser definida como o resultado da alteração das caracte-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Programa Nacional de Controle da 
Qualidade do Ar Resoluções CONAMA 
n. 005/1989 e n. 003/1990
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rísticas físicas, químicas e biológicas normais da atmosfera, de forma a causar 

danos ao ser humano, à fauna, à flora, aos materiais, ou restringir o pleno uso 

e gozo da propriedade, ou afetar negativamente o bem-estar da população

Assim, com o objetivo de proteger a saúde e o bem-estar das populações, 

melhorar a qualidade de vida e permitir o desenvolvimento econômico e 

social do país de forma ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de 

emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, com vista a uma 

melhoria na qualidade do ar, o atendimento aos padrões estabelecidos e o 

não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não degra-

dadas, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da Resolução 

CONAMA n. 5, de 1989, instituiu o Programa Nacional de Controle da Quali-

dade do Ar – PRONAR

É estratégia básica do PRONAR, limitar em nível nacional, as emissões por 

tipologia de fontes e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de 

qualidade do ar como ação complementar de controle.

Vamos conhecer alguns conceitos apresentados nas Resoluções CONAMA n. 
005/1989 e n. 003/1990

Poluente atmosférico

É qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabele-

cidos, e que tornem ou possam tornar o ar:

I. impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

II. inconveniente ao bem-estar público;

III. danoso aos materiais, à fauna e flora.

IV. prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade.

Portanto, a poluição ocorre quando a alteração resulta em danos reais ou 

potenciais. Dentro desse conceito, pressupõe-se a existência de níveis de refe-

rência para diferenciar a atmosfera poluída da atmosfera não poluída. O nível 

de referência sob o aspecto legal é denominado Padrão de Qualidade do Ar.

Na Resolução CONAMA n. 03, de 28/06/1990, estão descritos os padrões para 

todo o território nacional. Os poluentes considerados foram: partículas totais 

 

(Universo Ambiental, 2007).

.

•

•

•

•
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em suspensão (PTS), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), 

ozônio (O3), fumaça de partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio (NO2). 

Os padrões de qualidade do ar são concentrações de poluentes atmosféricos 

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao 

meio ambiente em geral. 

Padrões Primários de Qualidade do Ar

São as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a 

saúde da população - podendo ser entendidos como níveis máximos toleráve-

is de concentração de poluentes atmosféricos. 

Padrões Secundários de Qualidade do Ar

São as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 

adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, 

à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral, podendo ser entendidos 

como níveis desejados de concentração de poluentes.

Território nacional

Enquadramento das áreas de acordo com os usos pretendidos: 

Classe I: Áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e 

Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e 

Hidrotermais. 

Nestas áreas, deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais próximo 

possível do verificado sem a intervenção antropogênica. 

Classe II: Áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado 

pelo padrão secundário de qualidade. 

Classe III: Áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da quali-

dade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade. 

Algumas fontes de Poluição do Ar

As fontes de poluição são entendidas como qualquer processo natural ou 
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artificial que possa liberar ou emitir substâncias para a atmosfera de forma a 

torná-la poluída.

Entre as fontes antropogênicas de poluição do ar, podemos destacar:

Processos e operações industriais; 

Queima de combustíveis; 

Queimadas; 

Incineração de lixo.

Alguns tipos de indústrias se caracterizam pela emissão principalmente de 

material particulado (como a mineração). Outras, pela emissão de gases e 

vapores (indústrias químicas e petroquímicas) 

Nesta unidade, você estudou a Política Nacional de Recursos Hídricos e os 

instrumentos de que o Poder Público faz uso para garantir a sustentabilidade 

deste recurso natural. 

Estudou também o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, o qual 

estabelece limites de emissões de poluentes para todo o território nacional.

1. Quais são os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos?

2. O que é outorga de direito de uso de recursos hídricos?

3. Em que circunstâncias a outorga para uso da água poderá ser suspensa?

4. Qual é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos?

5. Quais usos de recursos hídricos estão sujeitos à outorga pelo Poder Público? 

6. O que é um poluente atmosférico?

7. Cite três impactos negativos causados pela emissão de poluentes.

8. O que é Padrão Primário e Padrão Secundário de Qualidade do ar?

•

•

•

Resumo

Atividades de aprendizagem

(Universo Ambiental, 2007).
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Considerações finais

Caro estudante:

Os problemas ambientais que assolam o planeta são muitos. Têm causas 

diversas e podem acabar com o planeta.

Agora, você conhece um pouco a Legislação Ambiental e, ao fazer uso destes 

conhecimentos, poderá contribuir para a melhoria de sua vida, da vida das 

pessoas que o cercam e da sociedade.

Faça a sua parte!

O mundo está em nossas mãos!
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Gabarito

Aula 1 

1. Resposta: As decisões resultantes da Conferência Climática de Copenha-
gen foram bastante limitadas, ou seja, não foram estabelecidas ações 
concretas a fim de minimizar a emissão de poluentes atmosféricos.

2. Resposta: A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, realizada em 
Estocolmo no ano de 1972. A criação da Comissão Mundial de Meio Ambi-
ente de Desenvolvimento, em 1897. No ano de 1988, é promulgada a 
nova Constituição Federal Brasileira.

3. Resposta: Princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado; 
desenvolvimento sustentável; responsabilidade intergeracional; função 
socioambiental da propriedade; princípio da prevenção; princípio da pre-
caução e princípio do poluidor pagador.

4. Resposta: Princípio da Prevenção: É o princípio que prima por agir anteci-
padamente, diante de um risco conhecido. O conhecimento prévio do 
risco pode estar vinculado a estudos científicos ou a acontecimentos ante-
riores. O Princípio da Precaução: É conhecido como o princípio da prudên-
cia, ou seja, diante de um risco incerto, desconhecido, age-se com cautela. 
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O risco nesse principio é caracterizado como incerto por não haver infor-
mações suficientes para verificar a existência e o potencial do dano.

5. Resposta: Refere-se a atender as necessidades da presente geração sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras, ou seja, um consumo 
racional e sustentável dos recursos naturais. Na prática é aliar atividades 
econômicas com proteção ambiental, garantindo assim o direito de todos 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado

6. Resposta: Por ser a constituição a trazer uma abordagem inovadora para 
a questão do “meio ambiente” e a dispor um capítulo inteiro a essa ques-
tão, o cap. VI – Do Meio Ambiente.

7. Resposta: O caput do artigo 225 faz menção ao direito que todos temos, 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como da responsa-
bilidade do poder público e da coletividade em defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

8. Resposta: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II. preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material 
genético;

III. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmen-
te causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo pré-
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Aula 2 

1. Resposta: A Lei n. 6.938, de 1981. A Política Nacional do Meio Ambiente 
tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desen-
volvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana.

2. Resposta: O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zone-
amento ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e 
a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.

3. Resposta: É o Sistema Nacional do Meio Ambiente.

4. Resposta: Órgão superior – Representado pelo Conselho de Governo;
Órgão consultivo e deliberativo – Representado pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA);Órgão central – Representado pelo Minis-
tério do Meio Ambiente;Órgãos Executores – Representados pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
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e pelo Instituto Chico Mendes - de conservação da biodiversidade;Órgãos 
Seccionais – Representados pelos órgãos estaduais;Órgão Locais – Repre-
sentados pelos órgãos municipais. 

5. Resposta: O Licenciamento Ambiental é um procedimento administrativo 
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

6. Resposta: Empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambi-
entais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Exem-
plos de atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental: Extração 
e tratamento de minerais, Indústria metalúrgica, Indústria de material 
elétrico, eletrônico e comunicações, Indústria de madeira, Indústria de 
papel e celulose, Indústria de borracha, Indústria química. 

7. Resposta: Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental, é 
necessária a licença adequada no planejamento de um empreendimento ou 
de uma atividade, a licença prévia (LP); na construção da obra, a licença de 
instalação (LI); e na operação ou funcionamento, a licença de operação (LO).

8. Resposta: O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, 
poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequa-
ção, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas 
legais.

II. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram 
a expedição da licença.

II. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Aula 3

1. Resposta: A Lei 4.771, de 15-9-1965, estabeleceu o atual Código Flores-
tal Brasileiro.

2. Resposta: Segundo o Código Florestal Brasileiro, considera-se área de 
preservação permanente a área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º 
desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações humanas. Área de reserva legal é a área locali-
zada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preser-
vação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.
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3. Resposta: de 30 metros para os cursos-d'água de menos de 10 metros de 
largura;

4. Resposta: De 80%%, na propriedade rural situada em área de floresta 
localizada na Amazônia Legal; de 35%, na propriedade rural situada em 
área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por 
cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em 
outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia; de 20%, na 
propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegeta-
ção nativa localizada nas demais regiões do País;  e de 20%, na proprieda-
de rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.

5. Resposta: a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e 
suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; os ante-
cedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse 
ambiental e a situação econômica do infrator, no caso de multa.

6. Resposta: em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de 
sua família; para proteger lavoura, pomar e rebanho da ação predatória ou 
destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela 
autoridade competente, e por ser nocivo o animal, desde que assim carac-
terizado pelo órgão competente.

7. Resposta: Crime contra a fauna: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar 
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desa-
cordo com a obtida. Crime contra a flora: destruir ou danificar floresta consi-
derada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la 
com infringência das normas de proteção; Poluição: causar poluição de qual-
quer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à 
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destrui-
ção significativa da flora. Ordenamento urbano e patrimônio cultural: - 
Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento 
urbano. Administração ambiental: Fazer o funcionário público afirmação 
falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico- 
científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental;

Aula 4

1. Resposta: A fim de garantir que os objetivos da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos sejam alcançados, o poder público faz uso dos seguintes ins-
trumentos: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos 
de água em classes, segundo o uso preponderante da água; a outorga dos 
direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídri-
cos e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

2. Resposta: É o ato administrativo mediante o qual o poder público outor-
gante (União, Estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) 
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o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e 
nas condições expressas no respectivo ato administrativo.

3. Resposta: Segundo a PNRH, a outorga de direito de uso de recursos hídri-
cos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo 
determinado, nas seguintes circunstâncias:

- não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

- ausência de uso por três anos consecutivos; 

- necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive às decorrentes de condições climáticas adversas;

 - necessidade de prevenir ou inverter grave degradação ambiental;

 - necessidade de atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os 
quais não se disponha de fontes alternativas; 

- necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água.

4. Resposta: A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação 
da Política Nacional de Recursos Hídricos.

5. Resposta: De acordo com o artigo 12º da Lei Federal n. 9.433/97, está 
sujeito à outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 
recursos hídricos: derivação ou captação de parcela da água existente em 
um corpo-d'água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 
insumo de processo produtivo; extração de água de aquífero subterrâneo 
para consumo final ou insumo de processo produtivo; lançamento em 
corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados 
ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; uso de 
recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e 
outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água.

6. Resposta: É qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os 
níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: impróprio, noci-
vo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem- estar público; danoso aos 
materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da pro-
priedade e às atividades normais da comunidade.

7. Resposta: A poluição do ar pode ser definida como o resultado da altera-
ção das características físicas, químicas e biológicas normais da atmosfera, 
de forma a causar danos ao ser humano, à fauna, à flora, aos materiais, ou 
restringir o pleno uso e gozo da propriedade, ou afetar negativamente o 
bem-estar da população.
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Caro estudante:

Os avanços tecnológicos na área de informática e comunicação, associados a 
modelos pedagógicos apoiados no uso de tecnologia, deram origem à moda-
lidade de ensino chamada Ensino a Distância (EaD). A característica desse 
modelo é a separação física entre aluno e professor. Para suprir a distância, a 
interação entre o aluno e o professor é mediada tanto por recursos tecnológi-
cos quanto pelo material impresso. Nessa modalidade de ensino, o material 
impresso, juntamente com recursos de vídeo, videoconferência e um Ambien-
te Virtual de Aprendizagem são as bases tecnológicas, às quais você terá aces-
so durante sua formação.

Todos esses recursos são meios de comunicação entre professor e aluno. Cada 
recurso possui característica própria e necessita de canal específico de comu-
nicação. Para assistir aos vídeos, participar de videoconferência ou realizar as 
atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem você precisará ter acesso a 
computadores e a Internet. Porém, tais recursos tecnológicos nem sempre 
estão disponíveis em tempo integral, por isso, a importância do material 
impresso, que permitirá a você ter acesso ao conhecimento independente de 
possuir a sua disposição as tecnologias de informática e de comunicação.

Aliado às atividades presenciais e às atividades a distância, o material impresso 
irá também apoiá-lo na realização das atividades de estudos, estimulando-o a 
participar de forma mais ativa no seu processo de ensino-aprendizagem, cons-
truindo, progressivamente, conhecimento de maneira interativa. Assim, o 
professor deixa de ser a única fonte de informação. O distanciamento físico 
não será impedimento para o processo de cooperação e interação entre você 
e o professor da sua instituição, responsável pela oferta da disciplina no curso. 
Esse professor criará oportunidades para que você participe de forma ativa 
durante seu processo de aprendizagem. 

O material foi elaborado visando a formação de Técnicos em Meio Ambiente, 
segundo os parâmetros do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O profissio-
nal formado deverá ter qualificação para atender à demanda regional em 
consonância com as tendências tecnológicas. Deverá ser capaz de coletar, 
armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais, 
colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais, auxiliar na 
elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental, 
atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação e 
preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem, bem como 
identificar as intervenções ambientais, analisar suas conseqüências e operaci-
onalizar a execução de ações para preservação, conservação, otimização, 
minimização e remediação dos seus efeitos. 

Curso técnico em meio ambiente

Introdução à Legislação Ambiental
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Além disso, deve estar ancorado em uma base de relacionamento interpessoal 
e comunicação oral. Deve também ter pensamento crítico e racional, capaci-
dade para resolver problemas de ordem técnica, capacidade criativa e inova-
dora, capacidade de gestão e visão estratégica. Essa base o tornará competiti-
vo no mercado de trabalho. Mas, isso somente não é suficiente, você também 
deve demonstrar: honestidade, responsabilidade, adaptabilidade, capacidade 
de planejamento, ser ágil e ter capacidade de decisão. Além de ser possuidor 
de um espírito crítico, uma formação tecnológica generalista e uma cultura 
geral sólida e consistente.

Foi pensando nessa formação que equipes de professores da rede pública 
federal de educação elaboraram seu material. Professores que atuam no ensi-
no médio e no ensino superior. Todos profissionais conceituados em suas 
respectivas áreas de atuação. O objetivo desses profissionais é auxiliar você na 
sua formação profissional.

Os recursos didáticos pedagógicos e os profissionais envolvidos fazem parte 
do projeto Escola Técnica Aberta do Brasil, e-TecBrasil. Um projeto que estabe-
lece parceria entre Instituições de Ensino Público Federal, no papel de forma-
dores, e município, ou estado, que disponibilizam os pólos que receberão os 
cursos oferecidos na modalidade de EaD.

Mas, lembre-se, simplesmente ter acesso aos recursos didáticos e tecnológi-
cos, além de ter a disposição uma equipe especializada de profissionais não é 
suficiente. É necessário que esse material seja utilizado intensamente, de 
forma a tornar-se fonte de conhecimento que o auxiliará em todos os momen-
tos de sua formação.

Cientes de que esse também é o seu desejo, a equipe do e-TecBrasil deseja a 
todos um ótimo processo de aprendizagem.

Atenciosamente,

Equipe de formadores da Escola Técnica Aberta do Brasil
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.



Meu nome é Vanessa Medeiros Corneli, graduada em Tecnologia Ambien-

tal e Especialista em Gerenciamento e Auditoria Ambiental pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Mestre em Engenharia Urbana e Dou-

toranda em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Em meio às experiências profissionais anteriores, tenho o trabalho com siste-

ma de gestão integrado em organização privada. Atualmente, sou professora 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mourão - 

PR, responsável pelas disciplinas de Sistema de Gestão Ambiental e Auditoria 

Ambiental. 

Currículo da professora-autora
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