
Planejamento Ambiental

2011
Curitiba-PR

Juliana Vamerlati Santos

Rodrigo Cornacini Ferreira 

PARANÁ
Educação a Distância



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

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

Presidência da República Federativa do Brasil

Ministério da Educação

Secretaria de Educação a Distância

Prof. Irineu Mario Colombo
Reitor 

Profª. Mara Christina Vilas Boas
Chefe de Gabinete

Prof. Ezequiel Westphal
Pró-Reitoria de Ensino - PROENS

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

Prof. Paulo Tetuo Yamamoto
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação - 
PROEPI

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

Prof. Carlos Alberto de Ávila
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional - PROPLADI

Prof. José Carlos Ciccarino
Diretor Geral de Educação a Distância

Prof. Ricardo Herrera
Diretor de Panlejamento e Administração
EaD - IFPR

Profª Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado
Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão
EaD - IFPR

Profª Cristina Maria Ayroza
Coordenadora Pedagógica de Educação a
Distância

Carmen Ballão Watanabe
Coordenadora do Curso

César Aparecido Silva
Vice-coordenador do curso

Adriana Valore de Sousa Belo
Cassiano Luiz Gonzaga da Silva
Denise Glovaski Faria Souto
Rafaela Aline Varella
Assistência Pedagógica

Profª Ester dos Santos Oliveira
Profª Linda Abou Rejeili de Marchi
Luara Romão Prates
Idamara Lobo Dias
Revisão Editorial

Eduardo Antoniacomi
Goretti Carlos
Diagramação

e-Tec/MEC
Projeto Gráfico



e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

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

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

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

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

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

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

técnicas estaduais e federais.

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

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

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

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

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

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

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

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

redes públicas municipais e estaduais.

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

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

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

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

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

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado (a) aluno (a), 

É uma grande satisfação recebê-los na disciplina de Planejamento Ambiental: Urbano e 

Rural. O objetivo desta disciplina é apresentar a importância do planejamento para se 

obter eficiência nas ações relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. 

Saiba que você, estimado aluno, para que estivesse conosco nesse curso houve algum tipo 

de planejamento da sua parte. Ao planejar sua carreira profissional você programou uma 

ação futura que se concretiza hoje: estudar no Curso Técnico em Meio Ambiente. Para 

fazer esta escolha você definiu objetivos, traçou metas, avaliou os resultados e tomou uma 

decisão. Agora, nesta fase atual da sua vida, o que você tem planejado para seu futuro 

profissional, como um técnico em Meio Ambiente?

Assim deve ser sempre a premissa para seguirem profissionalmente na área ambiental, 

com planejamento. É o correto planejamento ambiental que levará ao desenvolvimento 

sustentável, buscando o equilíbrio entre o crescimento econômico e os limites de um 

ecossistema, preservando, por exemplo, mananciais e a qualidade dos recursos hídricos. 

O planejamento ambiental que é organizado dentro de uma estrutura, que segue as etapas 

de pesquisa, análise e síntese, certamente evitará desequilíbrios ecológicos e contribuirá 

para a melhoria constante da qualidade de vida humana.

Esperamos que estes conteúdos sejam aproveitados ao máximo para que ao final do 

curso estejam preparados com habilidades e competências indispensáveis para a atuação 

profissional com ética, sabedoria, responsabilidade e, acima de tudo, respeito à natureza.

Bom trabalho!

Profª. Juliana Varmelati Santos

Prof. Rodrigo Cornacini Ferreira
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Aula 1 – O que é planejamento                   
 ambiental?

Nesta aula será discutido o que é planejamento ambiental, sua estrutura 

e importância para que haja um desenvolvimento sustentável. Serão apre-

sentados os processos que envolvem a elaboração de um bom projeto que 

resultam em diversas vantagens, como tornar viável e eficaz o alcance dos 

objetivos almejados.

Figura 1.1: Planejamento ambiental
Fonte: © Angela Waye / www.shutterstock.com

1.1  Para quê e como planejar o meio 
ambiente?

Para refletirmos um pouco mais sobre o significado da palavra planejamento, 

vamos imaginar, de forma bem ilustrativa, o que seria de nossas vidas sem 

nenhum tipo de planejamento. Imagine simplesmente que, ao acordar, 

viveríamos sem nenhuma perspectiva futura, sem imaginar ou pensar no 

que faríamos naquele dia, como por exemplo, o que comeríamos numa 

refeição ou para onde iríamos, onde moraríamos, o que vestiríamos, e assim 

por diante. Estranho pensar assim, não é? Pensar na falta de planejamento 

revela suas consequências: desorganização e ações inconsequentes.

Tudo indica que o homem, em sua natureza racional, é um ser que 

naturalmente planeja suas atitudes. Se pensarmos nas primeiras comunidades 

nômades sobre a Terra, estes já praticavam algum tipo de planejamento: 

para escolherem uma determinada região onde permaneceriam durante 
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certo tempo e teriam recursos para sua subsistência, por exemplo, 

envolvia um planejamento nessa decisão. Da mesma forma, as caçadas, 

as formas de agricultura praticada por rudimentar que fosse, bem como 

sua organização social, envolviam algum nível de planejamento. Planejar é 

pensar racionalmente!

Uma definição de planejamento diz que é “um processo contínuo 

que envolve a coleta, organização e análise sistematizadas das in-

formações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar 

a decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para 

o aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua finalidade é 

atingir metas específicas no futuro, levando a melhoria de uma 

determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades” 

(SANTOS, 2004).

Em linhas gerais, planejamento significa traçar um plano, uma estratégia, 

tendo algo como objetivo. Assim, partindo-se de uma realidade atual, defi-

ne-se e organiza-se antecipadamente um conjunto de ações com o objetivo 

de alcançarmos um resultado esperado.

Um bom planejamento resulta em diversas vantagens como tornar viável e 

eficaz o alcance dos objetivos propostos, otimizando com agilidade tempo e 

recursos, de forma a minimizar os impactos.

Figura 1.2: Planejar
Fonte: © ostill / www.shutterstock.com

“O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras. Lida com 

o futuro das decisões presentes” (Peter Drucker).

“Preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o 

que for controlável” (Peter Drucker).
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Figura 1.3: Conceituando Gestão Ambiental de forma 
multidisciplinar
Fonte: http://novaiguacu.olx.com.br

Na década de 1980, contrário a uma visão histórica muitas vezes positivista e 

progressista, atreladas a um desenvolvimento econômico desenfreado como 

se as fontes de recursos naturais fossem inesgotáveis, cresce a ideia de um 

planejamento racionalizando as ações antrópicas dentro das limitações de cada 

ecossistema. A este tipo de planejamento nomeou-se como planejamento 
ambiental, que pode ser entendido como todo planejamento que prioriza 

valorizar e conservar a biodiversidade, beneficiando de forma sustentável a 

vida de uma determinada biosfera.

O objetivo principal do planejamento ambiental é atingir o desenvolvimento 
sustentável, minimizando os impactos ambientais, preservando e conservando 

a flora e fauna. Um planejamento ambiental deve sempre buscar o equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e limitações ligadas ao ecossistema, 

prevendo até mesmo possíveis desequilíbrios ecológicos, crises energéticas e 

alimentares de um território.

Visando uma melhora da qualidade de vida humana, e dentro de uma ética 

ecológica, a preservação de mananciais, qualidade de recursos hídricos, 

equilíbrio do ecossistema e a manutenção de bancos de germoplasmas 

entram no conjunto de medidas em um bom planejamento.
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Para que alcancemos o desenvolvimento sustentável, nossos 

planejamentos ambientais necessitarão passar por algumas fases que 

poderão envolver mudanças na forma de pensar e viver, maneiras de produção 

e consumo, até mesmo afetar hábitos tradicionalmente predatórios em uma 

cultura.

Os planejamentos ambientais são organizados dentro de uma estrutura 

que pode ser dividida em três grandes etapas sucessivas: pesquisa, análise 

e síntese. Durante a pesquisa reúnem-se e organizam-se os dados para 

facilitar a interpretação. Na fase de análise os dados organizados são 

avaliados buscando-se entender o meio estudado. Já a síntese refere-se à 

aplicação dos conhecimentos alcançados para a tomada de decisão.

Um processo de planejamento envolve:

a) Formulação de objetivos – nesta fase deve-se determinar qual o alvo a 

ser alcançado, ou ainda, quais as metas a serem atingidas.

b) Especificação das metas – ao especificar as metas nesta fase, algu-

mas perguntas poderão nos ajudar nesta fase, como: “onde”, “como”, 

“quanto”, “quando”, “com quem”, etc.

c) Coleta e análise de dados – consiste no levantamento das informações 

existentes do campo de estudo. Nesta fase, tais informações são avalia-

das e selecionadas a fim de serem utilizadas no planejamento.

d) Identificação das alternativas – envolve a escolha das opções que 

permitirão que se alcancem os objetivos do planejamento.

e) Análise das alternativas – nesta fase são estudadas quais as melhores 

alternativas que atenderão aos objetivos propostos.

f) Seleção das alternativas – todas as alternativas que não serão utiliza-

das deverão ser descartadas nesta fase.

g) Implementação – é neste momento onde acontece o desenvolvimento 

e a execução do planejamento.

h) Monitoramento e avaliação – nesta fase, de forma bem dinâmica, o 

monitoramento e avaliação de cada etapa proposta são constantes.
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Para que então planejar o ambiente? Vejamos de forma resumida os princi-

pais benefícios:

 – Preservação e conservação da fauna e da flora

 – Manutenção de bancos genéticos

 – Sustentação da biodiversidade

 – Preservação de mananciais

 – Qualidade de recursos hídricos

A falta de um Planejamento Ambiental reflete diretamente em formas desor-

denadas de utilização dos territórios e naturalmente provocam desequilíbrios 

sociais, econômicos e especialmente ambientais. Este impacto é causado 

pelos processos de formação, produção e ocupação territorial inadequada e 

de forma desrespeitosa à natureza, provocando desequilíbrios e fenômenos 

ambientais que acarretam situações poluidoras e de degradação ao meio 

ambiente.

1.2  Planejamento urbano e planejamento 
rural

O planejamento urbano e rural tem como base a busca por soluções susten-

táveis de desenvolvimento, ou seja, que minimizem os impactos ambientais 

e explorem a potencialidade de um ecossistema sem causar danos.

Figura 1.4: Planejamento ambiental
Fonte: © Pakhnyushcha / www.shutterstock.com

Segundo Franco (2000) pode-se considerar que planejamento ambiental “é 

todo planejamento que parte do princípio da valoração e conservação das 

bases naturais de um dado território como base de auto-sustentação da vida 

e das interações que a mantém, ou seja, das relações ecossistêmicas”. 
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Em um planejamento urbano o plano de ação que direciona o crescimento 

urbano leva em consideração a interrelação espaço e sociedade. Entre os re-

sultados deste tipo de planejamento, pode-se citar a boa qualidade de vida 

gerada aos habitantes de um território planejado.

Já um planejamento rural envolve um plano de ações que visa otimizar o 

uso da terra, proporcionando a conservação ambiental e recursos econômi-

cos à população local. Neste caso, o planejamento para o uso da terra, bem 

como a exploração de recursos naturais da região estudada, é ajustado de 

acordo com as aptidões ambientais e sociais.

1.3 Plano de trabalho
Uma vez obtido o consenso sobre as metas e políticas adotadas a serem 

atingidas em um planejamento ambiental, espera-se que os planejadores 

apresentem uma estrutura organizacional do trabalho a ser realizado. Nesse 

momento serão sugeridas 5 fases que podem compor um bom plano de 

trabalho para um técnico em Meio Ambiente.

I. Fase organizacional: é nesta fase onde se definem as prioridades do 

trabalho a ser executado. Identificam-se os recursos disponíveis da área 

estudada e mensuram-se os possíveis impactos. É essencial a elaboração 

de um cronograma das etapas.

II. Fase de inventário: é nesta fase onde é realizado o levantamento de 
dados e a composição de banco de dados. É neste momento que os 

elementos e parâmetros estudados são identificados, passando por uma 

avaliação para saber quais dentre eles poderão ser considerados bons 

indicadores das condições ambientais da área. Ainda nesta fase, a im-

portância individual de cada elemento ou parâmetro estudado deve ser 

avaliada, bem como a inter-relação entre si. Vale ressaltar que, em todo 

tempo, a legislação pertinente sempre deverá ser considerada.

III. Diagnóstico ambiental: é nesta fase onde se realiza a análise detalhada 

dos dados levantados realizando sua qualificação. Os dados são empre-

gados em métodos que integram os dados, de forma que hierarquizam e 

ponderam as informações, bem como permitem uma análise espacial da 

informação. Os dados também poderão ser aplicados na identificação de 

modelos que representam, simulam e simplificam os componentes dos 

sistemas a serem planejados.

O que é Meio Ambiente segundo 
a Constituição Brasileira?

“É 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.” (Lei 6.938 
de 31/08/1988 – artigo 3.)
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IV. Fase propositiva: é nesta fase onde se discutem as propostas de mode-

lo de organização territorial, respeitando-se todas as limitações e poten-

cialidades apontadas durante o estudo. Assim, nesta fase, é aconselhável 

que seja discutido em uma equipe multidisciplinar as diferentes alternati-

vas propostas e suas relações.

V. Fase executiva: o principal objetivo dessa fase é viabilizar a execução do 

modelo proposto. Por meio das diretrizes estabelecidas, toda a execução 

do trabalho é realizada de forma a integrar os dados levantados, sempre 

tendo em vista o desenvolvimento sustentável do território estudado.

Resumo
Um planejamento ambiental visa a elaboração de propostas de modelos or-

ganizacionais territoriais e soluções alternativas que minimizem possíveis im-

pactos na natureza. O planejamento ambiental deve ser um processo ativo, 

que se altera em função das modificações do meio e dos anseios da socieda-

de envolvida. É importante frisar que após a tomada de decisão haverá sem-

pre um “convite” aos planejadores a uma retroavaliação, proporcionando 

futuros e novos questionamentos sobre as diretrizes propostas, implicando 

em novas tomadas de decisão.

Atividades de aprendizagem
1. O que é planejar? Quais suas vantagens?

2. Faça uma pesquisa e identifique:

a) um trabalho onde os resultados foram um mal exemplo da utilização de re-

cursos naturais, ocasionados por não haver nenhum tipo de planejamento.
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b) algum trabalho bem sucedido e seus resultados decorrentes de um bom 

planejamento ambiental.

Anotações
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Aula 2 –  Metodologias e técnicas 
para o planejamento 
ambiental

Como já estudado, para um bom planejamento ambiental é fundamental a 

realização de um diagnóstico dos recursos naturais e dos aspectos humanos 

da área estudada. Nesta aula veremos que estas informações deverão ser 

aplicadas aos planos de ação que, por sua vez, serão executados através 

de metodologias e técnicas específicas que corroborarão para o alcance 

dos objetivos estabelecidos no projeto. Desta forma, torna-se importante a 

compreensão de alguns conceitos.

Figura 2.1: Metodologias e técnicas de 
planejamento ambiental
Fonte: © AnatolyM / www.shutterstock.com

2.1 Conceito de método e técnica
Pode-se conceituar metodologia como o termo utilizado para o processo 

de estudo e descrição detalhados do desenvolvimento de cada etapa de uma 

determinada pesquisa. Tem como objetivo captar e analisar as características 

dos vários métodos indispensáveis, avaliando suas potencialidades, limitações 

ou distorções e criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização.

Baseado em uma fundamentação teórica, o termo método refere-se ao 

modus operandi da pesquisa. Segundo LAKATOS e MARCONI (2001) este 

método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
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e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxi-

liando as decisões do cientista.

Já para as ferramentas a serem utilizadas na execução do planejamento am-

biental dá-se o nome de técnicas.

2.2 Método Matriz Leopold 
Este método foi o primeiro a ser utilizado na avaliação de impactos ambien-

tais, portanto a Matriz de Leopold é a matriz mais antiga (LEOPOLD, 1971). 

É um método usado para avaliar o impacto ambiental potencial que consiste 

no cruzamento de informações inseridas em uma matriz.

Este método consiste no cruzamento de informações das ações propostas 

com fatores ambientais em uma matriz, assinalando as possíveis intera-

ções. Estabelece-se uma escala de pontuação que varia de 1 a 10, consi-

derando a magnitude e importância de cada impacto, identificando se o 

mesmo é positivo ou negativo. O encontro das linhas com as colunas repre-

sentam a interação homem e meio ambiente. Os impactos, sua magnitude 

e significância, são assinalados nas células da matriz. É importante frisar que 

uma das características deste método são os resultados subjetivos e a incer-

teza dos impactos em longo prazo.  Veja os exemplos abaixo:

Figura 2.2: Exemplos de construção de uma indústria
Fonte: Banco de imagens DI
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Fatores ambientais

Ações propostas

Solo Fauna

Construção x x

Implementação x x

Operação x x

Cada célula é composta pelo encontro de “linhas” e “colunas” e recebe 

valores correspondentes, que são o peso do fator ambiental considerado no 

projeto. Os valores apontados são precedidos do sinal + ou -, representando 

os efeitos positivos ou negativos sobre o meio ambiente.

Solo Fauna

Construção 2 - 3

Implementação 4 1

Operação 9 - 7

2.3 Método de Tricart
Neste método de planejamento (TRICART, 1977), o ambiente é analisado 

dando-se enfoque nas relações mútuas de seus componentes, partindo do 

pressuposto de que na natureza os fluxos de energia e matéria se processam 

por meio de relações em equilíbrio dinâmico, ou seja, a evolução natural dos 

componentes do ambiente se dá em harmonia entre si.

Baseando-se em um banco de dados bem elaborado e uma revisão científi-

ca, o objetivo deste método resume-se em conhecer as dinâmicas de trans-

formação dos ecossistemas. BERTRAND (1971) cita que esta metodologia 

tem como objetivo proceder a análises integradas dos dados, resultados de 

combinações dinâmicas de elementos físicos, biológicos e antrópicos que 

fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, sempre em evolução.

Desta forma, poder-se-á potencializar o uso dos recursos naturais de uma 

determinada área, respeitando seus limites diante das atividades antrópicas.

2.3.1 Unidades Ecodinâmicas - Tricart
As alterações que ocorrem no ambiente natural são resultantes dos proces-

sos de morfogênese, que consiste no processo de formação de relevo, e 

Você sabia que uma das 
mais difundidas nacional e 
internacionalmente foi a Matriz 
de Leopold? Ela foi elaborada 
em 1971 para o Serviço 
Geológico do Interior dos 
Estados Unidos, sendo projetada 
para avaliação de impactos 
associados a quase todos os 
tipos de implantação de projetos.
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pedogênese, que consiste no processo de formação de solos.

AMARAL e ROSS (2009) explicam que as Unidades Ecodinâmicas de Insta-

bilidade Potencial (Estáveis) são as que estão em equilíbrio dinâmico em 

seu estado natural, porém, há uma instabilidade potencial contida nelas 

diante da possibilidade da intervenção antrópica. As Unidades Ecodinâmicas 

de Instabilidade Emergente (Instáveis) foram definidas como os ambientes 

naturais que foram modificados intensamente pelo homem com desmata-

mentos, agriculturas, industrialização e urbanização, portanto, denomina-

dos ambientes antropizados.

2.4 Método Banco Mundial
Este método tem por objetivo a identificação e avaliação dos efeitos causa-

dos pelos projetos ambientais sobre a economia de um país ou região, tendo 

por base uma avaliação social, econômica e também de custo/benefício.

Resumo
Pode-se conceituar metodologia como o termo utilizado para o processo 

de estudo e descrição detalhada do desenvolvimento de cada etapa de uma 

determinada pesquisa. Tem como objetivo captar e analisar as características 

dos vários métodos indispensáveis, avaliando suas potencialidades, limita-

ções ou distorções, bem como as críticas aos pressupostos ou as implicações 

de sua utilização. Para as ferramentas a serem utilizadas na execução do pla-

nejamento ambiental dá-se o nome de técnicas, as quais foram estudadas.

Atividades de aprendizagem
•	 Descreva, de forma resumida, no que consiste a Matriz Leopold.
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Aula 3 –  Zoneamento ecológico 
econômico – ZEE

Nesta aula conversaremos sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE 

como um dos instrumentos da Política Nacional e Estadual de Meio Am-

biente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), que tem como fi-

nalidade o Ordenamento Territorial. Através dele almeja-se induzir o desen-

volvimento econômico de forma planejada, compatível e sustentável com 

as potencialidades do patrimônio ambiental e sociocultural de determinado 

espaço geográfico.

O ZEE é um instrumento técnico, 

econômico, político e jurídico, de 

grande importância no planeja-

mento, reconhecido entre as vá-

rias esferas do setor público, do 

setor privado e da sociedade civil, 

por facilitar a construção de par-

cerias na busca da equidade e por 

considerar o uso do território 

como algo de interesse de todas 
Figura 3.1: Zoneamento econômico ecológico 
– ZEE
Fonte: http://www.sedhab.df.gov.br

as classes sociais e segmentos 

econômicos.

Conhecer as potencialidades e as limitações dos recursos naturais de uma 

determinada região é um dos principais objetivos do Zoneamento Ecológico-

-Econômico (ZEE). Resultará na divisão de uma área geográfica em setores, 

onde depois de devida deliberação, certas atividades de uso da terra são per-

mitidas ou estimuladas e outras são proibidas ou têm seu desenvolvimento 

restrito, de maneira que as necessidades de alterações físicas e biológicas dos 

recursos naturais se harmonizem com as de conservação do meio ambiente

Regulamentado pelo Decreto Federal 4.297 de 2002. ZEE é um programa 

de planejamento que estabelece diretrizes para racionalização do uso do 

território buscando reorientar atividades para o desenvolvimento econômico 

e ecológico. O ZEE está fundamentado em dois aspectos básicos:
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 – proporcionar base técnico/científica e operacional ao planejamento 

estratégico em nível federal, propondo uma ação sinérgica em termos 

institucionais, congregando órgãos públicos para a consolidação das 

informações existentes, integrando e disponibilizando a experiência 

de cada um deles a serviço dos tomadores de decisão no país;

 – apoiar técnica e operacionalmente as iniciativas de projetos de ZEE no 

país, nas dimensões sub-regionais, estaduais e locais, incentivando as 

discussões sobre a ocupação do território, bem como a geração de 

propostas sustentáveis de uso dos recursos naturais.

Há tempos o ZEE tem surgido em propostas governamentais com a finalida-

de de subsidiar as decisões de planejamento social, econômico e ambiental 

do desenvolvimento e do uso do território nacional em bases sustentáveis. 

Após a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938, de 

31/08/81), que arrolou o zoneamento ambiental entre seus instrumentos de 

planejamento, diversas iniciativas esparsas de zoneamento foram tomadas 

durante a década de 80, até que o ZEE aparecesse, pela primeira vez, nas 

diretrizes do Programa Nossa Natureza, criado pelo Decreto nº 96.944 de 

12/10/88, com o objetivo de ser estendido a todo território nacional.

Resumo
Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE é um dos instrumentos da Política 

Nacional e Estadual de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agos-

to de 1981). É um programa de planejamento que estabelece diretrizes para 

racionalização do uso do território buscando reorientar atividades para o 

desenvolvimento econômico e ecológico.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise e comente sobre algum caso de Zoneamento Ecológico-Econô-

mico – ZEE implementado.

Caro aluno, você pode conhecer 
mais sobre a estrutura do 

Programa Zoneamento 
Ecológico-Econômico – PZEE, 

delineando a concepção geral, 
os arranjos institucionais, os 

fundamentos conceituais e as 
diretrizes para os procedimentos 

operacionais necessários à 
execução do Zoneamento 

Ecológico-Econômico – ZEE no 
território nacional, acessando o 

documento.
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Aula 4 –  Estatuto das cidades

Nesta aula estudaremos o Estatuto das Cidades, que é uma lei que esta-

belece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Figura 4.1: Estatuto da Cidade
Fonte: http://amarocavalcanti.files.wordpress.com

O Estatuto da Cidade, no art. 2º, parágrafo IV, é apresentado como “Planeja-

mento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da popula-

ção e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente”.

O Estatuto da Cidade vislumbra o desenvolvimento das funções sociais e 

propriedades urbanas, como: 

1. moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, ser-

viços públicos, trabalho e lazer;

2. gestão democrática e participativa, planejamento do desenvolvimento 

das cidades: distribuição espacial da população e atividades econômicas;

Estatuto das Cidades - lei nº 
10.257, de 10 de Julho de 
2001 - Regulamenta os artigos 
182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá 
outras providências.
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3. evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos nega-

tivos sobre o meio ambiente.

Para que haja o cumprimento do referido estatuto, podem-se citar alguns 

instrumentos utilizados como os planos nacionais, regionais e estaduais de 

ordenamento territorial, desenvolvimento econômico e social, tributação fi-

nanceira (ex: impostos), institutos jurídicos e políticos (ex:desapropriação)

Com o objetivo de otimizar o uso do referido estatuto sugere-se a utilização 

de algumas técnicas.

1. Diagnóstico – considera a descrição dos fatores de influência direta e 

indireta do projeto, como:

 – Situação atual do ambiente 

 – Localização

 – Estado de conservação

 – Restrições de uso 

 – Potencialidades

 – Avaliação da área de influência - direta e indireta

 – cursos d’água mais próximos

 – bacia hidrográfica

 – cobertura vegetal

 – áreas de preservação e conservação

 – pontos históricos, cênico, cultural, científico e natural
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 – vias de acesso

 – assentamentos populacionais

 – indústrias

 – qualidade do ar

 – fauna e flora aquática e terrestre

 – etc.

2. Prognóstico – avalia-se a utilização da área estudada e a sua prospecção 

futura, determinando o grau de impacto.

 – Identifica o uso potencial da área

 – Aponta riscos ambientais

 – Indica alternativas de uso e medidas mitigadoras

Resumo
Estatuto da Cidade é o planejamento do desenvolvimento das cidades, da 

distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Muni-

cípio e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir 

as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente.

Atividades de aprendizagem
•	 Cite quais são os benefícios da lei do Estatuto das Cidades?
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Aula 5 –  Diagnóstico ambiental de 
uma empresa

Na busca do desenvolvimento sustentável torna-se essencial que a gestão 

de empreendimentos esteja cada vez mais alinhada com políticas de gestão 

ambiental. Assim, uma empresa deve conhecer muito bem suas atividades, 

bem como seu modus operandi, considerando sempre os impactos sociais, 

ambientais e econômicos. Nesta aula estudaremos sobre o diagnóstico am-

biental de uma empresa.

Figura 5.1: Todos focados em busca de uma 
gestão ambiental sustentável
Fonte: © Jelica Videnovic / www.shutterstock.com

O diagnóstico ambiental tem como objetivo avaliar o desempenho ambien-

tal de um empreendimento, evidenciando os pontos positivos e os pontos a 

melhorar, permitindo que os membros da organização internalizem os pre-

ceitos ambientais, tornando a gestão ambiental uma estratégia empresarial. 

Através de ações ambientais a empresa poderá fortalecer sua imagem frente 

à sociedade, ao Poder Público e principalmente aos seus clientes.

A avaliação da eficiência no consumo de água e energia, o conhecimentos 

de seus resíduos gerados no processo de produção, bem como a destinação 

que será dada aos mesmos é extremamente fundamental para uma empre-

sa. Assim, espera-se a utilização de métodos que visem redução, reutilização 

e reciclagem de tais resíduos. 
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Figura 5.2: Gestão Ambiental do cerne de ações multidisciplinares 
para um manejo sustentável.
Fonte: http://www.ucs.br

Tais métodos são ferramentas que proporcionam a vantagem de uma ava-

liação qualitativa e quantitativa de impactos mais relevantes. Para tanto, o 

modelo sugerido deve analisar nove elementos fundamentais no diagnóstico 

ambiental de uma organização:

•	 Energia

•	 Água

•	 Matéria prima

•	 Resíduos – domésticos e industriais em estado líquido, sólido e gasoso

•	 Recursos humanos

•	 Legislação, 

•	 Saúde e segurança no trabalho;

•	 Gestão 

•	 Comunidade em que a organização atua.

Essa ferramenta proporcionará à organização a visualização, de forma am-

pla, das condições da empresa em relação aos aspectos ambientais e as suas 

não conformidades com os objetivos da organização.
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Essa avaliação e acompanhamento apresentarão os aspectos e prováveis im-

pactos ambientais significativos da empresa e o apontamento de fraquezas 

que necessitam ser tratadas e solucionadas nos objetivos e metas traçados 

pelo Planejamento Ambiental da organização. 

Através do diagnóstico ambiental a empresa poderá saber se está atendendo 

adequadamente as leis e normas ambientais, assim como, preparar ações 

que possam garantir um ganho de capital em função da redução do con-

sumo de recursos naturais. Após a obtenção da Licença o empreendimento 

deve manter a regularidade ambiental, cumprindo permanentemente as di-

versas exigências legais e normativas, explícitas ou implícitas no licenciamen-

to, assim como todas as condicionantes do mesmo, evitando autuações, 

multas ou outras sanções previstas legalmente. 

Resumo
O diagnóstico ambiental de uma empresa tem como objetivo avaliar o seu 

desempenho ambiental, evidenciando os pontos positivos e os pontos a me-

lhorar, permitindo que os membros da organização internalizem os preceitos 

ambientais.

Atividades de aprendizagem
•	 Faça uma pesquisa e cite dois exemplos de empresas da sua região que 

atendem adequadamente as leis e normas ambientais. 
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Aula 6 –  Gerenciamento ambiental 
voltado ao ordenamento do 
território

Até o momento estudamos detalhes e metodologias para que 

se desenvolva um bom planejamento ambiental. Vimos que 

projetos sustentáveis não exploram recursos naturais finitos de 

forma desordenada e sim buscam repor, ou ainda, recuperar certa 

degradação ou qualquer nível de impacto ambiental que possa 

ter sido causado. Nesta aula conheceremos a importância de uma 

inovadora área de conhecimento multidisciplinar, que tem ganhado 

destaque em nossos dias, denominada Gestão Ambiental, bem 

como sua atuação voltada ao ordenamento do território nacional.

Figura 6.1: Gerenciando o território 
Fonte: © jannoon028 / www.shutterstock.com

6.1 Conceito de gerenciamento ambiental
Na atualidade, sabe-se que questões ambientais devem fazer parte 

dos fundamentos em qualquer projeto. A conscientização pelas causas 

ambientais, nas diferentes classes socioeconômicas, tem tomado proporções 

cada vez maiores, impulsionando os tomadores de decisão à busca de 

alternativas sustentáveis. De forma geral, tanto para a humanidade quanto 

para várias empresas, o gerenciamento ambiental tornou-se uma questão 

de sobrevivência.

A palavra gestão, no dicionário da língua portuguesa, pode ser definida 

como gerência ou administração. Christie et al (1995) conceituam gestão 

ambiental como um conjunto de técnicas e disciplinas que dirigem as 
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empresas na adoção de uma produção mais limpa e de ações de prevenção 

de perdas e de poluição.

É importante citar que alguns autores fazem diferença entre os conceitos 

de gestão ambiental e gerenciamento ambiental. Existem alguns que 

discutem “Gestão Ambiental” como a área relacionada a assuntos públicos, 

como gestão de cidades, bacias, zonas costeiras, parques, etc. Para estes, 

“Gerenciamento Ambiental” estaria relacionado à assuntos do setor priva-

do, como empresas e fazendas.

Independente das facções conceituais, o importante é saber que a gestão 

ambiental consiste no gerenciamento ambiental. Para Tachizawa (2002), 

“a gestão ambiental, enfim, torna-se um importante instrumento gerencial 

para capacitação e criação de condições de competitividade para as organi-

zações, qualquer que seja o seu segmento econômico”.

Gestão ambiental é a consequência natural da evolução do pensamento 

da humanidade em relação à utilização dos recursos naturais de um modo 

mais sábio, onde se deve retirar apenas o que pode ser reposto ou caso isto 

não seja possível, deve-se, no mínimo, recuperar a degradação ambiental 

causada.

6.2 Ocupação territorial do Brasil
A ocupação territorial do Brasil é caracterizada pela falta de planejamento 

e foi impulsionada por uma série de fatores que nos remetem desde os pri-

mórdios do Brasil colônia, com uso inadequado dos recursos naturais.

Figura 6.2: Ocupação territorial
Fonte: © Matteo Festi / www.shutterstock.com
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A ocupação do território brasileiro teve início nas regiões litorâneas, sendo 

um fator estratégico para a consolidação da posse de Portugal sobre as no-

vas terras de sua colônia. Esta fase foi caracterizada por atividades predató-

rias voltadas à extração de madeira.

A partir da segunda metade do século XVI, os engenhos de cana-de-açúcar 

se fixaram ao longo da faixa litorânea nordestina, seja pelas cobiçadas faixas 

de terras férteis ou pela facilidade de escoamento do açúcar com destino à 

Europa. Mesmo em meio a muitas dificuldades como a escassez de mão de 

obra, hostilidade dos índios e altos custos com transportes, o preço do açú-

car no mercado europeu ainda era muito atrativo.

A ocupação do território nacional no sentido do interior do semiárido ini-

ciou-se por volta do século XVII, através da instalação da atividade pecuária 

em regiões não propícias ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Assim, a 

ocupação de grandes extensões de terra para criação de animais impulsio-

nou o surgimento dos primeiros núcleos urbanos no interior.

Ainda no século XVII a descoberta de jazidas minerais impulsionou o povoa-

mento no sentido do interior do Brasil, especificamente em terras pertencen-

tes a Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. A mineração tornou-se responsável 

pela formação de núcleos urbanos fortemente dependentes economicamen-

te da exploração de jazidas.

A colonização da região Sul do Brasil remete ao século XVII, com o assen-

tamento de colonos portugueses no Rio Grande do Sul, onde já se encon-

travam alguns imigrantes paulistas, tendo como principal atividade a ex-

portação de couro. Nesta época, a cidade de São Paulo já desenvolvia sua 

identidade como centro de comercialização entre as diferentes áreas povoa-

das do território brasileiro.

Já por volta do século XIX o sistema de ocupação territorial, através de colo-

nização oficial ou particular, impulsionou o processo de colonização de zo-

nas de mata. Decorrente a atividade cafeeira, surgiram novas aglomerações 

urbanas. O uso inadequado dos solos cultivados com as lavouras de café 

levou a um esgotamento rápido de fertilidade, o que promoveu o desloca-

mento para exploração de novas áreas, como exemplo o norte do Paraná. 

Esta região, no fim da década de 40, recebeu destaque no cenário nacional 

devido à sua rica participação na cafeicultura, proporcionando também o 

surgimento de novos núcleos urbanos.



Sobre a ocupação e expansão 
do território nacional 

recomendamos os filmes: 
“República Guarani” (Brasil, 

documentário, 100min, CIC 
Vídeo, 1982. Dir: Sylvio Back.) 

e “O Caçador de Esmeraldas” 
(Oswaldo de Oliveira, 1980).
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Os colonos germânicos e eslavos tiveram importante papel na ocupação do 

estado do Rio Grande do Sul em meados do século XIX. No fim dos anos 40 

praticamente todas as matas desse estado haviam sido destruídas. Ao longo 

dos anos, seguido de grandes desmatamentos, colonos europeus migraram 

e ocuparam diferentes regiões no estado de Santa Catarina e Paraná, impul-

sionando também o surgimento de novos centros urbanos.

A criação de Brasília nos anos 70, seguida de novas obras de infraestrutu-

ra para que houvesse essa interiorização, alavancou a ocupação da região 

central do Brasil. Vários tipos de incentivos foram dados por parte do Estado 

para incentivar a exploração de novas áreas potencialmente produtivas, sen-

do comuns as atividades que beneficiaram muito mais as grandes empresas 

do que propriamente a população local.

Figura 6.3: Brasília
Fonte: www.skyscrapercity.com

Ainda na década de 70, impulsionado pela valorização das terras no Centro-

-Oeste, houve uma rápida ocupação de terras das florestas amazônica, al-

cançando regiões ao extremo do país como Acre e nordeste do Maranhão. 

Como consequência de uma ocupação desorientada, tal fato foi caracteriza-

do por grandes prejuízos ao meio ambiente decorrente de vastas queimadas 

e desmatamentos.

Ao longo da história do país, a cobertura florestal nativa, representada pelos 

diferentes biomas, foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as culturas 

agrícolas, as pastagens e as cidades (MARTINS, 2001).

6.3 O que é ordenamento do território
O ordenamento do território é, fundamentalmente, a gestão da interação 

homem com o espaço geográfico. Consiste no planejamento das ocupa-

ções, potencializando o aproveitamento das infra-estruturas existentes e as-

segurando a preservação de recursos limitados.
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Como um instrumento de planejamento, racionalizando as ações a serem 

tomadas pelo Estado, o ordenamento territorial pode ser compreendido 

como um conjunto articulado de ações para proporcionar o desenvolvimen-

to e bem estar social, promovendo desta forma o “desenvolvimento susten-

tável”.

A efetivação de um bom ordenamento territorial está ligada a um planeja-

mento conjunto, onde há interação de diversos outros tipos de planejamen-

to em diferentes regiões, como zoneamento econômico ecológico, o plano 

diretor, o estatuto das cidades, o gerenciamento costeiro, lei de parcelamen-

to de solo urbano, planos municipais e de urbanização. Essa ação conjunta 

visa otimizar recursos e tempo, bem como conciliar diferentes atividades e 

ampliar os conhecimentos.

De forma geral, o ordenamento territorial tem como finalidade estabelecer 

medidas e padrões de proteção para assegurar a qualidade dos recursos na-

turais. Está assegurado por meio da Constituição Federal de 1988, em níveis 

federal, estaduais e municipais.

Veja o que diz alguns artigos da supracitada constituição:

 –  art. 21 - a competência da União para elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvi-

mento econômico e social 

 –  art. 23 - a competência comum da União, dos Estados e do Distrito 

Federal para promover a proteção do meio ambiente e o combate 

à poluição, a preservação das florestas, da fauna e da flora, o fo-

mento à produção agropecuária e a organização do abastecimento 

alimentar; 

 –  art. 225 - a afirmação de que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen-

cial 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”.

Resumo
Para todos os segmentos da sociedade, o gerenciamento ambiental tornou-

-se uma questão de sobrevivência, sendo uma consequência natural da evo-

lução do pensamento da humanidade em relação à utilização dos recursos 

naturais de um modo mais sábio, onde se deve retirar apenas o que pode 
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ser reposto ou caso isto não seja possível, deve-se, no mínimo, recuperar a 

degradação ambiental causada. A falta de planejamento na ocupação do 

território brasileiro foi impulsionada por uma série de fatores que nos reme-

tem desde os primórdios do Brasil colônia, com uso inadequado dos recur-

sos naturais. Enfim, é fato que a correta distribuição e ordenação territorial 

proporcionam diversos benefícios sociais: melhorar a eficácia das políticas de 

desenvolvimento e de meio ambiente; melhorar a capacidade de perceber 

as inter-relações entre os diversos componentes ambientais, as funções do 

ecossistema e seus limites de sustentabilidade; melhora a capacidade de pre-

ver os impactos ambientais e sociais, decorrentes dos processos de utilização 

e transformação dos recursos ambientais.

Atividades de aprendizagem
1. Comente e cite exemplos sobre a importância da gestão ambiental.

2. Comente o histórico da ocupação do território brasileiro.



e-Tec Brasil41

Aula 7 –  Código Florestal 

Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Código Florestal Brasileiro, 

mas realmente sabe do que se trata? Discutiremos as polêmicas 

contemporâneas em relação ao novo código florestal, tão em 

destaque na mídia, entre ambientalistas e ruralistas. 

Estudaremos esse documento oficial de forma a compreender 

melhor este conjunto de regras e normas que regulam a viável 

exploração de recursos naturais das diferentes vegetações que 

compõem nossa nação.

Figura 7.1: Código Florestal
Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/camara-desafia-governo-e-aprova

7.1 Código Florestal Brasileiro
O Código Florestal é a legislação que estipula regras para a preservação 

ambiental em propriedades rurais, definindo o quanto os produtores devem 

preservar. O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído pelo Decreto nº 

23.793, de 23 de janeiro de 1934. Foi revogado pela Lei nº 4.771 em 15 de 

setembro de 1965, onde se estabeleceu o Código Florestal vigente.

O Código normatizou o uso e conservação das florestas, estabelecendo atri-

buições governamentais e definindo sanções. Estabeleceu limites de uso da 

propriedade, que deve respeitar a vegetação existente na terra, considerada 

bem de interesse comum a todos os habitantes do Brasil. 
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Prevê dois mecanismos de proteção ao meio ambiente. O primeiro são as 

chamadas Áreas de Preservação Permanente (APPs), locais como margens de 

rios, topos de morros e encostas, que são considerados frágeis e devem ter 

a vegetação original protegida. Há ainda a reserva legal, área de mata nativa 

que não pode ser desmatada dentro das propriedades rurais.

7.2 Reserva Legal (RL)
É uma porcentagem de uma propriedade ou posse rural onde a vegetação 

nativa deve ser conservada. Como já citado, a Reserva Legal foi instituída 

pela Lei Federal nº 4.771/65 (Código Florestal). Foi alterada pela Lei Federal 

nº 7.803, de 18 de julho de 1989, e pelas Medidas Provisórias 2166 e 2167, 

de 2001.

Conforme a figura abaixo, até os dias atuais o Código Florestal estabelece 

três tamanhos de Reserva Legal: 80% para imóveis em área de floresta (20% 

de uso), 35% em área de Cerrado na Amazônia Legal (65% de uso), e 20% 

nas demais regiões do país (80% de uso), de acordo com a medida provisória 

2166/98.

Figura 7.2: Reserva legal (editado pelo autor)
Fonte: http://cs.i.uol.com.br/cienciaesaude/2011/05/11/entenda-codigo-
florestal-1-1305126310575_560x850.jpg
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São necessários procedimentos básicos para o produtor rural regularizar 

uma Reserva Legal. A escolha da área, por exemplo, precisa respeitar alguns 

critérios, tais como:

1. O Princípio da Função Social da Propriedade (PFS);

2. O plano da bacia hidrográfica;

3. O plano diretor;

4. O Zoneamento Ecológico Econômico;

5. Outras categorias de zoneamento;

6. A proximidade com áreas protegidas.

De acordo com o Código Florestal brasileiro, há a necessidade de delimitar e 

demarcar a Reserva Legal, uma vez que a área precisa passar pela aprovação 

dos órgãos ambientais, como o IBAMA. Outro ponto fundamental é que 

tal área deve ser averbada em cartório. Esse processo inclui identificação de 

área por georreferenciamento.

O proprietário que não possui Reserva Legal pode recompor a área destinada 

para este fim por meio de espécies nativas e sob orientação dos órgãos am-

bientais, de modo que possa promover a regeneração natural. Os critérios de 

compensação são os seguintes:

•	 Ter desmatado a Reserva Legal até dezembro de 1998;

•	 A área a ser compensada deverá estar na mesma microbacia (senão na 

mesma bacia hidrográfica) e no mesmo estado;

•	 Importância e extensão equivalente a área de Reserva Legal anterior.

Em caso de descumprimento da lei, de parte do produtor rural, ele poderá 

responder administrativamente, ao ser multado, penalmente e também no 

âmbito civil.

7.3 Área de Preservação Permanente (APP)
Pode-se considerar como mata ciliar a vegetação existente nas margens 

de rios, lagos, córregos, represas e nascentes. Além da fauna e flora pecu-

liares que esse ecossistema apresenta, ele é essencial para garantir a saúde 

e pureza da água próxima, reduzindo a erosão e o assoreamento, filtrando 

substâncias nocivas e colaborando com a umidade do ar.
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A substituição irresponsável desta vegetação por atividade agrícola ou 

pecuária pode muito bem ser responsabilizada por parte da redução da 
biodiversidade brasileira. Separando as áreas verdes umas das outras, 

ocorrem isolamentos reprodutivos, impossibilitando cruzamentos entre 

fêmeas e machos da mesma espécie.

Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas onde a vegetação nativa 

deve permanecer intacta, sendo asseguradas pela legislação vigente. Tem 

a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade, a 

estabilidade geológica, proteger o solo, bem como garantir o fluxo gênico 

de flora e fauna, assegurando o equilíbrio e bem-estar da natureza e seres 

humanos.

Como exemplos de APP estão as áreas de mananciais, as encostas com mais 

de 45 graus de declividade, os manguezais e as matas ciliares. As APP atuam 

como filtro dos resíduos que vão para os rios, ao garantir a qualidade da 

água, evitar desmoronamentos e formar corredores ecológicos. Sem estas 

áreas, aumenta-se o risco de enchentes, desmoronamentos, pragas, além da 

perda na qualidade da água e secas.

A Resolução nº 303 de 20 de março de 2002 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA - dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente. A supressão total ou parcial de vegetação 

em área de preservação permanente requer prévia autorização do Poder Exe-

cutivo Federal e só pode ser autorizada em caso de necessidade, devidamen-

te caracterizada em procedimento administrativo próprio, visando a execu-

ção de obras ou atividades de utilidade pública ou interesse social, e quando 

não houver alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

“Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 

Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais 

alto em faixa marginal cuja largura mínima será:

1. de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 

metros de largura;

2. de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 

(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
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3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cin-

quenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largu-

ra superior a 600 (seiscentos) metros;

b)  ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou arti-

ficiais;

c)  nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos 

d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio míni-

mo de 50 (cinquenta) metros de largura;

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

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

valente a 100% na linha de maior declive;

f)  nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de man-

gues;

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

do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 

horizontais;

h)  em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 

seja a vegetação.

“Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compre-

endidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 

observar-se-á o disposto nos  respectivos planos diretores e leis de uso do 

solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.”
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Figura 7.3: Áreas de preservação (editado pelo autor)
Fonte http://www.mataciliar.pr.gov.br/arquivos/Image/legislacao.jpg

7.3.1 Diferenças entre Reserva Legal e APP
A ocorrência de APP se dá tanto em área de domínio público ou privado, 

enquanto a Reserva Legal somente incide em área de domínio privado; pos-

sibilidade de exploração da reserva legal, mediante planos de manejo susten-

tável aprovado pela autoridade ambiental competente, conforme possibilita 

o artigo 16, parágrafo 2º do Código Florestal. Enquanto a APP deve ser 

mantida intacta, sendo vedado qualquer tipo de exploração, exceto em situ-

ação excepcional, condicionada ao interesse coletivo e utilidade pública (art. 

4º). As Áreas de Preservação Permanente encontram-se em áreas urbanas 

ou rurais, e as reservas legais são exigíveis apenas nas propriedades rurais.

7.4 O novo código florestal
Desde 1965 o Código Florestal Brasileiro, um dos mais rigorosos do mundo, 

tem sido motivo de debates entre os ambientalistas e ruralistas (deputados 

defensores dos produtores rurais). Diversas modificações, através de leis e 

medidas provisórias, têm marcado sua história.

Em 2010 o deputado Aldo Rebelo apresentou um relatório para reformula-

ção desse documento. As mudanças propostas têm intensificado a polêmica 

em torno do assunto. Entre elas, alterações no tamanho das APPs (Áreas 

de Preservação Permanente), como matas ciliares; o fim da necessidade de 

reservas legais para os pequenos produtores rurais, entre outros.
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Leia o relatório disponível em 
PDF no site do Aldo Rebelo, 
para realizar a Atividades de 
aprendizagem desta aula.  
Acesse: http://www.aldorebelo.
com.br/admin/noticias/uploads/
relatorio_final.pdf

Aula 7 - Código Florestal 

Em geral, quem é a favor das alterações são os ruralistas e fazendeiros. Isso 

porque, com o novo Código Florestal, novas áreas ficarão disponíveis para o 

plantio. Como o Código Florestal brasileiro é um dos mais rígidos do mundo, 

eles acreditam que uma flexibilização seria boa para trazer mais lucros e mais 

produção de alimentos no país.

Os ambientalistas e uma parte dos profissionais de engenharia ambiental 

são contra a reformulação. Para eles, é realmente necessário que o Código 

seja rígido, devido à riqueza ambiental do Brasil. Essas pessoas temem que, 

com a aprovação dessa proposta, muita vegetação e biodiversidade sejam 

perdidas por causa da busca dos fazendeiros por mais lucro.

Ainda há aqueles que são neutros quanto à mudança. São muitos cientistas, 

profissionais de engenharia florestal e o governo, que acreditam haver tanto 

pontos positivos quanto negativos no documento. Segundo eles, é preciso 

chegar a um consenso, mas para isso, ainda são necessárias mais discussões.

Resumo
O Código Florestal é a legislação que estipula regras para a preservação 

ambiental em propriedades rurais, definindo o quanto os produtores de-

vem preservar. Prevê dois mecanismos de proteção ao meio ambiente: Áreas 

de Preservação Permanente (APPs), locais como margens de rios, topos de 

morros e encostas, que são considerados frágeis e devem ter a vegetação 

original protegida. Há ainda a Reserva Legal (RL), área de mata nativa que 

não pode ser desmatada dentro das propriedades rurais.

Em 2010 um texto base para um novo código florestal foi apresentado pelo 

deputado Aldo Rebelo (PC do B – SP). Enquanto os ambientalistas creem 

que as mudanças no Código vão favorecer os desmatamentos, os ruralistas 

alegam que a legislação vigente é muito rigorosa e prejudica a produção.

Atividades de aprendizagem
Depois de ler o relatório indicado em mídias integradas responda:
•	 O que você acha da nova proposta do deputado? Acredita que essas 

mudanças devem ser feitas ou concorda com o controle atual da preser-

vação do meio ambiente no país?
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Aula 8 –  Políticas públicas ambientais  

Na sociedade os problemas antes vistos pela ótica da ecologia e do 

meio ambiente hoje são analisados por um prisma socioambiental. 

Sabemos que não é possível resolver problemas socioambientais 

de forma isolada da população em geral. Nesta aula aprenderemos 

sobre o que são políticas públicas ambientais, para que servem, 

bem como o uso de indicadores de qualidade ambiental para 

fundamentação das mesmas.

Figura 8.1: Brasil
Fonte: http://spintravel.blogtv.uol.com.br/img/Image/Spintra-
vel/2008/Setembro/brasil-turismo.jpg

8.1 Conceito de políticas públicas
As políticas públicas são programas de ação governamental do Estado, 

junto à sociedade, para alcançar objetivos específicos a um bem coletivo. 

São políticas elaboradas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamento) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações 

de recursos públicos. No Brasil estas ações podem ser tomadas em escalas 

federais, estaduais e municipais.

Elaborar uma política pública significa definir quem decide o quê, quando, 

com que consequências e para quem. São definições relacionadas com a 



Planejamento Ambientale-Tec Brasil 50

natureza do regime político em que se vive, com o grau de organização 

da sociedade civil e com a cultura política vigente. Nesse sentido, cabe 

distinguir “Políticas Públicas” de “Políticas Governamentais”. Nem sempre 

“políticas governamentais” são públicas, embora sejam estatais. Para serem 

“públicas”, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou 

benefícios e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público 

(TEIXEIRA, 2002).

As políticas públicas permitem romper com as barreiras que separam a ad-

ministração pública da sociedade, pois esta pode participar da concepção, 

da decisão e da sua implementação. Estas políticas públicas podem ser de-

senvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e com a 

iniciativa privada. É importante compreender que políticas públicas não são 

somente uma intervenção do governo, mas são um referencial de diretrizes 

gerais que regulamentam tanto as ações do governo, organizações, bem 

como os cidadãos.

8.2 O que são políticas públicas ambientais
As políticas públicas ambientais são norteadoras de ações coordenadas pelo 

Estado, visando a conservação e proteção da natureza. Pode-se dizer que 

são o conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação de que o Esta-

do possui para alcançar resultados desejáveis sobre o meio ambiente.

Dentre estas ações por parte do Estado, as políticas públicas ambientais dão 

suporte à elaboração de uma legislação e fiscalização que corrobore com 

proteção e conservação do meio ambiente. Podemos citar também como 

exemplo a criação e manutenção de unidades de conservação e áreas ver-

des, bem como os investimentos em educação ambiental.

Figura 8.2: Políticas ambientais
Fonte: © olly / www.shutterstock.com
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Para SANTILLI (2005), a gestão socioambiental originou-se na ideia de polí-

ticas públicas envolvidas com as comunidades locais detentoras de conhe-

cimento e de práticas de caráter ambiental. Observa-se que as práticas das 

políticas públicas ambientais implementadas nos municípios através de seus 

conselhos, são elementos para a formação da consciência socioambiental 

na sociedade civil local, com a iniciativa de criação de legislação ambiental 

e a existência de fundos específicos para o desenvolvimento de ações am-

bientais. Deste modo, o município torna-se um protagonista importante na 

execução de políticas públicas ambientais.

Com respeito aos conselhos gestores de políticas públicas de defesa do meio 

ambiente no Brasil, identifica-se que dos 5.580 municípios, menos de 40% 

têm conselhos gestores em atividade, conforme pesquisa (IBGE, 2008). Isso 

dificulta programa de fiscalização e preservação socioambiental.

Nesse contexto histórico e político de um mundo globalizado, os conselhos 

gestores de políticas públicas socioambiental atingem um significado impor-

tante no que tange às melhorias ambientais sustentáveis locais.

Resumo
As políticas públicas são programas de ação governamental do Estado, jun-

to à sociedade, para alcançar objetivos específicos a um bem coletivo. Já o 

conceito de políticas públicas ambientais envolve ações coordenadas pelo 

Estado, visando a conservação e proteção da natureza. No final dos anos 80 

surgem algumas propostas com objetivo de fornecer subsídio à formulação 

de políticas nacionais e acordos internacionais, bem como à tomada de de-

cisão nos diferentes setores da sociedade

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise e cite dois exemplos de políticas públicas, no formato de lei, 

existente no seu estado. 
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2. Faça uma breve pesquisa e relacione as principais leis ambientais do Brasil.

Anotações
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Aula 9 –  Indicadores de qualidade 
ambiental

Nesta aula iremos ver sobre indicadores de qualidade do ambiente, 

que são ferramentas importantes de orientação de políticas 

públicas, indicando assim a qualidade de vida urbana e rural. 

Figura 9.1: Indicadores
Fonte: Banco de imagens DI

Vimos que o objetivo do planejamento ambiental envolve ações no âmbito 

urbano e rural que proporcionem o desenvolvimento sustentável e melho-

ria na qualidade de vida da população. De acordo com BRAGA e FREITAS 

(2002), no final dos anos 80 surgem algumas propostas com objetivo de 

fornecer subsídio à formulação de políticas nacionais e acordos internacio-

nais, bem como a tomada de decisão por autores públicos e privados. Estas 

propostas também buscam descrever a interação entre a atividade antrópica 

e o meio ambiente e conferir ao conceito de sustentabilidade maior concre-

tude e funcionalidade.

Assim surgiu o conceito de indicadores da qualidade do ambiente como fer-

ramentas de orientação de políticas públicas, mas também como ferramenta 

para avaliação das mesmas. 

O Centro Virtual de Estudos Ambientais Urbanos, citando JANUZZI (2001), 

diz que indicadores ambientais “dizem respeito à disponibilidade de recursos 

naturais, à forma de uso dos mesmos e aos resíduos gerados no seu con-

sumo”. Ao citar LUENGO (1998), diz que um dos problemas fundamentais 

para a determinação da qualidade ambiental é a definição de indicadores 

confiáveis referidos aos diferentes aspectos a serem considerados, que des-

se modo incidem “três grandes aspectos de caráter geral que atuam como 
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referência para a avaliação da qualidade ambiental: físico-naturais, urbano-

-arquitetônicos e socioculturais”.

As tentativas de construção de indicadores ambientais e de sustentabilidade 

seguem três vertentes principais. A primeira delas, de vertente biocêntrica, 

consiste principalmente na busca por indicadores biológicos, físico-químicos 

ou energéticos de equilíbrio ecológico de ecossistemas. A segunda, de ver-

tente econômica, consiste em avaliações monetárias do capital natural e do 

uso de recursos naturais. A terceira vertente busca construir índices síntese 

de sustentabilidade e qualidade ambiental que combinem aspectos do ecos-

sistema natural a aspectos do sistema econômico e da qualidade de vida 

humana, sendo que em alguns casos, também são levados em consideração 

aspectos dos sistemas político, cultural e institucional (BRAGA e FREITAS, 

2002).

9.1 Indicadores da qualidade urbana
O conceito de qualidade ambiental urbana está intrinsecamente ligado ao 

da qualidade de vida urbana e refere-se à capacidade e às condições do meio 

urbano em atender às necessidades de seus habitantes. Assim sendo, os 

indicadores de qualidade ambiental urbana devem avaliar a capacidade (que 

envolve disponibilidade e acesso) da estrutura, da infraestrutura, dos equipa-

mentos e serviços urbanos de uma determinada localidade, na satisfação das 

necessidades da população e no aumento de seu bem-estar.

Portanto, o problema da avaliação da qualidade ambiental urbana coloca-se 

como uma questão complexa e que implica tanto na análise dos diversos 

componentes do ecossistema urbano, através de um sistema de indicadores, 

quanto nas metodologias de quantificação e sistematização desses indica-

dores em índices que sintetizem grau de comprometimento ambiental da 

cidade, de forma a oferecer parâmetros confiáveis para a tomada de decisão 

nas políticas ambientais urbanas.

Dentre alguns indicadores para mensuração da qualidade urbana, podemos 

citar: a identificação da área (como uso do solo), dados da população, indi-

cadores sociais, infraestrutura (como saneamento) e atividades econômicas.
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9.2 Indicadores da qualidade rural 

Por sua vez, os indicadores de qualidade rural são significativos para defi-

nição de políticas públicas ambientais e tomadas de decisão no setor agro-

pecuário. São instrumentos importantíssimos para a definição de formas de 

manejo que minimizem os efeitos negativos neste setor e também para a 

seleção e adoção de tecnologias que maximizem a eficiência produtiva e o 

uso racional de recursos naturais.

Os indicadores de qualidade rural baseiam-se em padrões de qualidade am-

biental e de práticas de manejo, podendo gerar políticas e recomendações 

aos produtores quanto às práticas e tecnologias a adotar para correção de 

impactos negativos e promoção de impactos positivos. Assim, estas ferra-

mentas são úteis tanto para os produtores, individualmente ou em grupos 

organizados, como para os formuladores e gestores de políticas públicas, 

contribuindo para o desenvolvimento local sustentável.

Figura 9.2: Indicadores de qualidade rural
Fonte: © Elena Schweitzer / www.shutterstock.com



Planejamento Ambientale-Tec Brasil 56

Resumo
Indicadores da qualidade do ambiente são ferramentas de orientação de 

políticas públicas, mas também como ferramenta para avaliação das mes-

mas. O conceito de qualidade ambiental urbana está intrinsecamente ligado 

ao de qualidade de vida urbana e refere-se à capacidade e às condições do 

meio urbano em atender às necessidades de seus habitantes. Por sua vez, 

os indicadores de qualidade rural são importantes para definição de políticas 

públicas ambientais e tomadas de decisão no setor agropecuário, importan-

tes para definição de formas de manejo que minimizem os efeitos negativos 

neste setor e também para a seleção e adoção de tecnologias que maximi-

zem a eficiência produtiva e o uso racional de recursos naturais.

Atividades de aprendizagem
•	 Faça uma breve pesquisa e comente como funciona o saneamento (que 

é um indicador de qualidade urbana) na cidade que você mora.
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Aula 10 –  Conceitos de 
sustentabilidade

Certamente você já tenha ouvido o termo “sustentabilidade”, 

não é mesmo? Mas você realmente sabe o que isso significa? 

De maneira geral, encontraremos nos dicionários uma definição 

como “qualidade ou condição do que é sustentável”. Este termo, 

sustentabilidade, tem sido utilizado de forma abrangente e 

incisiva nos últimos anos e nos remete à ideia de desenvolvimento 

sustentável. Nesta breve aula discutiremos um pouco mais sobre 

esse conceito. Vamos lá? 

Figura 10.1: Sustentabilidade
Fonte: © basketman23 / www.shutterstock.com

10.1 Conceito Sustentabilidade
O termo “sustentável” provém do latim sustentare (sustentar; defender; fa-

vorecer, apoiar; conservar, cuidar). Sustentabilidade é um termo usado para 

definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais 

dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou 

seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento 

econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos 

naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Se-

guindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento 

sustentável.

O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United Nations Conference 
on the Human Environment - UNCHE), realizada em Estocolmo em 16 de 
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junho de 1972, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio am-

biente e a primeira grande reunião internacional para discutir as atividades 

humanas em relação ao meio ambiente. Segundo o Relatório de Brundtland 

(1987), o uso sustentável dos recursos naturais deve “suprir as necessidades 

da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de su-

prir as suas”.

10.2 Empreendimentos sustentáveis
Um empreendimento sustentável é caracterizado por possuir em suas diretri-

zes a preocupação constante com o meio ambiente e a população afetada, 

direta ou indiretamente, por sua atuação. Preocupa-se em devolver ao meio 

ambiente todo ou parte dos recursos que processou, buscando assegurar 

uma boa qualidade de vida às populações que vivam ou atuam na região de 

um determinado empreendimento.

Podemos dizer que qualquer ação antrópica, independente de sua propor-

ção no meio ambiente, terá suas causas e consequências. Dificilmente, mes-

mo lançando fundamentos de sustentabilidade, tem-se um impacto “zero”. 

Porém, é fundamental termos sempre em mente a adoção de práticas que 

transformem a ação antrópica, em determinado lugar, o mais sustentável 

possível. Esta é a única saída para determos a degradação ambiental que te-

mos experimentando nos últimos anos e as graves alterações climáticas que 

temos visto causar grandes desastres em diversas partes do planeta.

10.3 Ações aplicadas à sustentabilidade

Figura 10.2: ideias sustentáveis
Fonte: © kroomjai / www.shutterstock.com 
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1. Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, 

garantindo o replantio sempre que necessário.

2. Preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica.

•	 Ações que visem o incentivo a produção e consumo de alimentos orgâni-

cos, pois estes não agridem a natureza, além de serem benéficos à saúde 

dos seres humanos;

3. Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão e outros minérios) de 

forma controlada, racionalizada e com planejamento.

•	 Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hi-

dráulica) para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, 

além de preservar as reservas de recursos minerais, visa diminuir a polui-

ção do ar.

•	 Criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas para a reciclagem de 

resíduos sólidos. Esta ação além de gerar renda e diminuir a quantidade 

de lixo no solo, possibilita a diminuição da retirada de recursos minerais 

do solo.

•	 Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o 

desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo 

consumo de energia.

•	 Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao má-

ximo o desperdício. Adoção de medidas que visem a não poluição dos 

recursos hídricos, assim como a despoluição daqueles que se encontram 

contaminados.

Resumo
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas 

que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprome-

ter o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está direta-

mente relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o 

meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que 

eles se mantenham no futuro. Práticas sustentáveis na vida, individualmente 

ou coletivamente, são fatores decisivos que possibilitarão a continuidade da 

disponibilidade dos recursos naturais essenciais para vida na Terra.
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Atividades de aprendizagem
•	 Faça uma breve pesquisa citando 2 exemplos de empreendimentos 

sustentáveis no Brasil.

Anotações
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Aula 11 –  Agenda 21

Nesta aula será abordada a Agenda 21 como um plano de ação 

para ser adotado global, nacional e localmente por governos e 

pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana 

impacta o meio ambiente.  

Figura 11.1: Agenda 21
Fonte: http://gaspeegazette.wordpress.com

A Agenda 21 constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de orien-

tar para um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce 

é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando 

em todas as suas ações propostas.

11.1 Agenda 21 Global
A ONU - Organização das Nações Unidas - através da sua Comissão Mun-

dial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criou o conceito de Desen-

volvimento Sustentável. Trata-se de um modelo que preconiza satisfazer as 

necessidades presentes sem comprometer os recursos necessários à satisfa-

ção das gerações futuras, buscando atividades que funcionem em harmonia 

com a natureza e promovendo, acima de tudo, a melhoria da qualidade de 

vida de toda a sociedade.

Um grande passo para nortear a prática de ações sob esse conceito foi a 

elaboração e lançamento da Agenda 21 Global na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, conhecida como 

ECO-92, realizada em 1992, no Rio de Janeiro.



Além da Agenda 21, resultaram 
desse mesmo processo quatro 

outros acordos: a Declaração do 
Rio, a Declaração de Princípios 

sobre o Uso das Florestas, a 
Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e a Convenção sobre 

Mudanças Climáticas.
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Num processo que durou 2 anos, a  Agenda 21, contendo 40 capítulos, é 

um programa de ações para o qual contribuíram governos e instituições 

da sociedade civil de 179 países, que constitui a mais ousada e abrangente 

tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de 

desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social 

e eficiência econômica.

Na verdade, a Agenda 21 aprovada pelos países, incluindo o Brasil, tem a 

função de servir como base para que cada um desses países elabore e imple-

mente sua própria Agenda 21 Nacional, compromisso, aliás, assumido por 

todos os signatários durante a ECO-92.

O programa de implementação da Agenda 21 e os compromissos para com 

a carta de princípios do Rio foram fortemente reafirmados durante a Cúpula 

de Joanesburgo, ou Rio + 10, em 2002. O termo Agenda 21 foi usado no 

sentido de marcar datas para realizar mudanças rumo a um novo modelo de 

desenvolvimento no Século 21.

Dentre os principais temas abordados na Agenda 21, encontram-se:

•	 Combate à pobreza.

•	 Cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável.

•	 Sustentabilidade e crescimento demográfico.

•	 Proteção da atmosfera.

•	 Planejamento e ordenação no uso dos recursos da terra.

•	 Combate ao desmatamento das matas e florestas no mundo.

•	 Combate à desertificação e seca.

•	 Preservação dos diversos ecossistemas do planeta com atenção especial 

aos ecossistemas frágeis.

•	 Desenvolvimento rural com sustentabilidade.

•	 Preservação dos recursos hídricos, principalmente das fontes de água 

doce do planeta.
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•	 Conservação da biodiversidade no planeta.

•	 Tratamento e destinação responsável dos diversos tipos de resíduos (sóli-

dos, orgânicos, hospitalares, tóxicos, radioativos).

•	 Fortalecimento das ONGs na busca do desenvolvimento sustentável.

•	 Educação como forma de conscientização para as questões de proteção 

ao meio ambiente.

11.2 Agenda 21 - Brasileira

Figura 11.2: Agenda 21 brasileira
Fonte: http://jardimacapulco.com.br

A partir da Agenda 21 Global, todos os países que assinaram o acordo as-

sumiram o compromisso de elaborar e implementar sua própria Agenda 21 

Nacional. Ela deve adequar-se à realidade de cada país e de acordo com 

as diferenças socioeconômico-ambientais, sempre em conformidade com os 

princípios e acordos da Agenda 21 Global.

A metodologia empregada internacionalmente para a elaboração das agen-

das 21 nacionais contempla a participação de diferentes níveis do governo, 

o setor produtivo e a sociedade civil organizada.

No Brasil foi criada, por decreto do Presidente da República, em fevereiro de 

1997, a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agen-

da 21, no âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais, incluindo 

representantes do governo e da sociedade civil, com as atribuições de (1) 

propor estratégias de desenvolvimento sustentável e (2) coordenar, elaborar 

e acompanhar a implementação daquela Agenda.
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Em sua elaboração, foram escolhidos os seguintes temas centrais:

•	 Gestão dos Recursos Naturais.

•	 Agricultura Sustentável.

•	 Cidades Sustentáveis.

•	 Infraestrutura e Integração Regional.

•	 Redução das Desigualdades Sociais.

•	 Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável.

A Comissão tem sua formação fixa e poderá, sempre que necessário, instituir 

grupos de trabalho temáticos. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente prover 

o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento da Comissão.

Um fator diferencial da Agenda Brasileira em relação às demais experiências 

no mundo é a opção pela inclusão das Agendas Locais. Num país de dimen-

sões continentais e de múltiplas diferenças, a criação das Agendas Locais 

torna-se condição indispensável para o êxito do programa.

10.3 Agenda 21 - Local

Figura 11.3: Agenda 21 Local
Fonte: http://aoencontrodasaguas.blogspot.com

A Agenda 21 Brasileira tem como opção a criação de Agendas 21 Locais. A 

proposta é que cada cidade faça sua Agenda 21 Local com a participação 

da sociedade civil.

Assim como cada país, cada cidade deve adequar sua Agenda à sua reali-

dade e às suas diferentes situações e condições, sempre considerando os 

seguintes princípios gerais:

•	 participação e cidadania;

•	 respeito às comunidades e diferenças culturais;



e-Tec Brasil65

1) Acesse o link, dê downloads 
e conheça o resumo dos 
pontos abordados na Agenda 
21 Global. Acesse: http://
www.meioambiente.pr.gov.
br/arquivos/File/agenda21/
agenda_21_global.pdf

2) Acesse o link, dê downloads 
e conheça o resumo dos 
pontos abordados na Agenda 
21 Brasileira. Acesse: http://
www.meioambiente.pr.gov.
br/arquivos/File/agenda21/
agenda_21_brasileira.pdf

3) Conheça a composição do 
Fórum Permanente da Agenda 
21 do Paraná. Acesse: http://
www.meioambiente.pr.gov.
br/arquivos/File/agenda21/
Composicao_do_Forum_
Permanente_da_Agenda_21_
Parana.pdf 

Aula 11 - Agenda 21 

•	 integração;

•	 melhoria do padrão de vida das comunidades;

•	 diminuição das desigualdades sociais;

•	 mudança de mentalidade.

Os compromissos assumidos pelos representantes dos países que aprovaram 

a Agenda 21 Global são muito claros e objetivos. Preservar as florestas e as 

nascentes, buscar substitutos para o CFC e outras substâncias que destro-

em a camada de ozônio, proibir a pesca destrutiva, buscar novas fontes de 

energias renováveis, reduzir o lixo produzido e encontrar combustíveis alter-

nativos são alguns dos compromissos que devem ser traduzidos em ações, 

quando couber, na formulação de cada Agenda 21 Local.

Resumo
A Agenda 21 constitui-se na mais abrangente tentativa já realizada de orien-

tar para um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, cujo alicerce 

é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando 

em todas as suas ações propostas. A Agenda 21 é um instrumento de plane-

jamento para construção de sociedades sustentáveis, que concilia métodos 

de proteção ambiental, justiça social, eficiência econômica e fortalecimento 

institucional. Propõe desdobramento em diferentes níveis: global, nacional e 

local. O termo Agenda 21 foi usado no sentido de marcar datas para realizar 

mudanças rumo a um novo modelo de desenvolvimento no Século 21.

Atividades de aprendizagem
•	 Faça a leitura do resumo dos pontos abordados na Agenda 21 Brasileira 

(link de acesso: http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/
agenda_21_brasileira.pdf) e comente se, em sua opinião, estes princípios 

estão sendo colocados em prática.
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Aula 12 –  Plano diretor

Vimos em nossas primeiras aulas a importância e significado de 

um planejamento. A partir de agora veremos um instrumento que 

tem o objetivo de nortear o desenvolvimento de um município, nas 

suas funções econômicas, sociais e ambientais.  Espera-se, sempre, 

que um plano diretor tenha a participação popular na gestão do 

município.

Figura 12.1: Plano diretor
Fonte: http://miguelbianchini.blogspot.com

Na língua portuguesa, um dos significados de planejar é “definir antecipada-

mente um conjunto de ações ou intenções”.

Quem planeja sabe aonde quer chegar! Isso não é diferente quando pensa-

mos coletivamente. Para que um município possa se desenvolver de forma a 

proporcionar qualidade de vida à população, respeitando o meio ambiente, 

é necessário planejamento. É necessário um plano que dirigirá todas as to-

madas de decisões nas diferentes esferas da sociedade para que, assim, se 

alcancem os objetivos comuns a todos.

Um plano de verdade é a definição de um caminho a ser percorrido através 

de ações que devem ser tomadas pelos diversos setores da sociedade que 

participam do desenvolvimento urbano. Portanto, o plano diretor deve indi-

car quais são essas ações e como elas se integram para constituir o caminho 

que nos leva da situação atual à situação desejada. 
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12.1 Alguns conceitos
Estudamos que as diretrizes do Estatuto da Cidade devem ser utilizadas pelo 

município de acordo com as características locais. Um Plano Diretor surge 

como instrumento que norteará a política de desenvolvimento de um mu-

nicípio. Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da 

iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural, na oferta dos 

serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores condições de vida 

para a população. Assim, o objetivo é garantir o desenvolvimento das fun-

ções econômicas, sociais e ambientais do município, gerando um ambiente 

de inclusão socioeconômica de todos os cidadãos e de respeito ao meio 

ambiente.

Para SABOYA (2007) um “plano diretor é um documento que sintetiza e 

torna explícitos os objetivos consensualizados para o Município e estabe-

lece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas como base para que 

as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano 

convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos”.

VILLAÇA (1999) cita que um plano diretor “seria um plano que, a partir de 

um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e 

administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um con-

junto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura 

organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura 

e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o 

município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos e 

aprovadas por lei municipal”.

 Figura 12.2: Plano Diretor
Fonte: http://www.sebraesp.com.br/Institucional/PoliticasPublicas/Documents/cartilha_diretor.pdf
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No entanto, essa bela missão não é função para um homem só, ou seja, o 

prefeito. Todos aqueles que influenciam a realidade local devem contribuir 

para o desenvolvimento do município. O plano diretor, desse modo, precisa 

ser construído através de um processo que promova um pacto em torno de 

propostas que representem os anseios da sociedade.

Figura 12.3: Planejando um futuro com 
qualidade de vida
Fonte: SABOYA, 2008.

Para poder planejar é preciso saber aonde se quer ir. O plano diretor deverá 

definir o caminho a ser seguido (SABOYA, 2008)

O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento do 

município. Mas ele não é o único. O plano diretor faz parte de um conjunto 

de instrumentos que devem ser utilizados na promoção do desenvolvimento 

municipal. O próprio Estatuto da Cidade menciona, em seu artigo 4º, que 

outros instrumentos devem ser utilizados para que sua finalidade possa ser 

cumprida (SILVA JUNIOR e PASSOS, 2006).

A lei do plano diretor deve ser revista, pelo menos, a cada dez anos e suas 

diretrizes e prioridades devem ser incorporadas pelas leis orçamentárias (Pla-

no Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual). 

Um plano diretor possui abrangências gerais (Políticas de desenvolvimento, 

Programas) e abrangências específicas (Lei de uso e ocupação do solo, Zone-

amento ambiental, Planos setoriais). Não conseguiremos colocar o município 

no rumo do desenvolvimento econômico se não existirem, além do plano 

diretor, outros planos, projetos e leis que consolidem e viabilizem a concreti-

zação das diretrizes nele propostas.

Vale lembrar que o Plano Diretor também deve integrar as dinâmicas existen-

tes na zona rural com as da zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem 

abranger o território do município como um todo.



1.Conheça a cartilha do SEBRAE 
“O Negócio é participar: a 

importância do plano diretor 
para o desenvolvimento 

municipal. Acesse e dê 
download em:  http://www.

sebraesp.com.br/Institucional/
PoliticasPublicas/Documents/

cartilha_diretor.pdf
2.Pesquise as informações 

disponíveis no site da 
Confederação Nacional de 

Municípios. Você certamente se 
surpreenderá com a quantidade 

de informações disponíveis. 
Acesse: www.cnm.org.br
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12.2 Conteúdo de um Plano Diretor
Conforme citado pelo SIVA JUNIOR e PASSOS (2006), para que possa cum-

prir com sua função, o plano diretor deve conter, no mínimo, as seguintes 

orientações:

I. as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana;

II. os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da 

cidade e para a reorganização territorial do município;

III. os instrumentos da política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade que 

serão utilizados para concretizar os objetivos e estratégias estabelecidas 

pelo plano diretor, e;

IV. o sistema de acompanhamento e controle visando a execução e imple-

mentação do plano diretor.

Resumo
Vimos nesta aula que Planos Diretores podem adotar outros objetivos condi-

zentes com o planejamento ambiental, como estimular a adequada distribui-

ção dos contingentes populacionais; propor uma gestão integrada e descen-

tralizada; compatibilizar políticas de diferentes esferas; proteger e recuperar 

o meio ambiente e o patrimônio cultural, histórico, paisagístico, artístico e 

arqueológico, assegurando o acesso a eles; integrar e compatibilizar ativida-

des urbanas e rurais, com o uso racional da infraestrutura. Enfim, espera-se 

de um Plano Diretor meios a garantir e incentivar a participação popular na 

gestão do município, apontando rumos para um desenvolvimento local eco-

nomicamente viável, socialmente justo e ecologicamente equilibrado.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise e cite alguns exemplos bem sucedidos de planos diretores em 

municípios.
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Aula 13 –  Parcelamento do solo

Os novos profissionais lançados ao mercado, assim como você, 

precisam ter conhecimento e se alinhar com esta urgente realidade. 

Nesta aula discutiremos sobre o parcelamento, uso e ocupação do 

solo visando o desenvolvimento sustentável.

Figura 13.1: Parcelamento de solo
Fonte: http://www2.imovelweb.com.br

Nos últimos anos tem-se notado um grande aceleramento no aumento da 

urbanização da população. Somado ao crescimento desordenado e desre-

grado das cidades durante muitas décadas, a falta de infraestrutura, a dimi-

nuição de espaços urbanos, temos visto na atualidade grandes catástrofes 

naturais que têm assolado muitos municípios. A população em geral, em 

muitos casos, tem colhido as consequências de uma falta de planejamento. 

13.1 O que é Parcelamento do solo?
 No Brasil, em geral, o processo de urbanização e produção de novas áreas 

urbanas nos municípios brasileiros se realiza através do parcelamento do 

solo, feito sob a forma de loteamento, regular ou irregular (incluídos os 

clandestinos). Para poder propiciar a sustentação das atividades que serão 

desempenhadas nestas novas áreas urbanas, a expansão dos limites geográ-

ficos das áreas urbanas deve ser adequadamente organizada. A organização 

espacial desse novo tecido deve permitir o pleno desenvolvimento da popu-

lação ali residente e integrar-se adequadamente à estrutura urbana existen-



Planejamento Ambientale-Tec Brasil 72

te. Para que isso se realize, é necessário que essa expansão física obedeça 

a regras e normas de cunho técnico e jurídico (BARREIROS e ABIKO, 1998).

Inserido no contexto e na problemática do fenômeno da urbanização, o 

parcelamento do solo é hoje um dos itens de maior relevância, tanto sob 

o aspecto técnico quanto no jurídico, no que se refere ao ordenamento 

da cidade, principalmente na organização espacial de novas áreas urbanas. 

MOTA (1980), afirma que o parcelamento do solo, realizado sob a forma de 

loteamento ou desmembramento, é um dos instrumentos urbanísticos uti-

lizados para promover a organização territorial dos municípios brasileiros. É 

através desse instrumento que o município pode exigir uma distribuição ade-

quada dos lotes, equipamentos e vias públicas, bem como suas respectivas 

dimensões, taxas de ocupação, áreas para recreação e outros usos comuni-

tários e infraestrutura mínima. Essa organização do uso e ocupação do novo 

espaço urbano, proveniente do parcelamento do solo, é regulamentada por 

legislação específica (BARREIROS e ABIKO, 1998).

A Lei nº 6.766/79, em seus §§ 1º e 2º, define loteamento e desmembramento:

§ 1º - loteamento é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edifica-

ção, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º - desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, com o aproveitamento do sistema viário existente, desde que 

não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 

prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes.

Para NOGUEIRA (2003) o parcelamento e ocupação do solo têm como obje-

tivo desenvolver as diferentes atividades urbanas, com a concentração equi-

librada destas atividades e de pessoas no município, estimulando e orientan-

do o desenvolvimento urbano, rural e industrial no município, mediante 

controle do uso e aproveitamento do solo.

Ainda segundo NOGUEIRA (2003), para melhor interpretação do objetivo do 

parcelamento do solo, passamos a definir algumas expressões comumente 

utilizadas em um loteamento ou desmembramento do solo, vejamos:

•	 Área urbana: é a área que estiver inserida no perímetro urbano do mu-

nicípio, definido por lei específica;



e-Tec Brasil73Aula 13 - Parcelamento do solo

•	 Área rural: é a área que estiver reservada para crescimento urbano do 

município, devidamente definida em lei específica para esta finalidade;

•	 Área verde: é a área com tratamento paisagístico reservada a atividades 

de recreação ou descanso;

•	 Área institucional: é a parcela do terreno reservada à edificação de 

equipamentos comunitários;

•	 Área de interesse público: é a área transferida ao município quando da 

aprovação de loteamentos e seus registros;

•	 Desdobro: é a divisão de área inserida em loteamento devidamente 

aprovado, em duas partes para formação de novos lotes;

•	 Lotes: é a parcela do terreno resultante do parcelamento do solo que 

tem frente para via pública ou que com ela se comunica por acesso;

•	 Reloteamento: é o parcelamento do solo resultante de loteamento ou 

desmembramento já aprovado, com abertura de novas vias de circulação;

•	 Reparcelamento: é o parcelamento do solo resultante de loteamento ou 

desmembramento já aprovado, com aproveitamento do sistema viário;

•	 Caução: é a garantia dada ao município ou Distrito Federal com o ob-

jetivo de assegurar a execução de alguns serviços ou obra, podendo ser 

em dinheiro, títulos da dívida pública, hipotecas, imóveis, seguro fiança, 

estabelecidos em lei específica;

•	 Certidão de Diretrizes: é o documento que estabelece diretrizes urba-

nísticas básicas para elaboração do projeto de parcelamento do solo;

•	 Alvará de parcelamento: é o documento que autoriza a execução de 

obras, exclusiva para parcelamento do solo urbano conforme projeto 

aprovado e sujeitos a fiscalização municipal;

•	 Alvará de construção: é o documento que autoriza a execução de obra, 

sujeito a fiscalização municipal, conforme projeto aprovado.

Vale lembrar que a implantação de um loteamento ou desmembramento 

para fins urbanos está subordinada à Lei Federal nº 6.766/79 quando a gleba 



Veja a reportagem “Enchentes 
provocam críticas às leis de 

zoneamento”. Acesse
http://www2.imovelweb.com.

br/noticias/mercado-imobiliario/
Enchentes-provocam-criticas-

as-leis-de-zoneamento.aspx
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estiver localizada em zona urbana ou de expansão urbana, bem como pela 

legislação municipal em tela. Não obstante, quando se tratar de parcelamen-

to do solo rural continua em plena vigência o Decreto-Lei nº 58/37.

13.2 Uso e Ocupação do Solo
 O uso e ocupação do solo busca apoiar o desenvolvimento das diferentes 

ações urbanas, distribuindo de forma harmônica a concentração de ativida-

des e a população. Também se procura com estimular e orientar o desen-

volvimento urbano, rural e industrial no município, mediante o controle e 

aproveitamento do solo.

Em áreas onde há utilização e ocupação de solo, de forma desordenada, 

podem-se observar diversas consequências: a impermeabilização do solo é 

um exemplo de ocorrência comum em regiões que sofrem com alagamen-

tos e inundações frequentes; nos últimos anos temos visto frequentes des-

moronamentos em regiões onde há ocupações indevidas; o adensamento 

populacional em regiões não planejadas tem cooperado com o aumento de 

epidemias; a falta de zoneamento tem proporcionado alto risco de poluição.

13.3 Zoneamento Ambiental e Plano   
 Plurianual (PPA)
O zoneamento ambiental é a divisão do território com o objetivo de indicar o 

uso adequado dos recursos naturais para cada parcela. Por exemplo:

•	 Exploração Mineral;

•	 Pesca;

•	 Uso especial.

Já o plano plurianual estabelece projetos e programas de longa duração do 

governo. Define objetivos e metas de ação para um período de quatro anos.

Resumo
Estudamos que a expansão urbana das cidades brasileiras é realizada através 

do parcelamento do solo, realizado de forma regular, irregular ou clandes-

tina. A lei de parcelamento do solo que vigorou por mais de 40 anos foi o 

Decreto-lei 58/37, regulamentado pelo Decreto 3.079/38. Esse diploma legal 

vigorou desde a década de 30 até 1979. O Decreto-lei 58/37 incidiu, portan-

to, durante o período em que a expansão territorial urbana brasileira apre-
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sentou seus maiores índices de crescimento e ao se tratar de parcelamento 

do solo rural continua em plena vigência.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise e cite mais duas reportagens atualizadas, onde catástrofes 

aconteceram decorrentes do não cumprimento das leis de parcelamento 

e ocupação de solo. Aproveite para discutir o tema com seus colegas no 

momento presencial do curso.

Anotações
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Aula 14 –  Exageros ambientais e 
a falta de alimentos no 
mundo

Nesta aula discutiremos alguns pontos essenciais para que novos 

profissionais tomadores de decisão como você possam ser um 

diferencial no cenário atual e num futuro não tão distante.

Figura 14.1: Exageros e a falta de alimentos
Fonte: http://aliimentos.blogspot.com/

Você sabia que o nosso planeta assiste momentos de maior produtividade 

de alimentos e, consequentemente, maiores desperdícios? Você sabia que 

os preços dos alimentos no mundo nunca foram tão altos como nos últimos 

anos? Protestos ao redor do mundo têm tomado proporções cada vez mais 

significativas. Há estimativas que mais de 60 milhões de pessoas passam 

fome no mundo, sendo que milhares morrem todos os dias pela falta de 

alimentos. Por outro lado, segundo a FAO (Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e a Alimentação), a cada ano são produzidos alimentos 

suficientes para alimentar 12 bilhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 

o dobro da população mundial.

14.1  Produção de alimentos e o    
 Malthusianismo
A produção mundial de alimentos e a fome no mundo não deixam de ser 

assuntos sempre contemporâneos ao longo de várias décadas. Muito se tem 

discutido, no entanto, muito pouco se faz. Ao tempo que milhões de pesso-

as passam fome (cerca de 8,6 milhões de pessoas morrem por ano), outros 

milhões têm sofrido de excesso de peso e obesidade (cerca de 2,4 milhões 

morrem por ano e esse número pode aumentar em 50% até 2015). O que 
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há de errado no sistema mundial que afeta um terço da população por pro-

blemas alimentares?

Figura 14.2: Desperdício
Fonte: http://odesperdiciodealimento.blogspot.com/

Recentemente a FAO publicou que aproximadamente 1,3 bilhões de tonela-

das produzidas para consumo humano são perdidos ou desperdiçados. Isso 

equivale a um terço da produção mundial de alimentos no mundo em um 

ano. Em seu relatório, a FAO diferenciou desperdício e perdas. Em países 

em desenvolvimento cerca de 40% dos alimentos produzidos são perdidos 

desde a colheita até o processamento. Já em países industrializados 40% 

dos alimentos são desperdiçados nas vendas do varejo e através do próprio 

consumidor.

Thomaz Robert Malthus, em um cenário de consolidação do capitalismo e 

um acentuado crescimento demográfico, no fim do século XVIII, ressaltou 

uma teoria que para muitos soa como catastrófica. Ele afirmou que as po-

pulações mundiais tendem a crescer em progressão geométrica enquanto a 

produção de alimentos em uma progressão aritmética, o que levaria as po-

pulações à extinção. Malthus acreditou que o crescimento demográfico iria 

ultrapassar a capacidade produtiva da Terra, gerando fome e miséria.

Isso não acontece porque existem alguns bloqueios que regulam o cresci-

mento populacional como a pobreza, a subalimentação, doenças e os pre-

ventivos como o controle de natalidade, métodos anticoncepcionais, etc. 

Entretanto, esses bloqueios vêm sendo atenuados por avanços científicos, 

tecnológicos e medicinais, por uma série de medidas de caráter social, entre 

outros fatores (Panarotto, 2008).
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Figura 14.3: Criança no lixão
Fonte: acervo do autor

Contrapondo-se à teoria malthusiana, é fato o crescimento da população 

mundial, bem como a produção de alimentos em escala global. Os índices 

de mortalidade causados pela fome não têm apresentado sua origem na 

escassez de alimento, mas sim na pobreza e na desigualdade social.

Com o esgotamento dos recursos naturais de muitas áreas e até mesmo 

pela exploração de áreas inaptas, altos investimentos têm sido realizados 

na busca de maiores produtividades. Estes, por sua vez, têm altos valores 

agregados ao longo da cadeia produtiva, o que acaba sendo repassado aos 

consumidores finais. Assim, o acesso aos alimentos tem encarecido vertical-

mente nas últimas décadas como nunca se viu na história. Acesso a alimen-

tação tem se tornado cada vez mais seletivo. Em simples palavras: quem 

tem dinheiro para produzir, produzirá. E quem tem dinheiro para comprar os 

alimentos, comprará!

Figura 14.4: Lixo
Fonte: http://noticias.uol.com.br

Países mais ricos demandam por mais alimentos. Não unicamente porque 

comem e desperdiçam mais, mas em toda sua cadeia de consumo. Por 

exemplo, à medida que um país como o Brasil enriquece, a população tem 
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acesso a carros próprios. Isso aumenta a demanda por combustível. Hoje a 

maioria da frota brasileira já é “flex” - movida a etanol ou gasolina. Atual-

mente muitas discussões têm chegado à mídia e preenchido as mesas go-

vernamentais com a crise no setor energético, pois mesmo um país como o 

Brasil, um dos maiores produtores de etanol mundial, a demanda por este 

combustível tem superado a produção nacional. Assim, o Brasil vive um ce-

nário inesperado, necessitando importar etanol americano, feito de milho, 

com alto valor agregado.

Veja: para produzir 5 litros de etanol a partir do milho, fazem-se necessários 

230 quilos de milho, o que seria suficiente para alimentar uma criança du-

rante um ano! A matemática seletiva parece simples de entender, mesmo 

que certamente seja complexa em sua essência: quanto maior a riqueza de 

um país, maior sua demanda por alimentos, maiores os preços ofertados, o 

que diminui a possibilidade de aquisição por países mais pobres.

14.2  Consumo de alimentos e os impactos  
 ambientais

Figura 14.5: Alimentos produzidos e seus impactos
Fonte: http://veja.abril.com.br

O crescimento constante das populações vem gerando grande problemática 

ao meio ambiente, pois quanto maior é a população humana, maior é o 

consumo de alimentos e recursos naturais. Além disso, o consumo excessi-

vo gera grande quantidade de resíduos sólidos, que não possuem destino 

definido, dando origem a lixões e aterros que não possuem condições para 

seu armazenamento. A excessiva demanda de alimentos, moradia, energia, 

produção industrial e transporte, acarreta alto impacto ambiental (PANA-

ROTTO, 2008).
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Assista ao vídeo “História das 
Coisas”. Da extração e produção até 
a venda, consumo e descarte, todos 
os produtos em nossas vidas afetam 
comunidades em diversos países, a 
maior parte delas longe de nossos 
olhos. Este vídeo é um documentário 
de 20 minutos, direto, passo a passo, 
baseado nos subterrâneos de nossos 
padrões de consumo. Revela as 
conexões entre diversos problemas 
ambientais e sociais e é um alerta 
pela urgência em criarmos um mundo 
mais sustentável e justo. História das 
Coisas nos ensina muita coisa, nos 
faz rir e pode mudar para sempre a 
forma como vemos os produtos que 
consumimos em nossas vidas. Acesse: 
http://www.sununga.com.br/HDC/

Aula 14 - Exageros ambientais e a falta de alimentos no mundo

Figura 14.6: O desperdício de alimentos e 
dinheiro
Fonte: acervo do autor

Impacto ambiental pode ser entendido como qualquer alteração no meio 

ambiente ou em algum de seus componentes por determinada ação ou ati-

vidade humana. Uma das grandes intempéries da civilização moderna, in-

dustrial e tecnológica é que essa civilização ainda depende, mesmo que em 

termos globais, da natureza.

À medida que a população cresce e enriquece, como discutido, há um au-

mento na necessidade de bens de consumo. Ao aumentar o consumismo 

de uma população, aumenta-se o desperdício. Muito bem citado por PA-

NAROTTO (2008), existe uma diferença entre o consumo por necessidade e 

aquele de significado simbólico. O consumo de significado simbólico é aque-

le pelo qual o cidadão tende a desejar sempre um novo modelo de aparelho 

ou produto sem ter em vista a sua real finalidade. Cita-se como exemplo, um 

telefone celular que tem como fim, efetuar e receber ligações. No entanto, 

existem diversos modelos, cada vez mais modernos, mais avançados e que 

desempenham não só a sua função principal, mas também inúmeras outras. 

Juntamente com a mídia e a publicidade, as empresas “criam necessidade” 

destes bens, induzindo o cidadão ao consumo, muitas vezes, desnecessário.

Enfim, a questão não está em impedir a industrialização e o desenvolvimen-

to de um país e do mundo. É inegável que a sociedade contemporânea veja 

o processo de industrialização como um processo positivo, uma vez que gera 

desenvolvimento econômico e social e neste contexto pode ser realmente 

visto como tal. A grande problemática diz respeito aos recursos naturais 

que são utilizados como se fossem infinitos e a falta de preocupação com o 

impacto ambiental que é gerado.



1.Veja a reportagem 
“Desperdício de comida nos 

países ricos também gera 
prejuízo ambiental”.
Disponível em: http://

www.dw-world.de/dw/
article/0,,5075811,00.html

2.Veja a reportagem “Alimentos 
no lixo: marca do desperdício”. 

Disponível em http://
anaguevarameirise.arteblog.
com.br/25852/Alimentos-no-

lixo-marca-do-desperdicio/ 
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Assim, a verdadeira incompatibilidade situa-se entre a preservação ambien-

tal e o exagero como o consumo insustentável e o acúmulo privilegiado 

de riquezas. O desenvolvimento não se faz apenas acumulando riquezas. 

A saúde da população e o local em que vivemos devem possuir qualidade. 

Algumas soluções, apontadas no citado relatório da FAO, podem ser encon-

tradas na educação da população e iniciativas políticas, que diante desta 

concepção poderão mudar o atual paradigma da sociedade atual com o 

conceito de desenvolvimento sustentável.

Resumo
Vimos nesta aula que é crescente o aumento da população mundial, bem 

como a demanda por alimentos. Os índices de mortalidade causados pela 

fome não têm apresentado sua origem na escassez de alimento, mas sim na 

pobreza e na desigualdade social. Uma vez que o consumismo tem aumen-

tado, aumentam-se também os desperdícios e consequentes impactos am-

bientais. Estamos diante de um cenário de extrema necessidade de mudança 

de consciência, tanto por parte do setor produtivo como dos consumidores.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise que ações estão sendo tomadas para evitar o desperdício de 

alimentos no mundo. Cite no mínimo dois exemplos. 
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Aula 15 –  Os instrumentos de 
políticas ambientais

Gestores públicos dispõem de uma série de instrumentos que 

poderiam auxiliar a minimizar e combater danos ambientais. Dentre 

estes instrumentos, podem-se destacar mecanismos de comando e 

controle que estabelecem normas através de regulamentações, leis 

e decretos à comunidade em geral. No entanto, esses instrumentos 

nem sempre são utilizados em todo seu potencial, seja por 

acomodação ou incerteza dos resultados, ou até mesmo devido a 

legislação vigente não permitir seu uso. Discutiremos nessa aula os 

instrumentos de políticas ambientais mais significativos.

Figura 15.1: Meio Ambiente
Fonte: www.shutterstock.com

15.1 Tipos de instrumentos
Os instrumentos de políticas ambientais podem ser classificados como dire-

tos ou indiretos.

•	 Diretos = são aqueles elaborados para resolver questões ambientais (le-

gislação ambiental, certificações, fiscalizações).
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•	Indiretos = são desenvolvidos para resolver outros 

problemas, através de mecanismos de mercado (emis-

são/crédito de carbono, reserva particular do patrimô-

nio natural RPPN). Estes instrumentos podem coope-

rar ou agravar problemas ambientais. De acordo com 

ESKELAND e JIMENEZ (1991), os instrumentos indire-

tos podem afetar seriamente o meio ambiente, apesar 

de muitas vezes não serem intencionais, como no caso 

de políticas de finanças públicas que agem sobre os 

preços relativos e indiretamente causam grande im-

pacto à poluição.

As políticas são determinadas legalmente e aplicadas através de fontes espe-

cíficas, determinando como e onde, por exemplo, se deve reduzir a poluição. 

Muitas vezes lança-se mão de incentivos aos agentes envolvidos, no caso 

produtores de poluição. Esta flexibilidade é dada de forma a não comprome-

ter a eficiência dos resultados relacionados ao meio ambiente. Como citado 

por VARELA (2007) se um agente poluidor fosse, por exemplo, taxado pela 

quantidade de poluição emitida, ele poderia optar por pagar esta taxa, ou 

então, caso o custo de controle de suas emissões de poluição fosse menor 

do que a taxa cobrada, ele poderia diminuir a quantidade de poluentes emi-

tidos.

Os instrumentos de política ambiental são classificados em quatro categorias:

a) Controle do uso do solo (saneamento e áreas de proteção);

b) Padrões ambientais de qualidade e de emissão;

c) Licenciamento 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

d) Penalidades (multas, compensações, etc).

Veja a seguir na Tabela 15.1, adaptada e apresentada por VARELA (2007), 

os principais instrumentos de políticas ambientais existentes.

Figura 15.2: Políticas ambientais
Fonte: http://www.cenedcursos.com.br
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Tabela 15.1: Instrumentos de Política Ambiental
InStrumentOS dIretOS

•	 Padrões de emissão;

•	 Cotas não transferíveis;

•	 Controle de equipamentos, pro-
cessos, insumos e produtos;

•	 Rodízio de automóveis estadual 
(em SP);

•	 Zoneamento

•	 Taxas e tarifas;

•	 Cotas transferíveis;

•	 Subsídios à produção menos 
poluente;

•	 Sistemas de restituição de 
depósitos.

•	 Controle de equipamentos, pro-
cessos, insumos e produtos;

•	 Rodízio de automóveis municipal 
(em SP).

•	 Impostos e subsídios a equipa-
mentos, processos, insumos e 
produtos;

•	 Subsídios a produtos similares 
nacionais.

COMANDO
E CONTROLE

INCENTIVOS
E MERCADO

InStrumentOS IndIretOS

Fonte: Adaptada de ESKELAND & JIMENEZ, 1991, p. 16.

Resumo
Os instrumentos de políticas ambientais auxiliam a minimizar e combater da-

nos ambientais, dentre estes instrumentos, podem-se destacar mecanismos 

de comando e controle, que estabelecem normas através de regulamenta-

ções, leis e decretos à comunidade em geral. Os instrumentos de políticas 

ambientais podem ser classificados como diretos ou indiretos. Os diretos 

são aqueles elaborados para resolver questões ambientais e os indiretos são 

desenvolvidos para resolver outros problemas, através de mecanismos de 

mercado.

Atividades de aprendizagem
•	 Cite dois exemplos de instrumentos de política ambiental utilizados na 

sua cidade.

Aula 15 - Os instrumentos de políticas ambientais
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Aula 16 –  Degradação ambiental

Nesta aula discutiremos sobre a degradação ambiental e seus 

impactos, bem como a busca por soluções para áreas degradadas. 

Você fará parte de uma geração de profissionais que poderá mudar 

positivamente o curso da história ambiental da nossa nação.

Figura 16.1: Degradação ambiental
Fonte: www.shutterstock.com

Em muito já é discutido o quanto é importante para a sobrevivência das 

espécies a busca pelo desenvolvimento sustentável na Terra. Discutimos em 

nossas aulas que o aumento da população mundial é crescente, bem como a 

demanda por alimentos e derivados, o que acarreta em maiores explorações 

de recursos naturais finitos e impactos ambientais que podem tomar propor-

ções catastróficas. Cada vez mais se necessita de profissionais que entendam 

cada fase desse processo e seus impactos intrínsecos. Profissionais que se 

preocupem com essa realidade, mas decidam agir.
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16.1 Conceito de degradação ambiental
Degradação é “Conjunto de processos resultantes de danos no meio am-

biente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, 

tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais” 

(Decreto Federal 97.632/89).

Denomina-se degradação ambiental a destruição gradativa de uma região, 

de uma área, de um curso de água, ou seja, de um ambiente ecologica-

mente equilibrado, pela ação dos homens. Tendo como alguns exemplos: 

as queimadas (que destroem a flora e afugentam a fauna), a dejeção de 

resíduos não tratados nos rios (que acabam fundamentalmente com a fauna 

aquática e a potabilidade da água), a desertificação (que ocorre pela perda 

de produtividade do solo por causa do manejo inadequado das culturas, do 

uso excessivo de fertilizantes e da destruição da cobertura vegetal que é res-

ponsável hoje pela desertificação de extensas áreas do globo), entre outros.

Figura 16.2: Charge sobre preservação ambiental
Fonte: http://cf2011maristinha.blogspot.com

16.2 Histórico
Já dissemos em nossas aulas que toda ação antrópica causa um impacto 

ao meio ambiente. Desde a antiguidade podem-se perceber os efeitos da 

degradação ambiental ocasionado pelo homem. Alguns exemplos clássicos, 

como o antigo Império Romano, podem ser citados ao descrever os efeitos 

poluidores ocasionados pela alta densidade populacional em centros urba-

nos.
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Um marco na história da humanidade e, sem dúvida, na história ambiental, 

refere-se à Revolução Industrial na Inglaterra em meados do século XVIII. 

Com a industrialização, os problemas de degradação ambiental que eram 

pontuais passam a assumir proporções globais.

O liberalismo econômico e a acumulação de capital impulsionaram o atual 

sistema econômico, conhecido como capitalismo. Este possui na indústria a 

sua atividade econômica de vanguarda, acarretando urbanização, com gran-

des concentrações humanas em algumas cidades. A própria aglomeração 

urbana já é por si só uma fonte de poluição, pois implica numerosos proble-

mas ambientais, como o acúmulo de lixo, o enorme volume de esgotos, os 

congestionamentos de tráfego etc.

A base do atual sistema capitalista que conhecemos envolve a produção e 

transformação de bens e serviços, bem como o comércio destes, gerando 

assim constante acumulação de riquezas. Tudo a ser utilizado no processo 

produtivo, sejam as pessoas ou os recursos naturais utilizados, passam a as-

sumir importância econômica, a ter um valor comercial.

Figura 16.3: Poluição ambiental
Fonte: www.shutterstock.com

Durante décadas, em busca do rápido “progresso”, “desenvolvimento” e 

“crescimento econômico”, simplesmente ignorou-se a degradação ambien-

tal gerada em muitos lugares ao redor do mundo, como poluição de água e 

solo, matas devastadas, etc. 
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Com toda certeza, pelo fato do homem também estar inserido na natureza, 

tais degradações ambientais trouxeram consigo a degradação da qualidade 

de vida da própria raça humana.

Dá-se o nome de poluição a qualquer degradação (deterioração, estrago) 

das condições ambientais, do habitat de uma coletividade humana. É uma 

perda, mesmo que relativa, da qualidade de vida em decorrência de mu-

danças ambientais. São chamados de poluentes os agentes que provocam 

a poluição, como um ruído excessivo, um gás nocivo na atmosfera, detritos 

que sujam os rios ou praias ou ainda um cartaz publicitário que degrada o 

aspecto visual de uma paisagem.

Figura 16.4: Charge – poluição ambiental
Fonte: http://revistaeletronica2006.blogspot.com

Resumo
Degradação ambiental é a destruição gradativa de uma região, de uma área, 

de um curso de água, ou seja, de um ambiente ecologicamente equilibrado, 

pela ação dos homens. Desde a antiguidade pode-se perceber os efeitos da 

degradação ambiental ocasionado pelo homem e um marco na história da 

humanidade e, sem dúvida, na história ambiental, refere-se à Revolução In-

dustrial na Inglaterra em meados do século XVIII, pois com a industrialização 

os problemas de degradação ambiental que eram pontuais passam a assumir 

proporções globais.
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Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise quais as principais degradações ambientais ocorridas na cidade 

e região que você vive. 

Anotações
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Aula 17 –  Recuperação de áreas 
degradadas

Discutiremos nessa aula como áreas degradadas precisam 

ser recuperadas, não só como exigência da legislação, mas 

também como medida voluntária das organizações, instituições 

e população, com caráter de proteção e conservação do meio 

ambiente, indispensável para a manutenção da vida.

Figura 17.1: Recuperação de áreas
Fonte: www.shutterstock.com

Mas afinal, o que são áreas degradadas?
Estudamos que áreas degradadas são áreas que sofreram algum nível de 

impacto ambiental, como áreas sem vegetação, escavadas, mineradas, asso-

readas, erodidas, etc. Nestas regiões o equilíbrio do ecossistema é afetado 

pelo homem, podendo interferir em diferentes escalas. Como exemplo, po-

demos citar: desmatamento, poluição do ar, solo e água, o derramamento 

de petróleo, o lixo tóxico, a pesca predatória, a desertificação, as queimadas, 

extinção da flora e da fauna, etc.

17.1 Conceito de recuperação
Recuperação ambiental consiste no trabalho realizado em uma determinada 

área degrada pela ação antrópica, tendo por referência as condições ante-

riores à intervenção. Visa devolver ao ecossistema o equilíbrio e estabilidade 

mais semelhante possível das condições originais.
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Segundo PIOLLI et al. (2004) de acordo com os objetivos da recuperação, o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) apresenta a 

seguinte classificação:

•	 Restauração – o conceito de restauração remete ao objetivo de repro-

duzir as condições originais exatas do local, tais como eram antes de 

serem alteradas pela intervenção. Um exemplo de restauração é o plantio 

misto de espécies nativas para regeneração da vegetação original, de 

acordo com as normas do Código Florestal.

•	 Recuperação – o conceito de recuperação está associado à ideia de que 

o local alterado deverá ter qualidades próximas às anteriores, devolvendo 

o equilíbrio dos processos ambientais. Os Sistemas Agroflorestais (SAF) 

regenerativos, que consistem em sistemas produtivos diversificados e 

com estrutura semelhante à vegetação original, têm sido usados com 

êxito na região norte do país para recuperar áreas degradadas por pas-

tagens.

•	 Reabilitação – a reabilitação é um recurso utilizado quando a melhor 

(ou talvez a única viável) solução for o desenvolvimento de uma ativida-

de alternativa adequada ao uso humano e não aquela de reconstituir a 

vegetação original, mas desde que seja planejada de modo a não causar 

impactos negativos no ambiente.

Figura 17.2: Ciclo de degradação e restauração de áreas
Fonte: Modificado de BITAR e BRAGA (1995) citado em:
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea14.html 

Restauração

Recuperação

Reabilitação

Degradação
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A conversão de sistemas agrícolas convencionais para o sistema agroecoló-

gico é uma forma importante de reabilitação, que vem melhorando a quali-

dade ambiental e a dos alimentos produzidos (SABESP, 2003).

A demanda por processos de recuperação de áreas degradadas é grande 

tanto no ambiente rural quanto no urbano. Uma das prioridades do po-

der público deveria ser promover a atenuação das formas de degradação 

existentes e incentivar a recuperação do que já foi degradado (PIOLLI et al., 

2004).

17.2 Técnicas de recuperação

Figura 17.3: Recuperação de áreas degradadas
Fonte: www.shutterstock.com

O objetivo das técnicas de recuperação é estabilizar os processos do meio fí-

sico atuantes no meio ambiente degradado ou em processos de degradação.

•	 Revegetação = consiste no plantio localizado de espécies vegetais até 

mesmo extensivos reflorestamentos.

•	 Tecnologias Geotécnicas = consiste na execução de obras de engenha-

ria, incluindo hidráulicas, que visa a estabilidade física do ambiente.
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•	 Remediação = consiste na execução de métodos de tratamentos predo-

minantemente químicos (ou biológicos) destinados a eliminar, neutrali-

zar, imobilizar, confinar ou transformar elementos ou substâncias conta-

minantes presentes, atingindo a estabilidade química do ambiente.

Resumo
Recuperação ambiental consiste no trabalho realizado em uma determinada 

área degrada pela ação antrópica, tendo por referência as condições ante-

riores à intervenção. Visa devolver ao ecossistema o equilíbrio e estabilidade 

mais semelhante possível das condições originais.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise uma ação que está sendo realizada pelo poder público ou pela 

sociedade civil para recuperação de uma área degradada da sua região. 
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Aula 18 –  Medidas preventivas e 
corretivas

A partir daqui apresentaremos elementos básicos, especialmente 

voltados para o planejamento de ações preventivas e de recuperação 

de áreas degradadas, de forma a oferecer uma metodologia 

embasada em procedimentos a serem tomados.

Figura 18.1: Medidas preventivas
Fonte: www.shutterstock.com

Existem muitas formas para recuperação de áreas degradadas. Cabe aos 

técnicos conhecerem bem cada alternativa para indicar a melhor solução, 

considerando os fatores eficiência, segurança e custo.

18.1 Tipos de ações 
Segundo o IBAMA, medidas mitigadoras são aquelas destinadas a prevenir 

impactos negativos ou reduzir sua magnitude. É preferível usar a expressão 

“medida mitigadora” em vez de “medida corretiva”, uma vez que a maioria 

dos danos ao meio ambiente, quando não pode ser evitada, pode apenas ser 

mitigada ou compensada.
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Inicialmente deve-se observar a diferenciação entre as ações a serem implan-

tadas:

•	 Ação Corretiva = Ações para a recuperação de impactos ambientais 

causados por qualquer empreendimento ou causa natural. Significam to-

das as medidas tomadas para proceder à remoção do poluente do meio 

ambiente, bem como restaurar o ambiente que sofreu degradação resul-

tante dessas medidas. Exemplos: utilização de plantas para purificação 

da água, plantações em curvas de nível para evitar a erosão e reciclagem 

de lixo.

Figura 18.2: Curvas de nível
Fonte: http://www.artedeproduziragua.com.br

•	 Ação Preventiva = Medidas destinadas a prevenir a degradação de um 

componente do meio ou de um sistema ambiental. Alguns exemplos: 

mapeamento de áreas de inundação, filtros nas chaminés das indústrias, 

manter cobertura vegetal em áreas íngremes, incentivar o uso de ener-

gias alternativas.

Figura 18.3: Ações Preventivas
Fonte: http://rodrigoduque19.wordpress.com/

A seguir é apresentado um quadro contendo tipos de degradação, quais são 

os principais processos que os envolve e quais são as respectivas medidas 

corretivas a serem adotadas.
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PrInCIPAIS PrOCeSSOS
de deGrAdAÇÃO

(meIO FÍSICO)

tIPO de ÁreA
deGrAdAdA

•	 Escoamento das águas super-
ficiais; 

•	 Erosão por sulcos e ravinas;

•	 Escorregamentos;

•	 Deposição de sedimentos e 
partículas.

•	 Revegetação; 

•	 Captação e condução das águas 
superficiais;

•	 Estabilização de taludes e blocos.

ALGumAS medIdAS COrretIVAS
(meIO FÍSICO)

•	 Interações físico-químicas no solo 
(poluição do solo); 

•	 Escoamento das águas super-
ficiais;

•	 Movimentação das águas de 
subsuperfície.

•	 Escorregamentos; 

•	 Escoamento das águas em 
superfície.

•	 Erosão por boçorocas; 

•	 Movimentação das águas de 
subsuperfície.

•	 Adensamento e compactação 
do solo; 

•	 Acidificação do solo por lixiviação.

•	 Deposição de sedimentos e 
partículas; 

•	 Enchentes e inundações.

•	 Prospecção do depósito; 

•	 Remoção total ou parcial, trans-
porte e disposição dos resíduos;

•	 Tratamento “in situ” do solo;

•	 Descontaminação ou remediação 
do solo.

•	 Captação e condução das águas 
superficiais; 

•	 Estabilização da encosta (com ou 
sem estruturas de contenção);

•	 Revegetação.

•	 Controle do uso e ocupação; 

•	 Captação e condução das águas 
superficiais;

•	 Drenagem das águas de subsu-
perfície/fundo;

•	 Estabilização dos taludes da 
boçoroca ou aterramento.

•	 Controle da irrigação; 

•	 Aragem profunda do solo;

•	 Correção da acidez do solo.

•	 Controle da erosão a montante; 

•	 Dragagem dos sedimentos;

•	 Obras hidráulicas.

DEPóSITO DE RESíDUOS 
INDUSTRIAIS E URBANOS

OCUPAçãO HABITACIONAL 
DE ENCOSTAS EM SITUAçõES 

DE RISCO

BOçOROCAS URBANAS
OU RURAIS

OCUPAçãO AGRíCOLA 
IRRIGADA

CURSOS E CORPOS D´áGUA 
ASSOREADOS

MINERAçãO ABANDONADA 
EM REGIõES URBANAS

Fonte: http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/estudos_ambientais/ea15.html

18.2 Identificação de Problemas Potenciais
O gestor administrativo lidera o processo de discussões para facilitar os me-

canismos de consenso onde são avaliados os problemas. Aliados às metas 

ambientais, o cumprimento das leis e as regulamentações devem orientar na 

identificação dos problemas.

São quatro etapas bem distintas a serem seguidas:

Aula 18 - Medidas preventivas e corretivas

Tabela 18.1: Tipos de degradação



IDENTIFICAÇÃO
Mapeamento da área

AVALIAÇÃO E PROBLEMAS POTENCIAIS
Levantamento de campo

FORMULAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DO PLANEJAMENTO
Entrevista nas comunidades locais

CONTROLE E MONITORAMENTO DA ÁREA

Resumo
Existem muitas formas para recuperação de áreas degradadas. As ações cor-

retivas são para a recuperação de impactos ambientais causados por qual-

quer empreendimento ou causa natural. Já as preventivas são destinadas 

a prevenir a degradação de um componente do meio ou de um sistema 

ambiental.

Atividades aprendizagem
•	 Pesquise como é realizada a coleta de resíduos urbanos na cidade que 

você mora, verificando se há ação corretiva de reciclagem do lixo.
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Aula 19 –  Plano de Gestão

O Plano de Gestão para manejo dos recursos naturais envolve 

propostas de intervenções preventivas e corretivas que visam 

minimizar os principais problemas ambientais identificados. 

Compreende também a concepção de intervenções de natureza 

institucional, de gestão e planejamento do uso dos recursos 

naturais. Discutiremos nesta aula algumas fases para a aplicação 

do Plano de Gestão.

Figura 19.1: Plano de gestão
Fonte: http://www.cenedcursos.com.br

19.1 Diagnóstico ambiental
Esta fase envolve a busca pelo conhecimento detalhado das características 

da área. Deve-se mapear a área trabalhada, identificando o uso do solo, a 

geologia, o tipo de solo presente na área, bem como sua declividade.

19.2 Definição das áreas degradadas
Esta fase envolve o mapeamento das áreas degradadas, sua quantificação, 

bem como a identificação da causa que a levou a tal degradação.

19.3 Proposição de medidas
•	 Medidas remediadoras = são ações que procuram recuperar o ambien-

te degradado e restabelecer o equilíbrio ambiental.
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•	 Medidas compensatórias = ações que buscam compensar, de alguma 

forma, o dano causado. Por exemplo, estabelecimento de reflorestamen-

tos ou alguma medida compensatória financeira.

•	 Medida minimizadoras = ações voltadas para reduzir o impacto am-

biental causado.

19.4 Viabilidade de ação
É importante lembrar que a viabilidade para os planos de ação envolve:

•	 Elaboração de estudos;

•	 Elaboração de plano de ação;

•	 Distribuição de tarefas;

•	 Execução da ação proposta.

Resumo
Nesta breve aula vimos quais as etapas para elaboração de um plano de ges-

tão para o manejo de recursos naturais, que são: diagnóstico ambiental, de-

finição das áreas degradadas, proposição de medidas e viabilidade de ação.

Atividades de aprendizagem
•	 Elabore, em grupo, um plano de gestão de uma área degradada da re-

gião em que vivem.
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Aula 20 –  APlano de recuperação da 
área degradada

Recuperar uma área degradada é a ação para estabilizar os 

processos do meio físico atuantes no meio ambiente degradado. 

Nesta aula estudaremos as fases que envolvem um plano de 

recuperação da área degrada, bem como técnicas de recuperação 

ambiental.

20.1  Plano de recuperação de área   
 degradada
1. Identificação e caracterização da degradação: fase onde se realiza a 

avaliação preliminar do tipo de degradação e implementam-se medidas 

emergenciais.

2. Planejamento: nesta fase definem-se as medidas para recuperação, 

identificando medidas de estabilização e alternativas menos impactantes 

de uso do solo. Também é nesta fase que ocorre a elaboração do plano 

de recuperação, definindo-se as metas específicas que auxiliem no fun-

cionamento da paisagem natural.

3. Aprovação do plano: o plano deve ser avaliado e aprovado pelo órgão 

ambiental competente. Em caso de reprovação necessita-se de uma rea-

valiação e correção do plano.

4. Execução do plano: é nesta fase que ocorrerá a implementação do 

plano de acordo com as metas estabelecidas. É aqui que se dará a exe-

cução das medidas de recuperação propostas, buscando-se capacitar e 

conscientizar as comunidades locais.

5. Monitoramento: é onde se faz a avaliação das medidas implantadas, 

com acompanhamento dos indicadores ambientais. Caso necessário, 

realiza-se a execução de medidas complementares.

6. Consolidação do uso da área conduzindo para a recuperação e 
restauração conforme necessidade identificada:
 – Restauração – consiste na restituição de um ecossistema degradado 

para o estágio mais próximo possível da sua condição original;
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 – Recuperação – restituição de uma ecossistema a uma condição não 

degradada (Lei 9.985 de 18/07/2000)

20.2 Técnicas de recuperação ambiental
As medidas gerenciais relacionadas à recuperação devem sempre atender 

aos requisitos sugeridos para que haja um planejamento correto, evitando 

assim tomadas de decisão equivocadas, impactando diretamente no resulta-

do que se espera.

São várias as técnicas usadas para a recuperação ambiental. É importante 

identificar o que é necessário recuperar.

Veja alguns exemplos:

•	 Mineração – recuperar a paisagem (vegetação, relevo);

•	 Enchente – recuperar e reordenar a ocupação do solo (redes de esgoto, 

abastecimento, energia, habitação, etc);

•	 Agricultura – recuperar solo erodido (plantio direto e em curva de nível, 

espécies adequadas);

•	 Mineração – levantamento geológico, geomorfológico, fauna, flora, etc;

•	 Enchente – levantamentos de hidrologia, clima, uso do solo (malha ur-

bana), etc;

•	 Agricultura – levantamento da declividade, tipo de solos, tipo de cultura, 

etc.

Resumo
Nesta última aula vimos como se elabora um plano de recuperação da área 

degradada, bem como técnicas de recuperação ambiental. A identificação e 

caracterização da área degradada, o planejamento, a aprovação do plano, a 

execução do plano, o monitoramento e a consolidação do uso da área são 

as etapas de um plano de recuperação da área degradada.
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Atividades de aprendizagem
•	 Da mesma forma que na aula anterior, elabore em grupo um plano de 

recuperação de uma área degradada da região em que vivem. 

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1. A adoção de um a plano de ação, requer algumas etapas em sequência a 
serem seguidas, para seu bom desempenho, assinale a alternativa COrretA: 

a) seleção das alternativas, identificar alternativas, especificar metas

b) desnecessária elaboração de um documento

c) avaliação imediata, informalidade

d) análise de dados, seleção das alternativas e monitoramento

e) nenhuma das alternativas acima está correta

2. Qual das alternativas abaixo não faz parte do processo de planejamento 
ambiental:

a) Formulação de objetivos

b) Especificação das metas

c) Desenvolvimento sustentável

d) Identificação das alternativas

e) Monitoramento e avaliação

3. “Plano de ação que direciona o crescimento urbano leva em consideração 
a inter-relação espaço e sociedade. entre os resultados deste tipo de pla-
nejamento, pode-se citar a boa qualidade de vida gerada aos habitantes 
de um território planejado”. 

 O texto anterior refere-se a:

a) Planejamento rural

b) Planejamento urbano

c) Plano Diretor

d) Estatuto das cidades

e) Código Florestal



e-Tec Brasil 114 Planejamento Ambiental

4. Qual foi o primeiro método a ser utilizado na avaliação dos impactos ambientais:

a) Método Matriz Leopold

b) Método Tricart

c) Método Banco Mundial

d) Método FOFA

e) Método Brasiliano

5. em relação às unidades ecodinâmicas do método tricart assinale a alter-
nativa COrretA:

I. As alterações que ocorrem no ambiente natural são resultantes dos pro-

cessos de morfogênese, que consiste no processo de formação de relevo.

II. As alterações que ocorrem no ambiente natural são resultantes dos pro-

cessos de pedogênese, que consiste no processo de formação de solos.

III. As alterações que ocorrem no ambiente natural são resultantes dos pro-

cessos de pedogênese, que consiste no processo de formação de relevo.

a) Apenas a I está correta

b) Apenas a II está correta

c) Apenas a I e II estão corretas

d) Apenas a I e III estão corretas

e) Todas estão corretas

6. As alternativas abaixo são benefícios de um correto planejamento ambiental, 
exceto:

a) Qualidade de recursos hídricos

b) Preservação e conservação da fauna e flora

c) Preservação de mananciais

d) Sustentação da biodiversidade

e) Manutenção de solos degradados
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7. O Zoneamento ecológico-econômico – Zee é um dos instrumentos referentes 
a qual das alternativas abaixo:

a) Conselho Nacional do Meio Ambiente

b) O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

c) A Agência Nacional das Águas

d) Política Nacional e Estadual do Meio Ambiente

e) Secretaria Especial do Meio Ambiente

8. O Zee é um instrumento técnico, econômico, político e jurídico, de grande 
importância no (a):

a) Monitoramento

b) Planejamento

c) Execução

d) Avaliação

e) Diagnóstico

9. O estatuto da Cidade vislumbra o desenvolvimento das funções sociais e 
propriedades urbanas, como:

I. moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, ser-

viços públicos, trabalho e lazer;

II. gestão antidemocrática, planejamento do desenvolvimento das cidades: 

distribuição espacial da população e atividades econômicas;

III. evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos nega-

tivos sobre o meio ambiente.

 Assinale a alternativa COrretA:

a) Apenas a I está correta

b) Apenas a II está correta

c) Apenas a III está correta
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d) Apenas a I e II estão corretas

e) Apenas a I e III estão corretas

10. estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso 
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental:

a) Código Florestal

b) Estatuto das Cidades

c) Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE

d) Educação Ambiental

e) Agenda 21

11. Para o gerenciamento ambiental de uma empresa esperam-se as seguintes ações:

I. gerenciamento de resíduos sólidos

II. gerenciamento energético

III. racionalização do uso de águas

IV. educação ambiental

 Assinale a alternativa COrretA:

a) Apenas a I e II estão corretas

b) Apenas a I e III estão corretas

c) Apenas a I, II e III estão corretas

d) Todas as alternativas estão corretas

e) Nenhuma alternativa está correta

12. Qual alternativa abaixo não faz parte dos elementos fundamentais no 
diagnóstico ambiental de uma organização:

a) energia

b) água
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c) matéria-prima

d) legislação

e) marketing da empresa

13. em relação aos conceitos de gestão ambiental, assinale a alternativa COrretA:

I. Gestão ambiental como um conjunto de técnicas e disciplinas que diri-

gem as empresas na adoção de uma produção mais limpa e de ações de 

perdas e de poluição.

II. Gestão ambiental como um importante instrumento gerencial para capa-

citação e criação de condições de competitividade para as organizações, 

qualquer que seja o seu segmento econômico.

III. Gestão ambiental como a consequência natural da evolução do pensa-

mento da humanidade em relação à utilização dos recursos naturais de 

um modo totalmente exploratório.

a) I e II estão corretas

b) Somente a I está correta

c) Somente a II está correta

d) Somente a III está correta

e) Nenhuma delas está correta

14. A ocupação territorial do Brasil é caracterizada pela falta de _____________ 
e foi impulsionada por uma série de fatores que nos remetem desde os 
primórdios do Brasil colônia, com uso inadequado dos _______________.

 Qual alternativa que contem as palavras que completam corretamente a 
frase acima.

a) Ação - recursos naturais

b) Planejamento - animais

c) Planejamento - recursos naturais

d) Diálogo - recursos naturais

e) Ação - solos
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15. As políticas de ‘zoneamento’ têm a finalidade do ordenamento territorial 
e são muito importantes para manter a qualidade de vida socioeconômica. 
Qual a principal finalidade de se fazer um correto ordenamento territorial?

a) ser apenas mais um instrumento que favorece o crescimento social

b) promover organizadamente a sustentabilidade ambiental

c) favorecer a classe elitizada pela ocupação do solo

d) explorar economicamente as áreas ocupadas

e) nenhuma das alternativas acima está correta

16. A ordenação territorial tem por premissa básica a manutenção do equilí-
brio entre o homem e a natureza e para que isso ocorra, requer a utiliza-
ção correta das áreas, através da aplicação de algumas ações característi-
cas. Assinale abaixo o que não faz parte destes elementos: 

a) utilização de área ilimitada e informalidade  

b) abordagem sistêmica e diagnóstico

c) múltiplos métodos e orientação pelas metas 

d) disseminação e uso da informação

e) nenhuma das alternativas acima está correta 

17. entende-se como utilização sustentável: 

a) Utilização dos recursos naturais de acordo com a necessidade socioeconômica 

b) utilizar-se de uma área, considerando as questões culturais locais 

c) Garantir em longo prazo, a exploração dos recursos naturais

d) Propagar a exploração dos recursos, em favor dos interesses da população

e) nenhuma das alternativas acima está correta 
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18. As políticas de “zoneamento” têm a finalidade do ordenamento territorial 
e são muito importantes para manter a qualidade de vida socioeconômica. 
Qual a principal finalidade de se fazer um correto ordenamento territorial?

a) ser apenas mais um instrumento que favorece o crescimento social

b) promover organizadamente a sustentabilidade ambiental

c) favorecer a classe elitizada pela ocupação do solo

d) explorar economicamente as áreas ocupadas

e) nenhuma das alternativas acima está correta

19. Aponte a alternativa incorreta que apresenta os recursos relacionados à 
Área de Proteção Permanente: 

a) cursos d’água, estrada rural e lagos naturais 

b) cursos d’água, lagos artificiais e montanhas 

c) topos de morro, cursos d’água e chapadas

d) cursos d’água, restingas fixadoras e nascentes 

e) nenhuma das alternativas acima está correta 

20. A ordenação territorial executada dentro dos parâmetros de aceitação e 
respeito à conservação dos recursos naturais proporciona sustentabilida-
de e _____________________.

a) desenvolvimento econômico desenfreado 

b) atender essencialmente às políticas públicas 

c) não promover a participação dos cidadãos no processo

d) equilíbrio no desenvolvimento socioeconômico

e) nenhuma das alternativas acima está correta

21. O planejamento da ordenação territorial local e regional é importante por 
significar: 

a) descentralizar as informações pesquisadas 

b) favorecer a exploração econômica 

c) compreender informações em nível federal 
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d) facilidade de diagnóstico na área a ser explorada

e) nenhuma das alternativas acima está correta

22. “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado...” é 
componente do texto da:

a) Lei das Políticas Públicas 

b) Constituição Federal de 1988

c) Estatuto das Cidades

d) Agenda 21

e) nenhuma das alternativas acima está correta

23. A ação de um bom Gerenciamento da ocupação territorial leva a: 

a) fundamentação do texto da Agenda 21

b) harmonização do crescimento e evita degradação do ambiente;

c) ocupação territorial, com meta de atender interesses individuais

d) não envolver a preocupação da qualidade de vida

e) Nenhuma das alternativas acima está correta

24. O objetivo do ordenamento territorial, para ser alcançado com sucesso, 
requer informações importantes e pertinentes de cada área. Assinale a 
alternativa que corresponde a estes aspectos. 

a) área ilimitada, culturais e econômicos

b) qualidade de vida, sociais e ambientais

c) judiciais, ambientais e políticos

d) culturais, econômicos e ambientais 

e) Nenhuma das alternativas acima está correta
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25. na II Conferência das nações unidas, foi editado um importante e contemporâ-
neo documento relacionado às questões ambientais. Que documento é este? 

a) Convenção da Basiléia

b) Convenção de Estocolmo 

c) Agenda 21 

d) Protocolo de Kioto 

e) nenhuma das alternativas acima está correta

26. Qual o desafio proposto aos Gestores Públicos pela Agenda 21? 

a) autorizar a ocupação da área, aplicando taxação sobre sua exploração

b) proporcionar a formação de comissões direcionadas

c) democratizar as decisões e reorganizar o sistema de ordenamento político 

d) Utilização dos recursos ambientais e a exploração econômica, em favor 

da sociedade local

e) nenhuma das alternativas acima está correta

27. A agenda 21 se apresenta como importante instrumento de integração e como 
elemento fundamental nas mudanças de gestão e ordenamento territorial 
nos municípios. Qual das características não harmoniza com estes objetivos?

a) atividades independentes 

b) planejamento participativo 

c) ações integradoras

d) visão de amplitude multisetorial 

e) nenhuma das alternativas acima está correta

28. As atividades públicas não podem ser executadas sem a utilização de cri-
térios e boa aplicação das regulamentações em vigência e, para tanto, 
exige-se que suas ações: 

a) atividades multisetoriais sem indicadores

b) permitam a avaliação pela sociedade 
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c) sejam centralizadas

d) inexistência de prestação de contas  

e) Nenhuma das alternativas acima está correta

29. A identificação de não conformidades é importante no processo de geren-
ciamento por apresentar oportunidades de recuperação das áreas degra-
dadas e após isso devem ser estabelecida: 

a) consolidação das providências isoladas

b) periodicidade na identificação dos problemas

c) desnecessário elencar prioridades

d) verificação da não conformidade somente no início

e) nenhuma das alternativas acima está correta

30. nas ações de medidas de recuperação que compreendem a descontaminação e 
remediação do solo, transporte e disposição residual, estão diretamente ligadas: 

a) a atividade de mineração

b) ao assoreamento de rios 

c) a situação de irrigação agrícola

d) ao depósito de resíduos urbanos e industriais 

e) nenhuma das alternativas acima está correta

31. Antecede a etapa do plano de aprovação de recuperação: 

a) avaliação da área degradada

b) inspeção da medida implementada  

c) monitoramento da recuperação

d) execução de medidas complementares 

e) nenhuma das alternativas acima está correta
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32. À ação de eliminar e neutralizar substâncias contaminantes que afetam os 
recursos naturais, denominamos de: 

a) aplicação de medidas complementares

b) processo de revegetação do solo  

c) processo de remediação 

d) deposição de partículas 

e) nenhuma das alternativas acima está correta

33. Sobre o Código Florestal, assinale a alternativa correta:

I. O Código Florestal é a legislação que estipula regras para a preservação 

ambiental em propriedades rurais, definindo o quanto os produtores de-

vem preservar.

II. O Código normatizou o uso e conservação das florestas, estabelecendo 

atribuições governamentais e definindo sanções.

III. Desde 1965 o Código Florestal Brasileiro, um dos mais rigorosos do mun-

do, tem sido motivo de debates entre os ambientalistas e ruralistas.

a) Somente a I está correta

b) Somente a II está correta

c) Somente a III está correta

d) Somente a I e III estão corretas

e) Todas estão corretas

34. A reserva Legal é uma porcentagem de uma propriedade ou posse rural 
onde a vegetação nativa deve ser:

a) Alterada

b) Conservada

c) Corrigida

d) Preservada

e) Nenhuma das alternativas está correta
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35. As Áreas de Preservação Permanente têm a função de preservar:

a) recursos hídricos

b) paisagem

c) biodiversidade

d) estabilidade geológica

e) todas as alternativas estão corretas

36. As políticas públicas são ações que podem ser tomadas em escala:

a) Somente federal

b) Somente federal e estadual

c) Somente estadual

d) Em escala federal, estadual e municipal

e) Nenhuma das alternativas está correta

37. dentre alguns indicadores para mensuração da qualidade urbana, podemos citar: 

a) Uso do solo

b) Dados da população

c) Indicadores sociais

d) Infraestrutura 

e) Todas as alternativas estão corretas

38. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades hu-
manas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer _____________.

a) o futuro das próximas gerações

b) a produção agrícola

c) o consumo humano

d) a geração de renda

e) nenhuma das alternativas são corretas
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39. em relação às ações aplicadas à sustentabilidade, assinale a alternativa COrretA:

I. Ações que visem o incentivo a produção e consumo de alimentos orgâni-

cos, pois estes não agridem a natureza, além de serem benéficos à saúde 

dos seres humanos

II. Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas sempre que necessário.

III. Sustentabilidade são ações e atividades humanas que visam suprir as ne-

cessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 

próximas gerações.

a) Somente a I está correta

b) Somente a II está correta

c) A I e II estão corretas

d) Somente a I e III estão corretas

e) Nenhuma das alternativas está correta

40. A Agenda 21 Brasileira tem como opção a criação de Agendas 21 Locais. A 
proposta é que cada cidade faça sua Agenda 21 Local com a participação 
____________: 

a) do Presidente

b) do Prefeito

c) do Governador

d) da Sociedade civil

e) Nenhuma das alternativas está correta

41. Abaixo estão exemplos de degradação ambiental, exceto:

a) Desertificação

b) Queimadas

c) Reciclagem de resíduos sólidos

d) Dejeção de resíduos não tratados nos rios

e) Nenhuma das alternativas está correta
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42. Assinale a alternativa correta quanto aos conceitos de poluição e poluentes:

I. poluição é qualquer degradação (deterioração, estrago) das condições 

ambientais, do habitat de uma coletividade humana. 

II. É a perda, mesmo que relativa, da qualidade de vida em decorrência de 

mudanças ambientais.

III. poluentes são os agentes que combatem a poluição, como um ruído 

excessivo ou um gás nocivo na atmosfera.

a) Somente a I está correta

b) Somente a II está correta

c) Somente a III está correta

d) A I e II estão corretas

e) Nenhuma das alternativas está correta

43. O crescimento constante das populações vem gerando grande problemá-
tica ao meio ambiente, pois quanto maior é a população humana, maior é 
o consumo de _____________. Além disso, o consumo excessivo gera gran-
de quantidade de ________________.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a frase acima.

a) Recursos naturais - capital

b) Resíduos sólidos - recursos naturais

c) Recursos naturais - resíduos sólidos

d) Capital - recursos naturais

e) Nenhuma das alternativas está correta

44. um marco na história da humanidade e, sem dúvida, na história ambiental, 
na qual os problemas de degradação ambiental que eram pontuais pas-
sam a assumir proporções globais, é:

a) a Revolução Francesa

b) a Revolução Industrial
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c) a Independência do Brasil

d) o Renascimento

e) a Primeira Guerra Mundial

45. A falta de previsão das ações pode causar dificuldades no Planejamento por: 

a) sempre respeitar a ética;

b) obediência a legislação vigente;

c) utilizar-se de normas pré-definidas;

d) desconsiderar os riscos que possam ser causados nos recursos naturais;

e) nenhuma das alternativas acima está correta.

46. Qual das fases de um Plano Ambiental aponta para a questão da avaliação 
de estratégias e competências administrativas?

a) propositiva

b) executiva

c) de inventário

d) organizacional

e) nenhuma das alternativas acima está correta

47. O desenvolvimento planejado, considerado no estatuto das Cidades, tem 
como uma das metas:

a) promover o crescimento urbano com qualidade

b) maximizar as distorções de desenvolvimento

c) com a finalidade de conservar, cria barreiras ao uso dos recursos

d) incentivar a utilização dos recursos naturais de forma descontrolada

e) Nenhuma das alternativas acima está correta
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48. A administração dentro de um processo de Gerenciamento Ambiental é 
responsável por:

a) ser a prática executiva das ações planejadas 

b) minimizar as distorções preestabelecidas 

c) controlar a execução das ações em procedimento  

d) controlar e avaliar a execução do planejado 

e) nenhuma das alternativas acima está correta

49. É recomendado às cidades a implantação de diretrizes ambientais em seu 
Plano diretor e o contexto deste deve considerar:

a) Programas de desenvolvimento e ações unilaterais 

b) zoneamento ambiental, disciplina do uso irrestrito do solo e política isolada 

c) projetos setoriais, plano plurianual e zoneamento ambiental

d) disciplina do parcelamento e ordenamento de forma aleatória 

e) nenhuma das alternativas acima está correta

50. Para o controle da exploração econômica e estabelecimento de regras 
dos recursos naturais, as políticas ambientais utilizam-se de instrumentos 
para coordenar e delimitar este uso. Quais são estes instrumentos?

a) reguladores e taxação 

b) certificação e restituição 

c) diretos e indiretos

d) multas e taxação 

e) nenhuma das alternativas acima está correta
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