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O Material Didático

Caro(a) Aluno(a):

Você está recebendo este material didático por meio do qual vai realizara 
maior parte de seus estudos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Na 
Educação a Distância, o material didático é a mais importante ferramenta de 
estudo. Ele é o principal mediador entre você e os conhecimentos historicamente 
acumulados que foram escolhidos para compor cada aula que agora está em 
suas mãos.

O material didático na EaD é, ainda, substituto do professor no momento em 
que você o utiliza. Nesses textos, o professor se faz presente através da linguagem 
dialogada, das estratégias de mobilização dos conteúdos, das atividades, enfim, 
de tudo o que compõe esse material. É importante que você tenha clareza de 
que a sua aprendizagem depende, sobretudo, do seu empenho em estudá-lo, 
dedicando bastante atenção aos conteúdos de cada aula. Realizar cada uma das 
atividades, comunicar-se com seu tutor e/ou professor através das várias formas 
de interação e sanar as dúvidas que, por ventura, venham surgir durante o 
processo de utilização desse material, constituem-se elementos primordiais para 
o seu aprendizado.

Esse material foi concebido, escrito e finalizado 
com muita dedicação com um objetivo principal: a sua 
aprendizagem. Cada imagem, ícone ou atividade passou por 
um refinado processo de análise com o objetivo de que, no 
final de cada sessão de estudo, você tenha compreendido 
bem os conceitos, categorias ou postulados essenciais à sua 
formação como tecnólogo em Gestão Ambiental Desejamos 
que o itinerário iniciado por você seja exitoso e que, ao 
final docurso, esse material tenha contribuído efetivamente 
para seu crescimento na condição de indivíduo, cidadão e 
profissional.

Bons estudos.

Diretoria de Produção de Material Didático
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As seções

Com o objetivo de facilitar a sua aprendizagem, as aulas foram estruturadas 
didaticamente em seções que facilitam o seu itinerário de estudos. Essas seções 
cumprem, cada uma, um objetivo específico e estão articuladas entre si, de modo 
que, ao final de cada aula, você tenha compreendido o conteúdo e apreendido 
os conceitos principais. Vamos ver quais são essas seções e quais as suas funções 
nas aulas.

Apresentando a aula
Apresentação do conteúdo da aula e chamada para a 
importância dos temas que serão tratados nela.

Definindo objetivos
Apresentação dos objetivos de aprendizagem da aula.

Desenvolvendo o conteúdo 
Desenvolve a temática da aula através da apresentação dos 
conteúdos propriamente ditos.

Atividade

Apresenta as atividades de fixação/percurso relativas aos 
conhecimentos estudados no bloco de conteúdo.

Lembre-se! 

Apresenta informações complementares importantes 
para o aluno como biografemas ou mesmo Glossário.

Resumindo

Resumo da aula que você estudou.
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Leituras complementares

Indicação de leituras complementares.

Avaliando seus conhecimentos

Espaço em que o professor sugere algumas maneiras de 
você se autoavaliar em relação ao seu aprendizado.

Conhecendo as referências

Apresenta as referências bibliográficas que foram 
utilizadas pelo professor para a elaboração da aula.
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO

APRESENTANDO A AULA

Iniciamos aqui o nosso estudo sobre a Legislação Ambiental, 

que regulamenta a utilização dos recursos naturais pelo homem 

e busca o desenvolvimento sustentável.

Nesta aula começaremos a discutir as questões do direito, 

uma matéria tão presente na vida de todos. Abordaremos 

inicialmente a evolução histórica do direito, os seus diferentes 

ramos e como funciona a justiça no estado democrático de direito.

Veremos também como se organiza o poder judiciário 

brasileiro nas suas diversas esferas e falaremos do papel do 

ministério público na defesa dos direitos coletivos e difusos, 

dentre esses o direito ambiental.

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula você deverá ser capaz de:

1. Compreender a evolução do Direito ao longo da história, 

desde os primórdios da sociedade humana.

2. Conhecer a organização do sistema jurídico brasileiro, 

seus principais instrumentos e instituições.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO

Cada vez que um caso extremo de violência, e 

injustiça vem à tona, sentimos um desejo de reparação 

que às vezes nos faz perguntar como fazer para pacificar 

a sociedade. Essa reação, principalmente quando é 

coletiva, chega a extremos como linchamentos físicos 

e morais, decorrentes de julgamentos sumários, sob o 

calor da emoção, o que pode levar a graves erros.

A justiça não pode ser exercida por particulares, 

salvo em caso de legítima defesa, apenas no momento 

da agressão. Para a solução dos conflitos, seja no âmbito penal ou civil, existe o poder 

judiciário. A justiça é dada pela medida da lei.

Mas nem sempre foi assim. Antes de existir todo esse sistema que você conhece, 

com juízes, delegados, promotores e advogados, as queixas eram resolvidas de 

forma menos . A sociedade de direito evoluiu, porém, é importante ressaltar, essa 

evolução não se deu de forma perfeita, pois ainda hoje, em determinadas regiões, 

ainda existem práticas de vingança há muito abolidas em outras sociedades com 

maior grau de humanização do direito.

No início da história da 

humanidade, quando o homem 

tornou sua vida mais complexa, 

passando do estado de nômade 

para o gregário e sedentário, os 

grupos humanos organizaram-

se em comunidades chamadas 

de clãs, aldeias compostas por pessoas ligadas por parentesco ou linhagem de 

descendência familiar sob o comando de um líder militar e religioso. Nessa época, 

vigorava a vingança privada, a lei do mais forte.

Se a pessoa agredida fosse de uma família ou casta superior, o agressor era 

Fig. 01
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punido. Caso contrário, nada acontecia. Muitas vezes a punição era desproporcional 

ao crime, pois o que importava era a posição social da vítima. Dá para imaginar 

quantas injustiças eram cometidas, havia casos de pena de morte para quem, por 

exemplo, entrava por engano na propriedade alheia.

Noutra fase, as querelas eram decididas por conselhos de anciãos, sacerdotes, 

pajés, xamãs, que se baseavam em oráculos e revelações de espíritos, misturando o 

exercício do poder com a religião.

Surgiram, depois, os códigos escritos, 

organizados de forma a orientar os julgadores 

a estabelecer parâmetros adequados para a 

punição de crimes. O Código de Hamurabi, escrito 

por volta de 1.700 a.C., trazia, em seu corpo, 

artigos que tratavam de relações de trabalho, 

da família, da propriedade e da escravidão. O 

código estava fundamentado na Lei de Talião: 

olho por olho, dente por dente. O termo talião é 

originado do latim e significa tal ou igual. Essa lei, 

que hoje pode ser considerada violenta, foi um marco evolutivo, pois anteriormente 

valia a lei do mais forte. Também surgiram códigos ético-religiosos, que traziam em 

seu texto preceitos jurídicos. Esses livros são considerados, pelos seus seguidores, 

uma revelação direta da divindade aos profetas.

É o caso do Torah, conjunto de livros integrantes do antigo testamento, que 

estabelecem os preceitos morais do povo judeu, e o Corão, estabelecendo condutas 

que devem ser seguidas pelos mulçumanos.

Apesar de Israel ser um estado democrático moderno, sua legislação se baseia 

em fundamento bíblico. O Torah, que significa Lei, foi escrito na época da fuga do 

povo Judeu do Egito, cerca de 1250 a.C. Os preceitos morais expostos no antigo 

testamento exercem bastante influência na atualidade. Por exemplo, em Israel não 

existe casamento civil, a classe sacerdotal judaica tem completo monopólio sobre a 

legislação conjugal. A situação obriga muitos judeus não devotos a se deslocarem a 

Chipre ou a outros países próximos para poderem casar- se no civil.

Fig. 03
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Já o Corão, em árabe Al Corão, que significa 

revelação, é o  livro sagrado do Islamismo. É 

constituído por revelações de Alá, transmitidas 

à humanidade pelo seu enviado, Maomé, que 

viveu entre aproximadamente 571 a 632 d.C. na 

região do Oriente Médio. O Corão é composto 

por cerca de cerca de 5000 versículos agrupados 

em 114 capítulos. Este livro é considerado a principal lei das nações mulçumanas, 

estabelecendo punições tanto de natureza sobrenatural (condenação ao inferno) 

quanto de natureza material (apedrejamento, chicotadas etc.) para crimes e desvios 

de conduta.

O Direito romano marcou o surgimento dos jurisconsultos e pretores, que 

tinham o poder de modificar as leis. Entre os séculos II a III d.C., os jurisconsultos, 

como eram chamados os estudiosos do direito, estabeleciam as regras que deveriam 

ser aplicadas pelos juízes, chamados pretores, que deveriam fazer justiça.O direito 

romano teve forte influência no Direito Civil brasileiro

Durante a Idade Média (453 a 1492) O Direito Canônico, oriundo da Igreja 

Católica, vigorava no mundo ocidental ao ponto dos Reis serem coroados pelos 

papas. Até que surge no mundo ocidental o movimento iluminista, que pregava a 

separação entre religião e estado, base dos estados democráticos de direito, onde se 

destaca o papel exercido pela Constituição, também chamada de Lei Maior ou Carta 

Magna.

Nos Estados laicos, o alicerce de todo o ordenamento jurídico que rege um 

determinado país baseia-se na constituição e todas as leis e regulamentos, enfim o 

Ordenamento Jurídico, deve respeitar os limites constitucionais. É o caso do Estado 

Brasileiro.
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DIREITO E JUSTIÇA: O QUE É JUSTIÇA E QUEM PODE 
EXERCÊ-LA?

Como você viu anteriormente, o Brasil é um estado laico, regido por leis sujeitas 

a uma lei maior: a Constituição. Vamos conhecer um pouco da Constituição Federal 

brasileira. Vejamos o preâmbulo, ou seja, a parte introdutória dessa lei promulgada 

em 1988:
PREÂMBULO: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” (BRASIL,1988).

No texto fala-se na proteção de Deus, o que é ótimo, mas 

não se aponta uma determinada religião como oficial, 

estabelecendo a separação entre igreja e estado Nos 

estados laicos obedece-se à hierarquia da lei. Nesses 

países o governo é exercido pelo poder executivo, 

porém vigora a tripartição os poderes entre o poder 

executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes 

são independentes entre si e cada um possui uma 

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê la reto-

me a leitura do conteúdo a que ela se refere

1.1. Com base nos acontecimentos atuais, como você 

identifica a influência da religião na elaboração e aplicação das leis 

no nosso país e no mundo? Dê exemplos.
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função específica Nada pode estar acima da Constituição, portanto nenhum preceito 

religioso ou ideológico pode se sobrepor aos princípios escritos na Lei Maior, mesmo 

que muitos ainda insistam em impor determinadas visões de mundo baseados em 

suas tradições religiosas. Os governantes, ao tomarem posse, devem jurar defender 

a Constituição e seguir os seus preceitos, sob pena de, ao contrariá-la, tornarem-se 

tiranos, o que muitas vezes vimos acontecer na história do mundo. 

O esquema 01, abaixo, apresenta a hierarquia das leis vigentes no Brasil:
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Fig. 06-Hierarquia das leis.

Qualquer cidadão, seja ele autoridade ou não, deverá basear-se na lei para 

cumprir os seus deveres e exigir seus direitos.

 
Afinal o que é o Direito?

Você deve ter visto diversas discussões sobre esse assuntoultimamente. É o caso, 

por exemplo, da discussão sobre o uso de células tronco. Diante de toda a polêmica 

atual, você deve estar se perguntando: afinal o que é o Direito e como ele é exercido? 

No sentido amplo, o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2007) define o Direito 

como sendo o “conjunto de normas da vida em sociedade 

que buscam expressar e também alcançar um ideal de 

justiça, traçando as fronteiras do ilegal e do obrigatório. 

Como ciência, o direito pode ser definido como o estudo 

das normas que regem as relações entre os homens. Mas são 

tantas as questões na sociedade, cada vez mais complexa, 

que para melhor atender às necessidades sociais, o direito 
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dividiu-se em diversos ramos. Alguns ramos são mais tradicionais, existem desde a 

antiguidade, como o direito civil e o direito penal. Outros ramos, mais novos, decorrem 

da modernização das sociedades, como, por exemplo, o direito administrativo e o 

direito ambiental. Dentre os ramos do direito, os mais conhecidos, além do direito 

ambiental, que estudaremos neste módulo, destacam-se:

O Direito Constitucional – que estuda a Constituição Federal e a aplicabilidade 

dos seus preceitos; é um direito público por excelência.

O Direito Civil – que estuda os direitos gerais do cidadão na esfera privada: 

família, sucessão, atividades comerciais; é um ramo do direito privado.

O Direito Penal – que define e regula os crimes. É um direito público, pois o 

combate ao crime interessa a todos pela manutenção da paz social.

O Direito Administrativo – que trata dos direitos inerentes à atividade 

administrativa do estado; a emissão de alvarás e de licenças, por exemplo. É 

um direito público, assim como o direito ambiental.

O Direito Tributário – que regula o poder de tributar do Estado; trata das 

taxas e dos impostos, é um direito público.

O Direito do Trabalho – que regula a relação de emprego e o direito dos 

empregados e empregadores. É uma justiça especial, com juízes e tribunais 

que atuam somente na esfera trabalhista.

 
Os Tribunais

Agora você deve está se perguntando 

quem operacionaliza todo este sistema. Então 

deve se lembrar do fórum da sua cidade, 

onde ocorrem os casamentos, audiências e 

julgamentos. As pessoas que lá trabalham são 

servidores da justiça estadual , encarregada 

da maior parte das ações judiciais. Mas a 

Justiça estadual ou comum, não é a única. 

O Poder Judiciário, que é composto pelos Juízes e Tribunais, se divide da seguinte 

Fig. 08
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forma, de acordo com a matéria a ser julgada:

Justiça Eleitoral – justiça especial que tem por competência julgar os crimes 

e assuntos ligados às eleições.

Justiça Militar – tem competência para julgar os crimes de caráter militar.

Justiça do Trabalho – julga os conflitos oriundos da relação de emprego.

Justiça Federal – julga os conflitos de interesse da União Federal.

Justiça comum – julga as demais causas que não se enquadrarem em 

nenhuma das anteriores. É a Justiça Estadual que engloba a maioria das 

ações judiciais. 

Também existe a Justiça desportiva, que 

trata das questões relativas à disciplina e às 

competições desportivas (artigo 217 da CF), é 

o famoso tapetão, apelido dado a  justiça por 

causar muita polêmica nos campeonatos de 

futebol.

O juiz singular, de primeira instância, julga 

a questão no local do acontecimento. Da sua decisão cabe recurso, caso a parte que 

perdeu a ação não se conforme (o que geralmente acontece!). Os recursos podem ser 

interpostos aos Tribunais de Justiça estaduais (TJ) ou aos Tribunais Regionais Federais 

(TRF), dependendo da matéria, do juízo originário e das partes envolvidas.

Alguns recursos chegam até os Tribunais Superiores (STJ, TSE, TST, STM) e ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), que é o tribunal que 

tem competência para decidir as questões sobre 

interpretação da constituição e também recursos de 

cunho constitucional, além de atribuições políticas, 

como julgar ações contra autoridades da república.

O esquema 02, a seguir, reflete o caminho que 

uma ação pode seguir no sistema jurídico brasileiro:

Fig. 09
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O Ministério Público

Você já deve ter ouvido falar ou visto alguma 

entrevista com um promotor de justiça. Tradicionalmente, 

lembramos do promotor num tribunal do júri, acusando 

o réu que está sendo processado por homicídio. Mas a 

atuação do promotor, que é representante do ministério 

público, vai muito além da atuação dum tribunal do júri.

A função do Ministério Público é muito importante para a busca da justiça. São 

os promotores de justiça que têm a tarefa constitucional de fiscalizar o cumprimento 

da lei e também exercer a função de defesa dos interesses coletivos.

O art. 127 da Constituição Federal assegura que o membro do Ministério Público 

não faz parte do poder judiciário, mas é essencial ao funcionamento da justiça. O 

Ministério Público é uma instituição independente, que goza de autonomia funcional, 

administrativa e financeira.

Isso é essencial para a proteção da sociedade, porque essa tarefa pode, em 

certos momentos, significar contrapor-se a decisões ou determinações dos Poderes 

Executivo, Legislativo ou Judiciário.
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Fig. 07

ATIVIDADE 02

Lembre-se: Só prossiga na aula se conseguir resolver esta 

atividade!  

Com base no que estudamos até aqui, responda:

1.1. Qual a função do Supremo Tribunal Federal?

1.2. Que ramo do direito trata das atividades administrativas do 

estado?

1.3. O Ministério Público faz parte o Poder Judiciário? Justifique.
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RESUMINDO

Nesta aula você estudou a evolução do direito desde 

os primórdios da civilização. Também estudou a divisão 

entre os ramos do direito e o funcionamento dos tribunais. 

Finalmente, conheceu a divisão dos tribunais e a atuação 

do Ministério Público na defesa dos interesses coletivos. 

LEITURAS COMPLEMENTARES

Leia o texto indicado abaixo e observe a evolução 

histórica demonstrando como foi a evolução das formas 

de solução de conflito.

SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Evolução histórica da 

arbitragem. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 717, 22 jun. 

2005. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/6842>. 

Acesso em: 27 jul. 2014.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

1 - Construa o seu conceito de direito.

2 - Pesquise na sua comunidade a estrutura de 

funcionamento do Poder judiciário e do Ministério Público 

e escreva, com base nesta pesquisa e nos conhecimentos 

adquiridos nesta aula, um texto com a sua opinião sobre 

o que é o ideal de justiça e como ela se apresenta na 

realidade.

Concluímos, aqui, essa breve introdução sobre o direito. Na próxima aula você 

começará a estudar sobre o direito ambiental, suas bases e princípios e a importância 

para o desenvolvimento sustentável.
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GLOSSÁRIO

Estados laicos - países onde vigora a separação entre a religião e o estado e a 

maior lei é a constituição.

Jurisdição - A Jurisdição, que é o poder de interpretar e aplicar as leis, é exercida 

pelo poder judiciário, pelos juízes e tribunais.

Oráculos - na Antiguidade, resposta de uma divindade a quem a consultava 

num local sagrado.

STJ - Superior Tribunal de Justiça

TRE -  Tribunal Regional Eleitoral

TRT - Tribunal Regional do Trabalho

TM - Tribunal Militar, que julga ações da Justiça Militar

Xamãs - bruxo, mágico, mago, pajé, o mesmo que adivinho.
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APRESENTANDO A AULA

A partir desta aula você começará a estudar os aspectos 

legais do meio ambiente. Para melhor entendimento, partiremos 

dos princípios básicos dessa nova disciplina jurídica, uma 

novidade até nos cursos de direito. Representando uma 

tendência mundial que vem se desenhando principalmente após 

as descobertas significativas da ciência, este novo ramo do saber 

jurídico apresenta conceitos revolucionários que atingem velhos 

conceitos construídos ao longo da história do direito. 

Você verá que  a Legislação Ambiental é baseada em 

vários princípios que promovem discussões éticas acerca da 

importância de uma mudança na forma de relacionamento do 

homem com a natureza e apontam para uma necessidade de 

buscar o desenvolvimento sustentável, preservando assim o 

direito de futuras gerações.

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

Entender as origens e a evolução do pensamento 

jurídicoecológico;

Compreender a importância dos princípios na aplicação 

da lei de proteção ao meio ambiente.



6

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECOLÓGICO NO MUNDO

O planeta terra está ocupado por nossa espécie há milhares de anos. Apenas 

recentemente o ser humano começou a se preocupar de forma sistematizada com 

o estrago que estava fazendo no seu habitat natural. Como espécie dominante, o 

homem se organizou ao longo da história, aperfeiçoando sistemas sociais, evoluindo 

social e tecnologicamente, mas numa indiferença generalizada com relação ao uso 

dos recursos naturais que, em sua visão antropocêntrica, julgava como infinitos.

Por séculos prevalece, na cultura ocidental, 

a idéia de que o mundo foi criado para que o 

homem usasse e abusasse das suas riquezas. Os 

sacrifícios de animais eram formas de agradar às 

diversas divindades que seriam responsáveis pelas 

catástrofes naturais. Você se recorda que, na aula 

anterior, estudamos a relação entre a religião e o 

Direito?

Com o advento da revolução industrial, no 

século XVIII, a velocidade da destruição aumentou de forma tal que, após dois séculos 

de industrialização, muitos ecossistemas foram totalmente destruídos. Além das 

mudanças sentidas no clima,  ocorreu a diminuição da camada de ozônio e alterou-

se a qualidade do ar respirado em vários pontos do mundo.

Algumas sociedades trataram de forma compartimentada a questão ambiental, 

editando normas que tratavam de temas específicos como a derrubada de árvores 

ou o uso do solo. Porém estas normatizações tinham como foco a preservação da 

saúde humana, consideravam a interação homem - natureza.

Somente na Segunda metade do século XX é que se difundiu a visão holística 

do meio ambiente.

Grandes tragédias aconteceram. O desafio de reconstruir o mundo após a 

II Guerra e o impacto negativo da explosão das bombas atômicas em Hiroshima e 

Nagasaki levaram à criação de associações em defesa do meio ambiente em todo 

Fig. 01
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mundo. Em 1952, Londres sofreu um desastre ecológico sem precedentes em sua 

história: foi envolvida pelo smog – poluição atmosférica que matou milhares de 

pessoa. Quatro anos depois, o parlamento inglêsaprovou a lei do ar puro. Também 

nesta época inicia-se odebate ambientalista nos EUA.

A década de 1960 foi marcada pela criaçãodo Clube de Roma, formado por 

especialistas de diversas áreas visando discutir a crescente crise ambiental e apontar 

soluções para o problema. Em 1972 o Clube de Roma publicou o relatório The Limits  

of Growt - os limites do crescimento deunciando o efeito nefasto do modelo de  

desenvolvimento então em vigor.

Também em 1972, a Organização das Nações 

Unidas – ONU - realizou a Conferência de Estocolmo, 

primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente. 

As discussões apontaram diretrizes para políticas 

de desenvolvimento ambiental. Foi publicada a 

Declaração sobre o Ambiente Humano e estabeleceu-

se o Plano de Ação Mundial, com o objetivo de 

preservação e melhoria do meio ambiente. Também 

foi criado o PNUMA (Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente) com sede em Nairóbi, no Kenya. 

Fig. 02 
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As Nações Unidas produzem vários documentos jurídicos, sobre 

os mais diversos temas, que vão do direito das crianças até as questões 

ecológicas. Os instrumentos são utilizados para expressar a concordância 

dos Estados-membros sobre temas de interesse internacional e os mais 

comuns são acordos, tratados, convenções e protocolos.

Acordos – é usado, geralmente, para caracterizar negociações 

bilaterais de natureza política, econômica, comercial, cultural, científica   

técnica. Podem ser firmados entre países ou entre um país e uma  

organização internacional
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Em 1987 a Comissão Brundtland, criada pela ONU, divulgou 

o documento Nosso Futuro Comum em que realça a tese do 

desenvolvimento sustentável como alternativa para o modelo 

vigente que nega um futuro mais saudável para as futuras gerações. 

Vinte anos após a conferência de Estocolmo ocorre a Rio 

92, no Rio de Janeiro. Desse encontro/ conferência surgem 

documentos importantes: Carta da Terra, Declaração sobre as 

Florestas, Convenção sobre a Diversidade Ecológica e a Agenda 21.

No contexto internacional, os mecanismos 

empresariais de gestão ambiental se aperfeiçoam, com 

vistas à sustentabilidade das empresas. Em 1993 foi 

Criado o comitê técnico – ISO /TC 207, que elaborou 

a série de normas ISO 14000, refletindo a evolução 

dos selos ambientais desde o selo Anjo Azul criado na 

Alemanha em 1978.

Na última década do século XX, a mudança na percepção ambientalista já 

é sentida em todas as esferas, apesar dos problemas climáticos e do aumento do 

consumo. A tabela 01 resume a transição dos anos de 1990 rumo a uma visão mais 

ecológica: Em 1997, numa reunião que envolveu convenção da ONU

Fig. 04
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Tratados – atos bilaterais ou multilaterais aos quais se deseja atribuir 

especial relevância política.

Convenção – empregada para designar atos multilaterais, oriundos 

de conferências internacionais e que abordem assunto de interesse geral.

Protocolo – acordos menos formais que os tratados. O termo é 

utilizado, ainda, para designar a ata final de uma conferência internacional.

Fig. 03   
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Visão Dominante Visão da Ecologia Profunda

Domínio sobre a natureza Harmonia com a natureza é essencial

Tabela 01 – Fonte: ANP – CEFET Manual de Licenciamento

ambiental on shore (2007)
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realizada em Kyoto, no Japão, que faz parte da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, os representantes de diversos países aprovaram 

um documento denominado Protocolo de Kyoto. O protocolo estabeleceu metas 

para que os países desenvolvidos diminuíssem a emissão de carbono até 2012. Essa 

diminuição pode ser feita diretamente pelo próprio país, ou incentivando projetos de 

seqüestro de carbono em países em desenvolvimento que não ficaram obrigados a 

cumprir estas metas. Diversos países assinaram o Protocolo na ocasião ou aderiram 

depois, porém os EUA, país responsável por grande parte da emissão de carbono na 

atmosfera da terra, não assinou o protocolo, o que para muitos inviabiliza o acordo. 

Outra preocupação é o que pode ocorrer após 2012.

Meio ambiente natural é  isto, 
principalmente, como  onte 
de recursos para  pessoas e 
indústrias

Toda natureza tem um valor  
intrínseco, não somente como 
“recursos”

Crescimento na produção 
industrial e no consumo de
energia e recursos naturais
para satisfazer o crescimento 
populacional

Todas as espécies foram criadas iguais

Crença de que os recursos são
infinitos

Os recursos da terra são limitados,
impondo limites reais ao crescimento.

Progresso tecnológico
continuará a produzir soluções
para todos os problemas

Tecnologia deve ser apropriada, tanto
em termos humanos quanto  
ambientais. A ciência não tem todas as 
respostas

Consumismo: o consumidor é o
rei

Ao invés do consumismo, o objetivo
deve ser simplificar nossas
necessidades – como nos coloca o
Lifestyle Movement: viva  
simplesmente para que outros 
possam simplesmente
viver.

Estruturas de poder Estruturas de poder deverão ser

centralizadoras
descentralizadas, baseadas em
“biorregiões naturais” e afinadas com 
os direitos e requisitos das minorias.
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A Realidade Brasileira

A questão ambiental no Brasil, como em todo planeta, demorou muito para 

receber um tratamento jurídico adequado, pois o direito sempre acompanha à 

distância a evolução social. O Código Civil de 1916 tratou de aspectos ambientais, 

porém com enfoque antropocêntrico como, por exemplo, o direito de vizinhança. No 

Brasil, no contexto sócio econômico de transição do modelo econômico agrário para 

o industrial, foi publicado o Decreto 24.643, em 10 de Julho de 1934, que aprovou 

o Código de Águas Brasileiro. Em 1934, O Código Penal da década de 1940 traz 

alguns tipos penais que tratam de assuntos como contaminação de águas. Ambos 

os diplomas legais, porém, ainda têm a visão puramente antropocêntrica acerca do 

Meio Ambiente.

Apesar disto, algumas iniciativas no sentido de preservação do nosso patrimônio 

natural já são sentidas desde o início do século XX. Em 1937 é criado o Parque Nacional 

do Iguaçu, marco inicial para a constituição legal das reservas florestais e demais 

unidades de conservação. Nos anos de 1960, em pleno regime militar, é criado o IBDF 

e a FUNAI, além das Leis 4771/65 – Código Florestal e 5197/67 - Lei de Proteção à 

Fauna. Em 1973 é criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, ligada ao 

Ministério do Interior. Porém, o governo brasileiro tratava a questão ambiental de 

forma secundária, o mais importante era o desenvolvimento econômico. O Brasil 

defendeu esta tese na conferência de Estocolmo de 1972, gerando impressões que, 

junto com as denúncias de desrespeitos aos direitos humanos pela ditadura em vigor, 

não ajudavam em nada a nossa imagem lá fora. Devido a essa imagem negativa, e 

pressionado pelos organismos internacionais que vinculavam ajudas financeiras à 

edição de medidas protetivas ao meio ambiente, em 1981 foi sancionada, no Brasil, 

a lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. Outro 

reforço legal foi a Lei 7347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, o combate aos 

danos causados ao meio ambiente ganhou um reforço de peso, pois com essa lei as 

associações que defendiam a natureza ganharam o poder de acionar judicialmente 

quem destruía a natureza. A lei cria uma importante ferramenta para efetivação do 

princípio da precaução: o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
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A promulgação da Constituição de 1988 elevou o meio ambiente à seara 

constitucional, num capítulo específico e também em artigos que tratam da questão 

econômica e social. Em 1992 a SEMA se transforma em Ministério do Meio Ambiente 

em consonância com a nova visão ambiental.

Em 1998, é sancionada a lei 9605/98 – a lei de crimes ambientais, trazendo 

inovações jurídicas como a responsabilidade penal da pessoa jurídica e penalizações 

de condutas que antes eram tratadas como simples contravenções. 

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, 

retome a leitura do conteúdo a que ela se refere:

1.1.  Qual a importância dos documentos da ONU para a 

preservação do Meio ambiente?

PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

Quando você pensa em alguém que dizem que é um homem de princípios, 

provavelmente se refere a uma pessoa que tem opiniões embasadas em parâmetros 

morais repassados de forma a nortear sua vida em situações desafiadoras. O Juiz 

também se baseia nos princípios para julgar conflitos que muitas vezes extrapolam 

o que está escrito na lei, que nem sempre acompanha o ritmo dos acontecimentos.

Dessa forma, os princípios são a base de todo um ordenamento jurídico. São 

os princípios que dão ao direito um sentido lógico, harmônico, racional e coerente. 

Formam o alicerce do sistema jurídico, influenciam e repercutem em todas as demais 

normas do sistema. Portanto, para bem se aplicar o direito, o operador do direito deve 

conhecer os seus princípios, pois as leis mudam de acordo com a evolução política e 

tecnológica, porém são os princípios que norteiam a correta aplicação dessas, leis de 

acordo com a ética e a moral de determinada sociedade.
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Há princípios que são universais e servem para todos os ramos do direito, outros 

são mais específicos de determinado ramo da ciência jurídica. Apontamos aqui alguns 

princípios relevantes que se referem ao direito ambiental dentre os apontados pela 

doutrina especializada:

Princípio do Desenvolvimento Sustentável: surgiu na Conferência de 

Estocolmo, em 1972, e permaneceu em todos os documentos subseqüentes, 

sendo oficializado pela ONU no Nosso Futuro Comum. A operacionalização 

desse princípio deve levar em consideração a compatibilidade entre o 

desenvolvimento e a preservação do ambiente.(NALINI, 2001, p.26).

Princípio do Poluidor-Pagador: este princípio leva em consideração a 

prevenção do dano ambiental e a repressão, mediante reparação daquele 

dano já causado. “A operacionalidade desse princípio implica adoção de 

alguns aspectos do regime jurídico da responsabilidade civil, quais sejam 

a responsabilidade objetiva, a prioridade da reparação específica do dano 

ambiental e a solidariedade para responder pelos danos causados ao 

ambiente”. (FIORILLO, , p.27).

Princípio da Responsabilidade Civil Objetiva: segundo este princípio, 

basta que o dano se relacione materialmente com os atos praticados por 

determinada   pessoa para que essa arque com a responsabilidade civil de 

reparar o dano. Não é necessário que haja uma intenção de degradar o meio 

ambiente, essa  responsabilidade faz parte do risco de quem se utiliza do 

meio ambiente para obter lucro.

Princípio da prioridade da reparação específica do dano ambiental: 

para a aplicação deste princípio deve-se propiciar a recomposição do 

ambiente lesado. Dessa forma, não é suficiente o pagamento em dinheiro 

para legitimar um prejuízo que, muitas vezes, é irreparável. 

Princípio da supremacia do interesse público na proteção do meio 

ambiente em relação aos interesses privados: em caso de disputa entre o 

interesse do meio ambiente e o interesse de um particular, a justiça deve ser 

no sentido de preservar o meio ambiente.
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Princípio da função sócio ambiental da propriedade: o direito à 

propriedade não é absoluto, podendo ser mitigado se for de interesse 

público ambiental.

Princípio da prevenção: o conhecimento científico que nem sempre oferece 

a certeza sobre as conseqüências danosas ao meio ambiente. Assim, este 

princípio determina que não se produzam intervenções no meio ambiente 

quando houver perigo de dano grave ou irreversível.

Esses e outros princípios encontram-se internalizados nos diversos diplomas 

legais que tratam da tutela do meio ambiente, e são paradigmas a serem levados em 

conta por quem vai aplicar a lei, sejam juízes ou encarregados da proteção direta ao 

meio ambiente.

ATIVIDADE 02

Lembre-se: se não conseguir resolver essa atividade, 

retome a leitura da aula:

1.1. Dentre os princípios estudados, qual o que você 

considera mais importante e por quê?
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RESUMINDO

Nesta aula você estudou as origens da Legislação 

Ambiental, a partir da evolução histórica e dos tratados 

internacionais. Também estudou o surgimento do ramo do 

direito no Brasil e os princípios que norteiam a disciplina.

LEITURAS COMPLEMENTARES

O protocolo de Kioto estabeleceu parâmetros a 

serem seguidos pelos países na busca de uma solução para 

o efeito estufa. Você sabia que o texto do protocolo está 

disponível em português? Você o encontra no endereço 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/mudancas_

climaticas/protocolo_de_quioto/protocolo_de_quioto.

html. Leia o texto e comente no fórum sobre a efetividade 

deste documento.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

1-   Com base na realidade da sua comunidade, 

identifique duas situações em que princípios básicos do 

direito ambiental estão sendo violados e justifique.

2-  Qual a importância dos princípios para o 

julgamento de uma causa ambiental?
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EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO JURÍDICO- ECOLÓGICO E
PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

GLOSSÁRIO

Antropocêntrica - visão de mundo que apresenta o ser humano como centro 

de toda criação.

Compartimentada -  dividida , sem nenhuma interação , sem interdisciplinaridade.

Diplomas legais - leis, decretos, resoluções e outros documentos que 

estabelecem normas jurídicas.

Doutrina especializada - produção científica do direito, composta por 

estudiosos que escrevem livros que servem como base para estudantes, e operadores 

do direito.

Holística - busca o entendimento integral dos fenômenos.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você estudará o tratamento que a 

constituiçãobrasileira dispensa ao meio ambiente que não se 

resume somente ao aspecto natural mas também engloba a 

proteção ao meio ambiente construído, o meio ambiente cultural 

e o meio ambiente do trabalho.

Também estudaremos o Política Nacional do Meio 

Ambienteque estabeleceu ainda no início dos anos de 1980, a 

visão sistêmica e holística na proteção ao meio ambiente, sendo 

considerada assim uma lei marco.

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

Compreender a origem constitucional da proteção 

jurídica ao meio ambiente no Brasil;

Conhecer os Princípios da Política Nacional do Meio 

Ambiente e sua importância para o desenvolvimento 

sustentável.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO AO MEIO 
AMBIENTE

Os estudiosos do direito afirmam que a ordem jurídica de um determinado 

país é uma escolha, apesar de aparentemente ser neutra Derani (2001). Esta escolha 

é consubstanciada num estado soberano através da Constituição. No Brasil a livre 

iniciativa é garantida pela Carta Magna de 

1988. Nela a economia de mercado é garantida 

como um dos pilares da democracia. Porém o 

texto constitucional brasileiro revela diversas 

nuances decorrente de seu tempo histórico com 

as aspirações de parcelas representativas da 

sociedade da época, final do século XX, recém 

saída de um regime de exceção. Desta forma, a 

Lei Maior Brasileira estabeleceu uma espécie de 

“capitalismo social”. Em seu art 5º garante o direito à propriedade inc. XXII, mas ressalta 

a sua função social (inc. XXIII). Através de artigos espalhados pelo seu longo texto, a 

CF de 1988 destaca a proteção ao meio ambiente e faz de abrangente e sistemática. 

Por exemplo, destacando como um dos princípios a serem observados, no art. 170, 

inc. VI, que trata da ordem econômica. Porém, é notável que um capítulo inteiro seja 

dedicado à matéria ambiental, conforme artigo descrito abaixo:

Art. 225: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.

Este artigo reflete os resultados do relatório Brudtland , e traz o conceito da 

solidariedade intergeracional, que consiste em garantir o direito das futuras 

gerações a um meio ambiente relativamente preservado.

Também estabelece que a tarefa de cuidar do meio ambiente pertence não só 

aos governantes de plantão, mas também a toda à coletividade.

Fig. 01
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A Constituição veio consolidar o 

entendimento já pacificado por aqueles que 

lutavam pela proteção ambiental: a proteção ao 

meio ambiente para realmente ser efetivada só será 

possível com participação de todos. Doutrinadores 

defendem esta meta como reflexo do almejado 

estado democrático ambiental ou democracia 

ambientalista , onde todas as questões ambientais 

são tratadas de forma ampla e com a efetiva 

participação da população. A causa ambiental exige, para tanto, um aprofundamento 

da democracia e do exercício da cidadania, que logicamente só se atinge por meio 

da valorização das instituições democráticas cujo importante vetor é o acesso à 

educação de qualidade.

A Constituição deu ao Poder Público, seja Federal Estadual ou Municipal, a 

competência de legislar em defesa do Meio Ambiente. Assim, estes entes federativos 

podem e devem estabelecer normas jurídicas – leis, decretos, portarias e resoluções, 

que viabilizem a proteção ambiental. 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público de acordo 

com o § 1º, do artigo 225 e seus incisos:

preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;

preservar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético 

do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação 

de material genético;

definir, em todas as unidades da 

Federação, espaços territoriais 

e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão permitidas 

Fig. 02 
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somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

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

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade;

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente;

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

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

A nossa Carta Magna consagrou assim a proteção administrativa, legislativa e 

judicial aos bens ambientais, prevendo, em diversos artigos, formas processuais de se 

proteger a natureza, natural ou cultural. Desta forma, o direito ambiental é considerado 

difuso , isto é, um direito que não pode ser individualizado, pois pertence e atinge 

toda a humanidade.

O art. 225 da Constituição Federal,ainda traz a exigência do Estudo de Impacto 

Ambiental, para autorização de funcionamento de atividades potencialmente 

poluidoras. Este instrumento jurídico já existia, mais foi fortalecido por ser elevado à 

seara constitucional.

O parágrafo primeiro do artigo 225 estabelece as obrigações que o Estado tem 

para com a proteção ambiental cobrindo temas como preservação a diversidade 

e a integridade do patrimônio genético do País impondo o dever fiscalização das 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação desse material; definição em 

todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, promoção da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; proteção 

da a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade.

O mesmo artigo 225, §3º traz ainda o revolucionário preceito que traz para a esfera 
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legal a possibilidade da pessoa jurídica cometer crime, : “as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 

ou jurídicas , a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”

 

A política nacional do meio ambiente

Após a participação desastrosa na Conferência de Estocolmo em 1972, o Brasil, 

após sofrer inúmeras pressões por parte de países e organismos internacionais, 

pelo menos oficialmente, mudou a sua postura com a edição da Lei 6938/81 que 

estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta norma jurídica é reconhecida 

como um dos melhores diplomas legais que visam a proteção da natureza.

Essa lei é considerada uma Lei Marco pois é divisor de águas entre a visão 

normativa compartimentada e a visão holística, junto com a Lei 7347/85 ( lei da 

ação civil pública) representa o início de uma nova fase na proteção jurídica ao Meio 

Ambiente. A lei de ação civil pública possibilitou uma maior fiscalização das infrações 

ambientais através de instrumentos processuais como o Termos de Ajustamento 

de Conduta (TAC), muito utilizado pelo Ministério Público como forma adequar 

empresas, pessoas e órgão públicos que cometem irregularidades ambientais à boas 

práticas ambientais, sem que seja necessário a mobilização requerida por uma ação 

judicial .

Quando a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA foi publicada, o 

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere. 

1.1. Conceitue pessoa física e pessoa jurídica: 

1.2. Qual a relação entre democracia e a preservação do 

meio ambiente? 
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Brasil atravessava um período 

de autoritarismo político e 

administrativo. Desta forma, apesar 

de tecnicamente esta lei ser muito 

bem feita a efetivação dos seus 

princípios encontrava limitações 

de caráter político, geopolítico e 

econômico.

Você deve se lembrar que a 

década de 1980 foi considerada a 

década perdida no ponto vista econômico e ambiental. Grandes desastres ambientais 

ocorreram expondo a grande distância entre o que dispunha a lei e a realidade 

político-social brasileira no início dos anos de 1980. O resultado desta conjuntura 

foi o seu “esquecimento”. Até ser recepcionada pela Constituição Federal de 1988.. 

Segundo essa lei, são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,

Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

O zoneamento ambiental;

A avaliação de impactos ambientais; 

O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

Os incentivos à produção e instalação de equipamentos voltados para 

melhoria da qualidade ambiental.

Estes instrumentos estão baseados nos princípios do Direito Ambiental, já 

conhecidos por você na aula anterior e da própria PNMA, enumerados no seu art. 2º 

Comentaremos mais sobre estes instrumentos nas próximas aulas

A visão sistêmica da lei é refletida na estruturação do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, em sete níveis político-administrativos de acordo com o artigo 6º da lei 

ora comentada:

Órgão superior : o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 

Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;

Fig. 04
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Órgão consultivo e deliberativo: o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), com a finalidade de assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, 

diretrizes de políticas governamentais para 

o meio ambiente e os recursos naturais e 

deliberar, no âmbito de sua competência, 

sobre normas e padrões compatíveis com o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e essencial à sadia qualidade de vida;

Órgão central: O Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de planejar, 

coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional 

e as diretrizes governamentais fixadas para o 

meio ambiente;

Órgão executor: o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, com a finalidade de executar e 

fazer executar, como órgão federal, a política 

e diretrizes governamentais fixadas para o 

meio ambiente;

Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades 

estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle 

e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

Órgãos Locais : os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 

controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

A lei nº 11.516/07 criou o Instituto Chico Mendes de conservação da 

biodiversidade, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 

com a finalidade de:

I - executar ações da política nacional de unidades de conservação 

da natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, 

Fig. 05

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
go

o.
gl

/c
h9

Kz
D

Fig. 06

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
go

o.
gl

/d
ZW

lV
i



12

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades 

de conservação instituídas pela União;

II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais 

renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas 

unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União;

III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade e de educação ambiental;

IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União; e

 V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades 

envolvidos, programas recreacionais, 

de uso público e de ecoturismo nas 

unidades de conservação, onde estas 

atividades sejam permitidas.

A criação do Instituto Chico Mendes 

atribuições do IBAMA consideradas geradoras 

de recursos. Desta forma, o IBAMA ficou 

responsável basicamente pelo licenciamento 

ambiental perdendo uma parcela considerável 

da sua arrecadação.

Conceitos legais de Meio ambiente
A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece o conceito legal de meio 

ambiente, mas este conceito não abrange todas as esferas da questão ambiental, 

desta forma, de acordo com o art 3º, inciso I da lei 6938/81, o meio ambiente 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.

Mas o conceito de meio ambiente não se esgota no acima descrito. Vejamos 

outras formas conceituais de Meio ambiente, também protegidos pela lei:

Meio Ambiente Construído aproximando o direito ambiental de um novo 

ramo do direito, o direito urbanístico. Desta forma o meio ambiente construído 
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equivale espaço urbano construído, 

ocupado e transformado pelo homem de 

forma continuada.

Meio Ambiente Cultural é constituído 

do patrimônio artístico, histórico, turístico, 

arqueológico, entre outros que englobam 

bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, 

que façam referência à identidade, à ação e 

à memória de diversos grupos formadores da sociedade brasileira, conforme dispõe 

o artigo 215 da Constituição Federal.

Meio Ambiente do Trabalho é espaço onde se dá a relação entre a ocupação 

do indivíduo e as doenças decorrentes do risco ambiental assumidos no processo de 

produção. 

ATIVIDADE 02

Caso você não consiga responder a atividade retome a 

leitura do conteúdo a que ela se refere.  

1.1. Explique os vários conceitos do Meio Ambiente 

dando exemplos de condutas que podem gerar 

repressão legal.

Fig. 08
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RESUMINDO

Nessa aula você estudou que o meio ambiente é 

protegido pela Constituição Brasileira, que estabeleceu a 

proteção ao meio ambiente natural, construído e cultural. 

Vimos também que a Política Nacional do Meio Ambiente 

estabeleceu um sistema de proteção que é considerado 

uma dos melhores do mundo, mas que impõe de um 

maior grau de participação da comunidade, num exercido 

de democracia ambiental que ainda buscamos no Brasil. 

LEITURAS COMPLEMENTARES

Veja o texto integral da lei 6938/81 no site: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Perceba 

que este texto legal já sofreu diversas atualizações, mas 

mantém a mesma visão sistêmica.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

1- Descreva resumidamente a visão sistemática da 

Política Nacional do Meio Ambiente:

2-  Descreva a atuação dos órgãos ambientais a que se 

refere o art 6 º da Lei 6938/81 na sua cidade, ou caso estes 

não atuem, qual seria a área da sua comunidade onde se 

faz mais necessária a atuação desses órgãos.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você estudará a Política Estadual do Meio 

ambiente do Rio Grande do Norte- Lei Complementar 272/2004. 

Esta lei apresenta semelhanças com a Política Nacional porém 

traz inovações tanto no aspecto conceitual , inovando em alguns 

conceitos legais, quanto nos seus instrumentos que refletem as 

novas tendências do direito ambiental no século XXI . 

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

conhecer os instrumentos que visam a gestão pública 

ambiental no RN; 

compreender os princípios que regem as Políticas 

Estaduais de Meio Ambiente. 
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

A realidade legal estadual e o meio ambiente

Como você viu anteriormente, o tratamento legal ao meio ambiente no Brasil 

segue uma visão sistêmica refletida no incentivo à cooperação entre diversos entes 

públicos e privados na busca de um desenvolvimento sustentável. Essa forma de 

proteção é considerada a mais próxima da ideal, apesar de enfrentar obstáculos 

próprios de um país em desenvolvimento e com problemas estruturais decorrentes 

do excesso de burocracia.

A visão integradora da lei tem origem na Constituição Federal, que estabelece a 

divisão do país em Unidades Federativas  dotadas de autonomia. A PNMA estruturou, 

em seu art. 6º, O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, atribuindo funções 

diversas a diversos níveis da Administração Pública. A CF, em seu art 23 , incisos I;III; 

IV; VI; VII; IX; XI, define as competências comuns entre 

a União, Estados, Distrito Federal e Municípios na 

preservação do Meio Ambiente. Dispõe a Carta Magna, 

ainda, que uma lei complementar fixará normas 

para a cooperação, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional 

(art. 23 parágrafo único).

Porém, até hoje essa lei complementar não foi editada, gerando assim entraves 

decorrentes dos conflitos de competência que, por sua vez, advêm da falta de definição 

das áreas de atuação dos diversos entes da federação. Enquanto essa harmonia 

não chega , cada estado vai editando as suas normas ambientais, baseado em sua 

realidade local, ainda que , em alguns aspectos, surjam conflitos de competência, 

como estudaremos na próxima aula sobre licenciamento ambiental.

Como você estudou na aula 03, os órgãos seccionais do SISNAMA são órgãos 

ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo 

controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. 

Os estados, de acordo com suas competências e nas suas áreas de jurisdição, podem 

editar normas de caráter supletivo e complementar, observados os critérios gerais 
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que forem estabelecidos pelo CONAMA. Esse 

caráter supletivo se faz necessário para que os 

estados ampliem e aperfeiçoem os instrumentos 

legais de defesa do meio ambiente adaptando a 

norma à realidade local, tendo em vista a extensão 

geográfica e a diversidade de ecossistemas que 

existem no Brasil.

Leis ambientais estaduais
Antes de você estudar a Lei 272/2004, que dispõe sobre a Política do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente, é bom atentar para o fato de que o Rio Grande do Norte 

possui diversos instrumentos jurídicos que tratam da matéria ambiental, editados 

em forma de leis, regulamentos e decretos. Essas normas dispõem sobre diversos 

assuntos, dentre eles: a política estadual de recursos hídricos, o plano estadual de 

gerenciamento costeiro, o controle da poluição sonora, a criação de áreas de proteção 

ambiental (APAs) , entre outros assuntos que você estudará nessa disciplina e em 

outras ao longo do curso.

A Política Estadual do Meio Ambiente

A Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente é uma lei diretiva, isto é, que 

dá orientações gerais e estabelece conceitos legais. Mas além das diretrizes gerais, 

também impõe sanções administrativas ambientais, dispõe sobre unidades estaduais 

de conservação da natureza, institui medidas compensatórias ambientais e toma 

outras providências.

Percebe-se que a estrutura da lei, que possui 72 artigos, distribuídos em 07 

capítulos, além dos anexos, segue o modelo da PNMA, acrescentando-se aspectos 

específicos da realidade local.

Princípios da Política Estadual do Meio Ambiente
Dentre os princípios dispostos no art 2° da Lei 272/2004 estão:

Fig. 02
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princípio do uso sustentável dos recursos ambientais;  

princípio do acesso eqüitativo aos recursos ambientais;  

princípios da precaução, prevenção e proteção ambientais;  

informação ambiental;  

princípio do usuário e poluidor pagador;  

princípio da reparação ambiental.

Esses princípios listados parecem uma 

redundância jurídica, já que refletem os 

princípios gerais do direito ambiental e os 

seus desdobramentos, como estudamos na 

aula 02. Mas essa redundância se torna útil 

no embasamento de sentenças judiciais e 

acordos judiciais que deverão aplicar nos 

casos concretos os princípios mais favoráveis 

ao meio ambiente, uma vez que um dos objetivos gerais da lei é compatibilizar o 

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

(art 3°, inciso I).

Os órgãos e as entidades da administração pública do estado e dos municípios 

que, de alguma forma, atuam na proteção e na melhoria da qualidade ambiental, 

constituem o Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), segundo o art 6° da LC 

272/2004, assim descriminados:

órgão superior: Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA), de natureza 

consultiva, normativa, deliberativa e recursal, com função de assessoramento ao 

Governador do Estado na formulação da Política Estadual do Meio Ambiente;  

órgão central: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), 

órgão integrante da Administração Direta, com a finalidade de planejar, elaborar e 

avaliar a Política Estadual do Meio Ambiente;  

entidade executora: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), autarquia vinculada à Secretaria de Estado 

do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), com atribuições de executar, coordenar e 

supervisionar a Política Estadual do Meio Ambiente;  

Fig. 03
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componentes setoriais: os órgãos centralizados e entidades descentralizadas 

da Administração Pública Estadual, responsáveis pelo planejamento, aprovação, 

execução, coordenação ou implementação de políticas, planos, programas e projetos, 

total ou parcialmente associados ao uso dos recursos ambientais ou à conservação, 

defesa e melhoria do meio ambiente;  

componentes locais: os órgãos e entidades municipais responsáveis pelo 

controle e fiscalização das atividades pertinentes ao Sistema nas suas respectivas 

áreas de competência.

Visando uma maior participação da sociedade civil, a lei destaca como 

órgãos colaboradores do SISEMA as organizações da sociedade civil, incluindo as 

organizações não governamentais que desenvolvam ou possam desenvolver ações 

de apoio à gestão ambiental.

O artigo 7° traz as diversas competências do 

CONEMA. De caráter consultivo e deliberativo, o 

CONEMA produz normas e padrões compatíveis 

com o meio ambiente. Para exercer tal 

função podem ser criadas câmaras técnicas 

especializadas, a exemplo do CONAMA.

De acordo com o art 8° da LC 272/2004, 

alterado pela LC 336/2006:

Art 8° O CONEMA terá a seguinte composição: 

I – Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças ou representante 
oficialmente designado para este fim; 

II – Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca ou repre-
sentante oficialmente designado para este fim; 
III – Secretário de Estado dos Recursos Hídricos ou representante oficial-
mente designado para este fim; 
IV – Secretário de Estado da Saúde Pública ou representante oficialmente 
designado para este fim; 
V – Secretário de Estado do Turismo ou representante oficialmente desig-
nado para este fim; 
VI – Diretor-Geral do IDEMA ou representante oficialmente designado para 
este fim; 
VII – Gerente Executivo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais Renováveis – IBAMA ou representante oficialmente designado 
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para este fim; 
VIII – Representante da Assembléia Legislativa Estadual; 
IX – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio 
Grande do Norte (OAB/RN); 
X – Representante das federações patronais; 
XI – Representante de instituições educacionais de nível superior, com cur-
sos nas áreas relacionadas; 
XII – Dois representantes de organizações não governamentais, constituí-
das legalmente há mais de um ano; 
XIII – Representante de associações de profissionais de nível superior, cuja 
atuação esteja diretamente ligada à preservação da qualidade ambiental; 
XIV – Representante de uma organização da sociedade civil de interesse 
publico, com sede no Estado do Rio Grande do Norte e que tenha como ob-
jetivo a defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção 
do desenvolvimento sustentável; 
XV – Representante da federação dos municípios do Rio Grande do Norte.- 
FEMURN.

No endereço virtual do órgão, http://www.rn.gov.br/secretarias/idema/atas_

conema.asp , você encontrará as atas das reuniões do CONEMA, local onde são 

discutidas importantes questões ambientais do estado do Rio Grande do Norte.

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere. 

1.1. Analise o papel dos estados na Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

1.2. Você conhece o trabalho de alguma entidade pública ou privada 

colaboradora (ONG) integrante do CONEMA? Caso não conheça , 

onde seria mais necessária a atuação dessas entidades na sua região? 

Por quê? 
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CONCEITOS E INSTRUMENTOS LEGAIS

A lei 272/04 traz definições e conceitos de natureza ambiental parecidos com a 

PNMA, inovando no conceito de meio ambiente em seu artigo 5° inciso I:

Art 5°, I – meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e in-
terações de ordem física, química e biológica, bem como os fatores sócio-
econômicos e culturais, incluindo o ambiente construído, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas;

A lei inova quando engloba o conceito de meio ambiente construído, de acordo 

com as novas tendências do Direito Ambiental.

Dentre os instrumentos da política estadual do meio ambiente destaca-se a 

Compensação Ambiental, que, segundo essa lei, é a contrapartida do empreendedor 

à sociedade pela utilização dos recursos ambientais e respectivo proveito econômico, 

sem prejuízo da responsabilização civil e penal por eventual dano ao meio ambiente 

(art. 5° , inciso VIII) . A compensação ambiental deverá ocorrer, segundo o art 22, nos 

casos de licenciamento de empreendimentos que, com base em estudos ambientais, 

indicarem significativo impacto para o meio ambiente.

A compensação ambiental de que trata a lei atinge principalmente os 

empreendimentos de grande impacto, dentre estes podemos citar as atividades 

de exploração de petróleo e a construção de grandes empreendimentos turísticos. 

Este procedimento consiste na destinação de uma parcela dos custos totais para 

a implantação do empreendimento, para apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação ou executar outras medidas ambientais de compensação 

à comunidade e ao ecossistema atingidos 

(art 22 e 23 da LC 272/2004).

Sem prejuízo do disposto na 

legislação federal pertinente, a política 

estadual do meio ambiente estabelece 

normas e padrões ambientais de qualidade 

das águas, do ar e do solo. Também exige 

que os empreendimentos tenham, de 
Fig. 05   
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acordo com o seu grau de impacto ao meio ambiente, sistemas de controle ambiental, 

plano de gerenciamento de risco , tratamento e disposição final de resíduos, plano de 

remediação e planos de gerenciamento de resíduos ( art.28, 29, 33e 37) .

Vale ressaltar que, como é uma legislação estadual, de competência ambiental 

supletiva, a política estadual do meio ambiente poderá estabelecer critérios mais 

rígidos do que os do CONAMA, porém nunca deverá diminuir os limites mínimos de 

proteção ambiental.

Auto monitoramento
Os empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente degradadores 

deverão, de acordo com a lei, realizar o auto monitoramento ambiental de suas 

atividades, devendo as empresas encaminharem à Entidade Executora do SISEMA, 

quando exigido, relatórios referentes ao desempenho ambiental da sua organização, 

aos quais dar-se- á publicidade (art.40). Esse procedimento segue a lógica do princípio 

da prevenção, pois, sem o adequado acompanhamento posterior à autorização 

administrativa, neste caso o licenciamento ambiental, de nada valeria o aspecto 

preventivo da lei.

Auditorias ambientais
Os empreendimentos de elevado potencial poluidor, ou que apresentem 

histórico de ocorrência de danos ecológicos, deverão realizar auditorias ambientais 

(art 41) sendo os documentos relacionados a essas auditorias, acessíveis à consulta 

pública, ficando preservadas as hipóteses legais de sigilo.

O Professor Paulo Affonso Leme Machado, define auditoria ambiental como :

[...] o procedimento de exame e avaliação periódica ou ocasional do com-
portamento de uma empresa em relação ao meio ambiente. A auditoria 
ambiental pode ser pública ou privada, conforme seja determinada e/ou 
realizada pelo Poder Público ou pela própria empresa.(MACHADO, 2002 p. 
269)

Resumidamente, para a Câmara Internacional de Comércio, auditoria ambiental 

é um instrumento gerencial de avaliação sistemática periódica e documentada com 

vistas a facilitar o controle das práticas ambientais e adequá-las às normas legais 
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(ICC,1991 apud BARBIERI,2007 ). Essa prática é 

utilizada espontaneamente por empresas mais 

avançadas desde os anos de 1970. Elas tinham 

o objetivo de verificar o cumprimento das 

leis ambientais, na Europa e nos EUA, após a 

Conferência de Estocolmo (veja na aula 02), em 1972. Aos poucos as leis ambientais 

nos diversos países foram tornando essa prática obrigatória.

A política ambiental do RN exige a auditoria ambiental. Porém, na prática, 

esse instrumento, inserido na LC 272/2004 pela LC 336/2006, ainda não é uma 

realidade consolidada. A exceção está em algumas empresas que, espontaneamente, 

contratam auditorias ambientais 

em busca da certificação ambiental, 

a certificação mais conhecida é a 

série ISO 14000, que ajuda e, por 

vezes, é até obrigatória, na inserção 

de empresas em mercados mais 

exigentes, sobretudo no mercado 

externo. Ainda temos um longo 

caminho em busca de uma gestão 

ambiental pública eficiente, mas as 

diretrizes estão bem posicionadas na lei, resta à sociedade, governo e cidadãos, fazer 

valer a escrita da lei, para que esta não se torne letra morta e, por conseqüência, gere 

uma natureza morta.

A lei ainda traz artigos que tratam das infrações e sanções administrativas 

ambientais impondo sanções administrativas, que vão desde advertência, multa, 

apreensão, destruição ou inutilização de instrumento ou produto de infração 

ambiental.

Nas próximas aulas trataremos de temas como licenciamento e zoneamento 

ambiental e veremos que os critérios gerais estabelecidos pelo CONAMA foram 

adaptados à realidade estadual pela Lei 272/2004.

Fig. 07
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ATIVIDADE 02

Caso você não consiga responder a atividade, retome a 

leitura do conteúdo a que ela se refere:

1.1. Sobre a compensação ambiental, como esse 

instrumento se coaduna com os princípios do direito 

ambiental? 

1.2. Construa seu conceito de auditoria ambiental. 
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RESUMINDO

No uso da sua competência supletiva, os estados 

editam as suas leis ambientais dentre as quais destacam-

se as Políticas Estaduais do Meio Ambiente. Essas leis 

estabelecem diretrizes gerais para os estados, adaptando 

os critérios gerais da Política Nacional do Meio Ambiente 

às diversas realidades locais. No Rio Grande do Norte a 

lei complementar n°272/2004 dispõe sobre o assunto 

inovando em diversos conceitos e trazendo instrumentos 

modernos que visam dar apoio legal à busca do 

desenvolvimento sustentável.

 

LEITURAS COMPLEMENTARES

No endereço http://www.legisweb.com.br/

legislacao/?id=152817. você poderá acessar o texto integral 

das leis, regulamentos e decretos que regem a conduta 

ambiental no RN. Busque o texto integral da Política 

Estadual do meio Ambiente do Rio Grande do Norte para 

melhor resolução das questões propostas 

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Com base no que você estudou, analise na sua região 

a atuação, positiva ou negativa, das entidades relacionadas 

à Política Estadual do Meio Ambiente. Caso não existam, 

exponha suas sugestões, para atuação de entidades, 

baseando-se nas questões de maior destaque na sua 

região.
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GLOSSÁRIO

Competência – no sentido jurídico poder que um indivíduo ou tribunal tem em 

razão do cargo ou função de praticar atos próprios deste ou desta. 

Deliberação - Resolução que se toma após uma discussão, ou depois de reflexão.

Jurisdição - poder de um Estado, decorrente de sua soberania, para editar leis 

e ministrar a justiça ; poder legal, no qual são investidos certas pessoas e órgãos, de 

aplicar o direito nos casos concretos
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

APRESENTANDO A AULA

 Nesta aula você estudará um importante instrumento da 

gestão pública ambiental: o licenciamento do meio ambiente. 

Para melhor entendimento, partiremos dos conceitos básicos 

do direito administrativo que foram transmitidos ao direito 

ambiental e adaptados ao novo ramo do direito. 

Você verá que o Procedimento para obtenção de uma 

licença ambiental obedece parâmetros gerais e percorre diversas 

etapas que geram controvérsias quanto a quem compete 

licenciar e como agilizar o licenciamento sem que se prejudique 

a sustentabilidade ambiental da atividade econômica

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

entender os mecanismos do Processo de Licenciamento 

ambiental;

compreender a importância dos princípios na aplicação 

da lei de proteção ao meio ambiente. 
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Para melhor entendimento sobre o licenciamento ambiental, instrumento 

da Política Nacional do Meio Ambiente, com origem no direito administrativo, é 

necessário esclarecer alguns pontos que melhorem a compreensão do tema: poder 

de polícia e ordem pública ambiental.

Poder da política

O conceito de Poder de Polícia é encontrado na Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 

1966, do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição Federal 

de 1988, e institui Normas Gerais de Direito Tributário Aplicáveis à União, Estados e 

Municípios, leia um excerto dessa lei: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público con-
cernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependen-
tes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública 
ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Reda-
ção dada pelo Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quan-
do desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Podemos, então, a partir da lei, conceituar o poder de polícia como o direito 

que a Administração Pública possui de intervir na vida social, com o objetivo de 

reprimir determinados comportamentos que sejam julgados nocivos para a vida em 

comunidade e autorizar de forma regulamentar determinadas atividades do cidadão 

na sociedade. 

A Resolução CONAMA 357 de 2005, ordenada e classifica as águas em diversas 

em:

O poder de polícia é auto-executório , isto é, a administração pública não precisa, 

mas tem de ter uma sentença judicial para exercê-lo, porém deve ser exercido com 
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observância da legalidade e proporcionalidade 

. Os seus limites podem ser encontrados na CF de 

88. No direito ambiental, por exemplo, no caso de 

um fiscal ambiental flagrar uma fábrica com 01 

dos seus fornos desregulados, não será preciso 

interditar toda a unidade fabril, mas tão somente 

o forno irregular. Se não se estabelecer uma 

equidade entre o dano e pena pode-se incorrer 

em abuso de poder, que vicia o ato administrativo , devendo este ser anulado. 

Mas há de se ter bastante cuidado com limites e excesso, pois, no caso do direito 

ambiental, estas indefinições podem ter caráter irremediável.

Também é indispensável que o ato de polícia seja praticado por autoridade 

competente, isto é, que seja revestido de forma adequada e baseada em norma legal.

Por fim, cabe ressaltar que o poder de polícia atua de forma negativa por meio 

das ordens, proibições, restrições e positiva através da emissão de alvarás, licenças e 

autorizações, além do exercício de fiscalização.

As sanções que a administração pública impõe são: multas, arresto e/ou 

apreensão de produto, interdição temporária ou definitiva da atividade, demolição de 

obras, embargo, perda ou restrição de benefício, advertência, redução da atividade, 

entre outras.

Ordem pública ambiental
O conceito de ordem pública é bastante 

controverso. No direito ambiental também ocorre 

essa polêmica. Porém, uma das principais funções 

do direito ambiental é de fixar parâmetros mínimos 

de salubridade ambiental. A obediência e o respeito 

a tais limites mínimos é o que se considera a ordem 

pública do meio ambiente . A administração 

púbica e a sociedade devem agir de forma a 

efetivar o cumprimento da regulamentação 
Fig. 02 
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legal ambiental. Assim, se o que as normatizações ambientais determinam estiverem 

sendo observados, a ordem pública ambiental está sendo cumprida. A Administração 

Pública, para fazer cumprir essas normas pode agir preventivamente, estabelecendo 

parâmetros e agindo criteriosamente nas autorizações de atividades poluidoras, ou 

repressivamente, através de diversos meios, dentre eles, fechamento de atividades 

irregulares.

Você já deve ter ouvido na imprensa reportagens sobre as polêmicas acerca 

do licenciamento ambiental. As opiniões são as mais diversas. Há quem afirme que 

esse instrumento só atrapalha o desenvolvimento, outros o defendem como o mais 

importante mecanismo de controle do poder público com relação à atividades 

econômicas que interferem no meio ambiente. É no licenciamento que o poder 

público estabelece condições e limites para o 

exercício de determinadas atividades.

Assim, a Administração Pública, através 

de Alvarás ou Autorizações, permite que um 

particular exercite legalmente determinada 

atividade, que estará sujeita ao controle público, 

através da fiscalização. 

Como você estudou anteriormente, o 

licenciamento é um instrumento do direito 

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere. 

1.1. Conceitue Poder de Polícia e explique a sua 

importância para a construção de uma sociedade 

ambientalmente sustentável.

1.2. Como se atinge a ordem pública ambiental? 

Fig. 03
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ambiental que teve origem no direito administrativo, ramo do direito público que 

regula as relações entre o governo e a sociedade. Porém, no direito administrativo, 

a licença possui caráter de definitividade , só podendo ser revogada por motivo de 

interesse público ou por violação das normas legais, o primeiro caso gera indenização 

ao prejudicado. Já a autorização, é concedida a título precário, podendo ser revogada 

a qualquer momento pela administração.

Surgem nesse campo diversos dilemas jurídicos, pois o direito ambiental, ao 

mesmo tempo em que se origina no direito administrativo, possui postulados que 

são incompatíveis com esse ramo tradicional do direito público. 

Exemplo dessa dicotomia é a questão do direito adquirido do licenciado, que 

é regra no direito administrativo, diante do qual, cumprida as exigências legais, a 

administração tem que conceder a licença. Esse direito adquirdo gera polêmica sob 

a ótica ambientalista. 

Outra questão polêmica é a imutabilidade da licença enquanto ela vigorar. Os 

padrões ambientais podem se modificar e o licenciado não é obrigado a se adaptar 

enquanto a sua licença estiver em vigor. Essa característica pode postergar situações 

danosas ao meio ambiente, sob o cunho da legalidade formal.

Essas questões estão gerando discussões nos tribunais que produzem cada vez 

mais jurisprudências voltadas para a consecução dos interesses ambientais, sempre 

de acordo com os princípios básicos que permeiam esse ramo do direito. Mas como é 

o processo de licenciamento? Como se outorga uma licença ambiental?

Você deve perceber que são inúmeras as atividades que causam impacto ao meio 

ambiente. Com diferentes graus de impacto 

que geram diferenças nos procedimentos 

de licença. Por exemplo, a instalação de uma 

plataforma de petróleo tem um processo de 

licenciamento muito mais complexo do que 

a construção de uma escola. Mas apesar das 

diferenças, existem regulamentações gerais 

básicas para o licenciamento ditadas por leis, 

decretos e, mais usualmente, resoluções do 
Fig. 04     
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CONAMA. Mas também existem diversas regulamentações específicas para diversos 

tipos de atividade e suas diversas implicações. Para melhor compreender, releia as 

aulas anteriores sobre a hierarquia da lei.

A Outorga da Licença – Procedimento Geral, Decreto Nº 99.274/90
O Decreto n.º 99.274/90 regulamenta a Lei 6938/81 e dispõe sobre licenciamento 

ambiental. O seu art. 17 determina: 

Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabe-
lecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos ca-
pazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão 
de prévio licenciamento do órgão estadual competente integrante do SIS-
NAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codle gi=328 
acesso 22 de maio de 2008

O principal agente licenciador das atividades potencialmente causadoras de 

degradação ambiental é o órgão 

estadual integrante do SISNAMA, 

pois a maioria das atividades 

impactantes estão na esfera 

estadual. Porém, compete ao 

CONAMA a fixação dos critérios 

gerais a serem adotados para o 

licenciamento ambiental. O órgão 

federal IBAMA exerce funções 

de caráter supletivo na atividade 

de licenciamento ambiental, geralmente grandes obras de repercussão nacional. 

Porém, é bom ressaltar que a maior parte dos processos de licenciamento no Brasil 

transcorrem nos órgão estaduais integrantes do SISNAMA. 

O procedimento de licenciamento ambiental, de forma geral, compreende a 

concessão de duas licenças preliminares e a licença final que o encerra, conforme o 

estabelece o Decreto supramencionado:

Fig. 05     
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Art. 19 . O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, 
contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, 
instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou fed-
erais de uso do solo; 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 
acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e 

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações ne-
cessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equi-
pamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças 
Prévia e de Instalação.

Em diversos casos serão 

necessárias outras licenças além 

destas, que são de caráter geral. 

Quanto maior o grau de impacto ao 

meio ambiente, mais meticuloso e 

específico se torna o procedimento, 

é o caso da atividade petrolífera. 

No Rio Grande do Norte, a Lei 

complementar 272/04 trata do tema 

e estabelece outras licenças de acordo com o grau de impacto da atividade:

Licença Prévia (LP), concedida na fase preliminar do projeto de 

empreendimento, contendo requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas suas fases de localização, instalação e operação, para 

observância da viabilidade ambiental daquele nas fases subseqüentes do 

licenciamento; 

Licença de Instalação (LI), por que se faculta o início da implantação do 

empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental 

e demais condicionantes; 

Licença de Operação (LO), concedida, após as verificações necessárias, 

para facultar o início da atividade requerida e o funcionamento de seus 
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equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 

Licenças Prévia e de Instalação; 

Licença Simplificada (LS), concedida para a localização, instalação, 

implantação e operação de empreendimentos e atividades que, na 

oportunidade do licenciamento, possam ser enquadrados na categoria de 

pequeno e médio potencial poluidor e degradador e de micro ou pequeno 

porte;

Licença de Regularização de Operação (LRO), de caráter corretivo e transitório, 

destinada a disciplinar, durante o processo de licenciamento ambiental, o 

funcionamento de empreendimentos e atividades em operação e ainda não 

licenciados, sem prejuízo da responsabilidade administrativa cabível.

Licença de Alteração (LA), para alteração, ampliação ou modificação do 

empreendimento ou atividade regularmente existentes; e

Licença de Instalação e Operação (LIO), concedida para empreendimentos 

cuja instalação e operação ocorram simultaneamente.

Licença Prévia para Perfuração - LPPer, concedida para a atividade de 

perfuração de poço de petróleo , mediante a precedente apresentação, pelo 

empreendedor, do Relatório de Controle Ambiental (RCA) das atividades e a 

delimitação da área pretendida;

Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), concedida para a produção 

para pesquisa da viabilidade econômica de jazida no mar ou, quando couber, 

de jazida em terra, devendo o empreendedor apresentar, para obtenção da 

licença, o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA);

Licença de Instalação (LI), expedida (ou concedida) para a instalação das 

unidades e sistemas necessários à produção petrolífera, após a aprovação 

dos estudos ambientais, sem prejuízo da análise de outros existentes na área 

de interesse;

Licença de Operação (LO), expedida (ou concedida) após a aprovação do 

Plano de Controle Ambiental – PCA, para o início da produção ou exploração 

do poço de petróleo. Lei Ccomplementar 272/2004
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Fonte: http://www.rn.gov.br/secretarias/idema/legislacao.asp acesso em 20 de 

maio de 2008

Etapas do licenciamento ambiental 
O licenciamento ambiental se desenvolve 

em várias etapas, a própria Constituição Federal 

determina certos procedimentos obrigatórios 

para o licenciamento de uma atividade 

potencialmente poluidora, exigindo o estudo 

prévio de impacto ambiental. A resolução 237 do 

CONAMA estabeleceu um roteiro mínimo a ser 

seguido no procedimento, contendo oito etapas, 

abaixo transcritas: 

  - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes 
etapas: 
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do em-
preendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários 
ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser re-
querida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado 
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a 
devida publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , 
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realiza-
ção de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambi-
ental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência 
da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, 
quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 
pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambi-
ental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, po-
dendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e com-
plementações não tenham sido satisfatórios;
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VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer ju-
rídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a dev-
ida publicidade.

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, ob-
rigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local 
e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com 
a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, 
emitidas pelos órgãos competentes.

Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23 797.html 
acesso em 22 de maio de 2008

Para cada atividade, o legislador 

estabeleceu, em norma específica, 

critérios diferentes, de acordo com as 

características e o potencial de impacto, 

sempre se baseando nos critérios 

mínimos estabelecidos pelo CONAMA. 

Esses critérios também podem estar 

previstos na legislação estadual. No caso 

do RN a lei 272/04, já comentada na aula 

anterior, define alguns procedimentos 

específicos que tenham impacto 

significativo na economia e no meio 

ambiente local (como no caso da atividade petrolífera, art. 47) Ao expedir a licença, o 

órgão licenciador estabelece as condicionantes, isto é, o conjunto de pressupostos 

, ditados pelo órgão licenciador, a que o empreendedor deve se adequar para 

que a atividade transcorra regularmente. Para orientar na elaboração dos estudos 

ambientais necessários ao processo de licenciamento, a resolução 23/94 do CONAMA 

estabelece, em seu art. 8º, que o órgão ambiental competente, em conjunto com o 

empreendedor, ajustará Termo de Referência. 

A tabela 1, abaixo, resume a repartição de competências entre os órgãos 

licenciadores: 
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Como você já viu nesta aula, o procedimento de licenciamento ambiental 

ocorre nos três níveis de governo, conforme a natureza da atividade a ser licenciada. 

A maioria dos processos ocorrem na esfera estadual, porém o problema da repartição 

de competência, de fato, ainda não foi pacificado no nosso país. Sabemos que as 

dificuldades de articulação das entidades federativas não se restringem apenas às 

questões ambientais, mas em determinados processos de licenciamento, que geram 

muitos recursos, esse problema se destaca. As autoridades federais somente podem 

atuar em casos definidos na lei, ou supletivamente, no caso de omissão da autoridade 

estadual. Os municípios poderão complementar, no que couber, as exigências dos 

órgãos estaduais para atender às necessidades locais. Mas, na prática, essa harmonia 
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Tab. 01 - Competências de orgãos licenciadores 

Orgão responsável 

pelo licenciamento
Quando o empreendimento for:

IBAMA

Localizado ou desenvolvido conjuntamente no Brasil 
e em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma 
continental, na zona econômica exclusiva, em terras 
indígenas ou em unidades de conservação do 
domínio da União;
 localizado ou desenvolvido em dois ou mais Estados;
 causador de impactos ambientais que ultrapassem os 
limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;
destinado a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 
transportar, armazenar e dispor material radioativo, 
em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear;
Desenvolvido em bases ou empreendimentos 
militares. 

Da esfera estadual

Localizado ou desenvolvido em mais de um Município 
ou em unidades de conservação de domínio estadual 
ou do Distrito Federal; 
localizado ou desenvolvido em florestas e demais 
formas de vegetação natural de preservação 
permanente; 
causador de impactos ambientais diretos que 
ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 
Municípios. 

Da esfera municipal Gerador de impactos ambientais de dimensão local. 
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continua muito distante. Por exemplo, dependendo da atividade e de seu grau de 

complexidade, o licenciamento pode envolver diversos órgãos, até os que não tratam 

exclusivamente de questões ambientais. No caso de empreendimentos próximos 

à sítios arqueológicos, é necessário consultar o Instituto do Patrimônio Histórico 

Nacional (IPHAN). Se atingir terra indígenas, o contato é com a FUNAI. Enfim, há casos 

em que o aparelho burocrático estatal é mais solicitado gerando, assim, uma maior 

demora.

As controvérsias quanto à competência legal para licenciar existem, apesar das 

diversas regulamentações. Dentre as razões desses conflitos, 

estão a falta de infra- estrutura e de pessoal suficiente nos 

órgãos estaduais, diante da crescente demanda de pedidos 

e da demora por parte das empresas para cumprirem os 

requisitos dos Termos de Referência, seja por não terem 

uma consultoria ambiental adequada ou porque não desenvolveram ainda uma 

consciência ambiental; assim como dos percalços das tramitações das possíveis ações 

judiciais, ocasião em que é questionado o cumprimento dos   ambientais.

De acordo com o Anuário de Gestão ambiental, 2007, o tema é complexo e não 

existe apenas um culpado pelas polêmicas que envolvem a questão. Muitas licenças 

não saem por falha dos próprios requerentes, que apresentam estudos e relatórios 

mal feitos e carentes de dados, conforme dados órgão ambientais. Portanto, é justo 

que se divida a responsabilidade pela demora na expedição das licenças entre todos 

os atores envolvidos. 

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome a 

leitura do conteúdo a que ela se refere . 

1.1. Que etapas são obrigatórias num processo de 

licenciamento, em linhas gerais? 

1.2. Quais os maiores entraves que geram demora na outorga das 

licenças? 
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RESUMINDO

Nessa aula você percebeu como se desenvolvem 

os processos de licenciamento ambiental e como eles 

exigem o cumprimento dos parâmetros estabelecidos nas 

resoluções do CONAMA e nas leis estaduais que adaptam 

os parâmetros à realidade local. 

LEITURAS COMPLEMENTARES

O assunto licenciamento é bastante polêmico e 

visto como uma despesa a mais e ser assumida pelos 

empreendedores. Porém esta mentalidade está mudando 

no Brasil e no mundo. O texto complementar é uma 

reportagem sobre a legislação ambiental nas principais 

economias do mundo. 

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Comente sobre o processo de licenciamento 

ambiental, escolhendo uma atividades de grande 

potencial impactante no Rio Grande do Norte, analisando 

as conseqüências para a economia e para o meio 

ambiente. 
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APRESENTANDO A AULA

Você já deve ter percebido que existem limitações para 

determinados comportamentos que causam impactos ao meio 

ambiente. Estas limitações se referem a diversos aspectos da vida 

social como, por exemplo, festas populares que geram barulho.

Nesta aula você estudará a importância dos padrões 

legais ambientais, um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente, a cargo do CONAMA, para a preservação dos 

ecossistemas. Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

conhecer os principais padrões de qualidade ambientais 

estabelecidos pela normatização brasileira.

entender a importância do cumprimento destes padrões 

para a preservação do desenvolvimento sustentável 

através de instrumentos de gestão pública ambiental.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Padrões de qualidade ambiental
Ao longo da vida você já deve ter ouvido falar que deve seguir determinados 

padrões. Que determinada pessoa não se encaixa em certo padrão, que o padrão 

de consumo da nossa sociedade é insustentável, que o padrão de qualidade para 

determinado produto é baixo, etc.

Na vida há diversas formas, que se transformam ao longo do tempo, de 

estabelecer padrões. Há formas mais lentas e formas mais rápidas.

Padrões tradicionais de uma determinada cultura são ditados, muitas vezes, 

por aspectos não científicos, e não admitem controvérsias como, por exemplo, os 

padrões religiosos. Outros padrões são frutos de estudos que obedecem protocolos 

científicos e estão sujeitos a atualizações mediante usos aprovados por normas 

científicas , é o que ocorre com os padrões de qualidade ambiental, que de acordo 

com o art. 9° inciso I da lei 6938/81, PNMA, que constitui-se num dos importantes 

instrumentos para a busca do desenvolvimento sustentável.

Segundo Antunes (2005) esses padrões servem para estabelecer limites 

ambientais nos patamares máximos de matéria ou energia lançados no ambiente. 

Os padrões mais importantes geralmente são fixados no Brasil pelo CONAMA, que 

estabelece limites gerais, no uso da sua competência outorgada pelo art. 4° da PNMA. 

Antunes afirma também que estes padrões devem ser considerados em relação ao 

nível de qualidade ambiental da região impactada, não apenas de forma isolada. 

Realmente não se pode comparar o nível de devastação de um rio que atravessa uma 

grande cidade a uma 

nascente de um parque 

florestal. A nascente tem 

que ser mais protegida, 

porém o padrão mínimo 

deve estar baseado não 

necessariamente no 

estado atual de um rio, 
Fig. 01 
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por exemplo, e sim nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às 

necessidades da comunidade, é o que diz a norma.

Você sabe como o direito estabelece estes padrões? Para a legislação estes 

padrões de qualidade ambiental devem ser decorrentes de aplicações científicas que 

visam a preservação do equilibrio ecológico.

Assim, são imprescindíveis na 

elaboração, aplicação de leis e outros atos 

normativos, principalmente as resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

CONAMA, para a utilização de requisitos 

técnicos. Desta forma, o legislador 

busca na física, química, biologia, entre 

outras ciências naturais, conceitos que 

estabelecem parâmetros orientadores para 

que a lei estimule ou restrinja determinada 

atividade ou determinado procedimento.

O direito refere-se à qualidade ambiental de maneira objetiva e subjetiva. 

Munn, apud Milaré (2007), afirma que a qualidade ambiental pode ser observada de 

forma objetiva, quando afere-se em termos de medição de seus componentes, ou de 

forma subjetiva, quando se refere a atributos como beleza e valor. Segundo MILARÉ, 

essa definição é coerente com o conceito legal de meio ambiente expresso na PNMA, 

que vimos na aula 03, criando um campo bastante abrangente para atividade de 

caracterização da qualidade ambiental que deve ser vista de acordo com o estágio 

do conhecimento técnico e científico, os fatores sócio-econômicos, culturais e 

políticos de uma determinada sociedade. Esses aspectos conferem aos padrões 

de qualidade uma perspectiva regional, podendo variar para mais ou para menos, 

sempre observando a proteção ao meio ambiente e o princípio da precaução.

Desta forma, como você lembra que estudamos na aula 04, os estados, podem 

editar normas de caráter supletivo e complementar, observados os critérios gerais 

que forem estabelecidos pelo CONAMA, não podendo editar norma menos rígidas 

do ponto de vista ambiental.

Fig. 02 
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Padrões já regulamentados: ar, água e ruídos
Atualmente já estão regulamentados os padrões de qualidade do ar, das águas 

e dos níveis de ruídos. Você perceberá que pela própria natureza, os padrões técnicos 

são elaborados e escritos em linguagem peculiar, como fórmulas e conceitos, o que 

dificulta a compreensão do leitor 

leigo nos assuntos ambientais. Porém, 

como parâmetros técnicos devem ser 

obedecidos. Desta forma, a interação 

entre os profissionais das diversas 

áreas torna-se imprescindível. 

Veremos nesta aula os padrões gerais 

de qualidade do ar, na próxima 

aula você estudará os padrões de 

qualidade de águas e os limites para 

emissão de ruídos.
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ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1- Como devem ser considerados os padrões ambientais?

2- Para o direito, o que é qualidade ambiental?

Padrões de qualidade do ar
A resolução 05 do CONAMA , de 15 de junho de 1989, instituiu o Programa 

Nacional de Controle de Qualidade do Ar – PRONAR, que instituiu o Programa 

Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, como :

um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde 
e bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o obje-
tivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma 
ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes 
por fontes de poluição atmosférica com vistas a:
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a) uma melhoria na qualidade do ar;

b) o atendimento aos padrões estabelecidos;

c) o não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 
degradadas

(Resolução CONAMA 005/89, item 01)

Os limites máximos de emissão 

de que trata a Resolução 005/89 

do CONAMA são diferenciados em 

função da classificação de usos para 

diversas áreas, sendo mais rígidos 

para as novas fontes de poluição, 

isto é, para empreendimentos que 

não tenham obtido a licença prévia 

do órgão ambiental licenciador.

A norma estabelece dois tipos de padrão de qualidade do ar:

a) padrões primários - as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde da população, podendo ser entendidos como níveis máximos 

toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de 

curto e médio prazo.

b) padrões secundários - as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo 

das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim 

como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e meio ambiente em geral, 

podendo ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, 

constituindo-se em meta de longo prazo. (Resolução CONAMA 005/1989, subitem 

2.2.1).

O PRONAR estabelece que

para a implementação de uma política de não deterioração significativa da 
qualidade do ar em todo o território nacional, suas áreas serão enquadra-
das de acordo com a seguinte classificação de usos pretendidos:

Classe I: Áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacio-
nais e Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e 
Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a qualidade do ar em nível 

Fig. 05
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o mais próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica.

Classe II : Áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja lim-
itado pelo padrão secundário de qualidade.

Classe III : Áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da 
qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade.

A resolução CONAMA 008, de 06.12.1990, estabeleceu para todo país os limites 

máximos de poluentes do ar, para processos de combustão em fornos , caldeiras, etc 

com potencias nominais de até 70 MW ( setenta megawatts). Também fixou os limites 

máximos de partículas totais de enxofre. A resolução CONAMA 264,/2000 atribuiu aos 

órgão públicos locais a competência para estabelecer limites mais rígidos , levando 

em consideração o relevo e as variações climáticas locais. No tratamento de resíduos, 

a resolução 316, de 29.10.2002, fixou limites máximos de emissões de poluentes para 

materiais particulados.

ATIVIDADE 02

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1. Com base no que estudamos sobre os padrões de 

qualidade ambiental, dê exemplos de áreas na sua cidade 

que devem ser alvo de padrões mais rígidos com relação á 

qualidade do ar.
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RESUMINDO

Nesta aula você aprendeu que o direito ambiental 

trabalha com a aplicação de padrões de qualidade para a 

preservação dos ecossistemas e por conseqüência da saúde 

da população. Viu também que já existem regulamentações 

para limitar emissões de poluição de acordo com a lei, mas 

que é necessária a participação da sociedade e do governo 

para fazer valer tais padrões.

LEITURAS COMPLEMENTARES

Conheça os textos integrais das resoluções do 

CONAMA que estabelecem os padrões ambientais 

importantes para o profissional de gestão ambiental. Você 

pode acessá-los através dos seguintes sites:

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/

res35705.pdf. Acesso em 23 de junho de 2014.

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.

cfm?codlegi= 563 . Acesso em 23 de junho de 2014.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Analise na sua região a aplicação de padrões ambientais 

e as conseqüências geradas pelo descumprimento das 

normas.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula, você estudará a os padrões legais de qualidade 

da água e o controle de emissão de ruídos ambientais. Também 

veremos a importância dos consórcios intermunicipais na busca 

de uma gestão ambiental pública eficiente. um dos instrumentos 

da Política Nacional do Meio Ambiente, a cargo do CONAMA, para 

a preservação dos ecossistemas. Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

Conhecer os parâmetros que gerais regulam a emissão 

de efluentes nas diversas classes de diversos corpos de 

água

Compreender a importância de estabelecimento de 

limites á emissão de ruídos como forma de proteção ao 

meio ambiente e à saúde da comunidade.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Padrões de qualidade ambiental: Padrões de qualidade das 
águas

Água que nasce na fonte serena do mundo

E que abre o profundo grotão

Água que faz inocente

riacho e deságua

Na corrente do ribeirão

Águas escuras dos rios

Que levam a fertilidade ao

sertão

Águas que banham aldeias

E matam a sede da

população

Planeta água - Guilherme

Você conhece esta música? Assim como 

canta o poeta, existem águas que de tão limpas 

inspiram músicas. Outras já sofreram alterações 

devido ação antrópica e precisam de tratamento 

para serem consumidas. E ainda existem águas 

que de tão alteradas pela ação do homem, nem 

vida mais conseguem sustentar em seu curso, 

inspirando sentimentos nada poéticos... 

O direito ambiental procura proteger a 

água, esse patrimônio finito de extrema importância para a sobrevivência da nossa 

espécie, tão desperdiçado...Uma das formas de resguardar este tesouro está em 

estabelecer padrões rígidos para efluentes que possam ser jogados nos leitos dos 

Fig. 01 
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rios , nos lagos ou no oceano.

A Resolução CONAMA 357 de 2005, ordenada e classifica as águas em diversas 

em:

Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;

São agrupadas em 05 classes: especial; classes 01, 02, 03 e 04 .

Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰;

Se dividem em 04 classes: classe especial; 

classes 01, 02, 03

Águas salobras: águas com salinidade 

superior a 0,5 ‰ e inferior

a 30 ‰;

Também se dividem em 04 classes: classe 

especial, classes 01, 02, 03

As classes de enquadramento são ligadas 

aos principais usos dos corpos de água, visando 

o abastecimento da comunidade e também o 

equilíbrio ecológico aquático. 

Assim, o nível de qualidade varia de acordo 

com cada classe. O grau de rigidez da norma varia 

de acordo com a utilização e os possível danos ao meio ambiente e à saúde humana. 

São estabelecidos limites desde águas doces utilizadas para o para o consumo 

humano, após tratamento simples ou avançado , águas para recreação natação, esqui 

aquático e mergulho, águas para irrigação de hortaliças que são consumidas cruas, 

águas para pesca amadora, águas salinas destinadas à navegação ou à harmonia 

paisagística dentre outras ( arts. 4, 5 e 6 da Resolução CONAMA 357/2005).

O níveis qualitativos associados às classes de corpo de água são obtidos pela 

fixação de condições de ocorrência e limites numéricos de fixação ( art. 14 a 23 da 

resolução CONAMA 357/2005)

As condições de ocorrência envolvem a presença de materiais flutuantes, 

inclusive espumas não naturais e materiais que contribuam para o assoreamento de 

canis de navegação.
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Os limites a serem observados 

levam em conta os coliformes, demanda 

bioquímica de Oxigênio em 05 dias (DBO5), 

oxigênio dissolvido, turbidez, cor, ph 

entre outras substâncias potencialmente 

prejudiciais com seu valores máximos 

permitidos.

Existe a possibilidade de alteração 

dos valores máximos permitidos relativos 

ás formas químicas de nitrogênio e fósforo, mediante estudos que comprovem o não 

comprometimento dos usos previstos no enquadramento dos corpos de água.

A responsabilidade administrativa
As águas destinadas à balneabilidade tem critérios estabelecidos pela resolução 

CONAMA 274/2000. Segundo essa norma, as águas se dividem nas seguintes 

categorias: excelente, muito boa, satisfatória e imprópria , de acordo com o número 

de coliformes fecai Escherichia coli e Enterecocos , normalmente presentes nas fezes 

humanas, indicando assim a presença de esgotos no corpo d´agua, geralmente 

fruto de ligações clandestinas, problema recorrente em grandes e pequenas 

cidades brasileiras, já que a maioria das cidades do nosso país não possui sistema de 

esgotamento sanitário.

Sobre as águas poluídas, o § 4º do art. 1° da citada resolução traz as condições 

de ocorrência que tornam 

impróprias as águas tanto. São 

parâmetros diretos , quando 

acusam nível de poluição superior 

a 2500 coliformes fecais, quanto 

indiretos quando ocorre incidência 

elevada ou anormal, na região, de 

enfermidades transmissíveis por via 

hídrica, indicada pelas autoridades Fig. 04 
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sanitárias.

As condições e padrões de lançamento de efluentes, dispostos nos arts. 24 a 37 

da resolução CONAMA 357/2005 que estabelece limites para despejo de efluentes 

de qualquer fonte poluidora. Estes só poderão ser lançados, direta ou indiretamente, 

nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, 

padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis (art 

24).

A Resolução CONAMA 397 de 03 de abril de 2008, atualizou os padrões de 

lançamento de efluentes a que se refere o art. 34 da resolução CONAMA 357/2005 , 

num exemplo de constante mobilidade do direito ambiental, em busca de proteger 

o bem ambiental.

Você deve estar se perguntando se na sua região existe tratamento para os 

efluentes. Será que na sua cidade as autoridades estão atentas para esta obrigação?

Os procedimentos para o enquadramento dos corpos de água nas classes 

estabelecidas pela resolução 357/2005 do CONAMA é regulamentado pela resolução 

012/2000 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos – CNRH.

E o que isto tem a ver com as autoridades regionais? Simplesmente tudo. Segundo 

o art. 4 ° dessa resolução, os procedimentos para o enquadramento de corpos de 

água em classes, segundo os usos preponderantes, deverão ser desenvolvidos em 

conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia e os Planos de Recursos 

Hídricos Estadual, Regional e Nacional e, se não existirem ou forem insuficientes, com 

base em estudos específicos propostos e aprovados pelas respectivas instituições 

competentes do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos.

Consórcios públicos municipais, regidos pela lei federal 11.1107/2005, que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, são associações 

públicas entre os municípios em prol de um interesse comum. Para tanto, os municípios 

assinam um contrato, precedido por um protocolo de intenções, para administrar 

a soma dos recursos materiais, financeiros e humanos de cada um, no intuito de 

realizar ações conjuntas como construções de hospitais regionais e o tratamento do 

lixo e do esgoto. O objetivo é realizar ações que isoladamente seria difícil impossível 

acontecerem. Para funcionarem como manda a lei, a fiscalização da comunidade e do 
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tribunal de contas do estado é imprescindível para que verbas não sejam desviadas 

e o objetivo do consórcio não seja alcançado.

No caso dos recursos hídricos, os consórcios entre os municípios são 

fundamentais para resolução dos problemas em comum, já que geralmente um 

curso d’água banha mais de uma cidade. Então, a cidade onde você mora participa 

de algum consórcio?

Fig. 05
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Existem poluentes tão gravosos à saúde humana que se tornam temas de 

debates internacionais . Estamos nos referindo aos Poluentes Orgânicos Persistentes 

- POPs, que infelizmente não são nada famosos ou inocentes,apesar da sigla. Os POPs 

causam câncer entre outras doenças gravíssimas. Você se lembra que os tratados 

e convenções são importantes fontes do direito ambiental? Como vimos na aula 

02, diversas vezes os países se reúnem para discutir questões e editar documentos 

que visam estabelecer limites à devastação dos ecossistemas. Cabe aos países 

que assinaram a convenção, chamados de signatários, implementarem no seu 

ordenamento jurídico interno as recomendações destas conferências que reúnem a 

comunidade científica mundial. O Brasil já está fazendo as sua parte, exemplo desta 

assimilação é o art. 27 da resolução 257 que veda, nos efluentes, o lançamento dos 

Poluentes Orgânicos Persistentes- POPs mencionados na Convenção de Estocolmo, 

ratificada pelo Decreto Legislativo nº 204, de 7 de maio de 2004. 

Um tratamento específico é dado ás águas de classe especial, estas são 

intocáveis, não podem receber nenhum tipo de efluente, nem mesmo os tratados é 

permitido qualquer tipo de lançamento ( art. 32 ) .

São águas da classe especial águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, 

com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das 

comunidades aquáticas ; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em 

unidades de conservação de proteção integral 

A importância da preservação destes mananciais 

dispensa qualquer explicação. Logicamente, a norma 

foi tão rígida na proteção dessas águas, pois restam 

poucas regiões que dispõem destes verdadeiros 

tesouros.

Fig. 07
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Padrões de qualidade para ruídos
Você já deve ter sentido incômodo com algum ruído excessivo. Com ao 

desenvolvimento das tecnologias, e o barateamento dos equipamentos de som, uma 

nova forma de poluição tem crescido junto com a população , a poluição sonora. Tente 

lembrar do ruído que mais lhe incomoda, e se é possível se afastar dele. Você sabia 

que existem limitações para certos níveis de ruídos? Estas limitações estão dispostas 

na resolução CONAMA 001 de 1990, que estabelece critérios padrões e diretrizes a 

serem obedecidos por qualquer pessoa, empresa ou organização. 

Um ruído pode ser excessivo independentemente de que fonte venha: de uma 

atividade industrial, comercial, social ,  recreativa , veículos , propaganda política, cultos 

das mais diversas religiões etc. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, a 

poluição sonora gera conseqüências graves para saúde, causando reflexos em todo o 

organismo. Ruídos intensos e permanentes podem causar vários distúrbios, a quem 

se expõe, alterando significativamente o humor e a capacidade de concentração do 

indivíduo. A exposição continuada à poluição sonora provoca ainda interferências no 

metabolismo de todo o organismo com riscos de distúrbios cardiovasculares, stress, 

perda da concentração, deficiência imunológica, impotência sexual, dores de cabeça, 

gastrite e perda auditiva irreversível.

O nível de intensidade sonora é medido pela unidade decibéis (db) e é apurada 

com a utilização de um aparelho chamado decibelímetro. Assim, 

são considerados prejudiciais ao Decibelímetro sossego público 

e à saúde ruídos com níveis superiores ao estabelecidos pela 

norma NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas técnicas 

- ABNT.

Uma questão que levanta polêmica é a questão cultural, 

afinal, quem não gosta das festas populares? Muitas vezes a 

tradição de uma região põe em cheque a limitação do barulho 

(carnaval, micaretas, festas religiosas) acentuado pelo aumento 

das potências dos auto falantes e trios elétricos. Neste caso, dois 

direitos estão em choque: o direito à manifestação cultural e o 

direito à saúde , à qualidade de vida. O judiciário tem analisado Fig. 08
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cada caso de forma que privilegie sempre o equilíbrio, limitando o horário, o local, 

mas sem impor uma verdadeira tortura para quem não tem opção de fugir das ondas 

sonoras, como por exemplo os vizinhos. Entende-se que em caso de festa esporádica, 

anual, deve se permitir mas com restrição de horários pois a repetição constante de 

elevados níveis de ruídos em TODOS os dias, de trabalho e de descanso, prejudica a 

saúde física e mental de acordo com a OMS. Pense bem, você queria morar vizinho a 

um trio elétrico, todos os dias, inclusive na véspera de provas na UAB?

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere. 

1.1. Pesquise sobre os POPS e sua influencia na saúde da 

população quando eram utilizados. 

1.2. Como você analisa níveis de poluição sonora na atualidade? Onde 

e quando esses níveis mais se manifestam? 
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RESUMINDO

Nesta aula, você conheceu os padrões gerais, 

qualidade da água e de emissões de ruídos, baseados 

em conferências internacionais e conceitos científicos 

reconhecidos mundialmente. Viu também que a questão 

cultural constitui-se num desafio a aplicação destes 

padrões. 

LEITURAS COMPLEMENTARES

Conheça os textos integrais das resoluções do 

CONAMA que estabelecem os padrões ambientais, que 

são importantes para o profissional de gestão ambiental. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/

res35705.pdf acesso em 23 de junho de 2014 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.

cfm?codlegi=563 acesso em 23 de junho de 2008 

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Faça uma pesquisa exploratória em seu município 

destacando os aspectos críticos com relação ao 

cumprimento dos padrões comentados nesta aula. 
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GLOSSÁRIO

Turbidez: medida da transparência de uma amostra ou corpo d’água , em 

termos de redução de penetração de luz, devido á presença de matéria em suspensão 

ou substancias coloidais. Mede a não propagação da luz na água.

Coliformes fecais (termotolerantes):  bactérias pertencentes ao grupo dos 

coliformes totais Além de presentes em fezes humanas e de animais podem, também, 

ser encontradas em solos, plantas ou quaisquer efluentes contendo matéria orgânica;

Escherichia coli: bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, 

caracterizadapela presença das enzimas ß-galactosidade e ß-glicuronidase.. A 

Escherichia coli é abundante em fezes humanas e de animais, tendo, somente, sido 

encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido 

contaminação fecal recente;

Enterococos: bactérias do grupo dos estreptococos fecais, pertencentes ao 

gênero Enterococcus (previamente considerado estreptococos do grupo D), o qual 

se caracteriza pela alta tolerância às condições adversas de crescimento.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você estudará mais um instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente, o Zoneamento Ambiental, também 

chamado Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE também 

veremos a importância do Plano Diretor para o desenvolvimento 

sustentável dos municípios, Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

Conhecer as bases legais do Zoneamento Econômico 

Ecológico

Compreender a importância do Zoneamento e do Plano 

Diretor no desenvolvimento sustentável das cidades.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Zoneamento ambiental - origens e bases legais
Você sabe que nosso pequeno planeta, perdido na imensidão do universo, foi 

moldado há bilhões de anos e apresenta-se estruturado em inúmeros ecossistemas, 

cada um com suas funções peculiares e insubstituíveis. A diversidade de ambientes 

naturais com suas diferentes belezas e fragilidades nos obriga a pensar formas de 

proteção adequadas a cada região, respeitando as suas diferenças físicas e culturais.

Desde o início da civilização, 

quando o homem tornou-se 

gregário, o solo e o espaço físico 

foram referências para fixação 

de populações que estabeleciam 

atividades de subsistência gerando 

disputas por territórios férteis e 

posteriormente ricos em minérios 

valiosos. A história da humanidade 

está repleta de guerras por 

territórios que geraram destruição 

de ecossistemas às vezes como 

forma de expulsar populações nativas. Basta lembrar da colonização do nosso país e 

o destino dos povos indígenas, expulsos do seus território.

Apesar da humanidade ainda conservar, em pleno século XXI, a agressividade 

na disputa das riquezas ( o petróleo por exemplo é o pano de fundo dos grandes 

conflitos no oriente médio), o direito procura superar visões e interesses egoístas e 

com instrumentos como o zoneamento ambiental propõe uma visão preventiva de 

longo alcance pois, se as condições naturais tornam a vida na terra possível, e desta 

forma a nossa sobrevivência no planeta, nada mais sensato de que o uso do espaço 

natural e social obedeça às leis e condições que distinguem e diferenciam esses 

espaços (Milaré 2007).

O Zoneamento ambiental, também chamado de Zoneamento Ecológico- 

Fig. 01 
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Econômico – ZEE, é originário das sociedades industrializadas e urbanizadas que 

sentiram a necessidade de estabelecer áreas com destinação especial. Alguns autores 

afirmam que a origem do zoneamento foi na Alemanha, outros remetem sua origem à 

Idade Média (Séguin, 2002). Contemporâneo do urbanismo, o zoneamento destacou- 

se nos moldes contemporâneos na 

Inglaterra da época da Revolução 

industrial, século XVIII, quando a 

miséria dos guetos dos operários 

gerou reações contra a proliferação 

sem controle das cidades (Bardet 

apud Antunes 2005). Atualmente, 

observamos no Brasil o fenômeno 

das favelas como exemplo atual 

desta condição, infelizmente, ainda 

muito presente no nosso país.

Ainda no direito estrangeiro, ou alienígena como os doutrinadores o chamam 

em seus estudos, veja como o direito americano, explica o termo zoning :

A divisão de uma cidade em bairros , por regulamentos legais , e a determi-
nação e aplicação , em cada bairro de normas concernentes à estrutura e à 
arquitetura dos prédios e de normas prescrevendo o usos que os prédios 
podem ter dentro dos bairros . Divisão da terra em zonas , e dentro destas 
zonas regulamentação da natureza do usos da terra e as dimensões físicas 
do uso , incluindo altura, recuos e áreas mínimas ( Blacks Law Dictionary 
apud Antunes 2005 )

Você percebeu que a preocupação vai além da demarcação da cidade?

O Zoneamento no Brasil.
No Brasil, o zoneamento ocorre quando critérios legais são pré-estabelecidos para 

o uso de determinadas parcelas do solo, de cursos d’água, doce ou do mar, proibindo 

ou liberando, dentro de limites este usos. Assim, o direito brasileiro, assim como o 

americano, ultrapassou o aspecto puramente urbano do zoneamento, tornando-o 

um importante instrumento do Direito Ambiental, o ZEE. Por aqui, as primeiras regras 

Fig. 02 
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de zoneamento referiam-se à proteção da saúde 

humana, o Código Sanitário do Distrito Federal, 

Lei 5.027/66, foi um dos primeiros diplomas legais 

a tratar do Zoneamento. O Zoneamento industrial 

foi estabelecido pela Lei 6803/80, delegando aos 

estados a competência para estabelecer e fiscalizar 

as zonas industriais.

A Política Nacional do Meio Ambiente, lista 

o zoneamento entre os instrumentos para sua 

implementação, buscando a partir da aplicabilidade 

e eficácia desse instrumento, promover o exercício 

da gestão ambiental que integre todas as esferas da sociedade e do governo. O 

ZEE, disposto no art. 9°, II da PNMA, reflete a importância do planejamento para o 

legislador que usou das experiências já consolidadas ou em curso no Brasil ou em 

outros países, na busca de conciliar a necessidade de desenvolvimento humano com 

o menor desgaste ao meio ambiente. 

O Zoneamento também encontra apoio na Constituição Federal. O art. 21, inciso 

IX estabelece que a União tem o poder-dever de elaborar e executar planos nacionais 

e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; o 

art. 43 da Carta Magna estabelece ainda que para efeitos administrativos, a União 

poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando 

a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

Os Estados, de acordo com o art. 25 §3°, poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 

por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Fig. 03 
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ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1. Situe as origens do zoneamento ambiental.

2. Qual a importância do ZEE para o desenvolvimento de 

uma região?

OS MUNICÍPIOS O ZEE E O PLANO DIRETOR

Aos municípios ficaram 

reservadas importantes tarefas com 

relação ao ZEE, pois têm a relevante 

tarefa de organizarem o seu plano 

diretor, obrigatório para cidades com 

mais de 20.000 habitantes e deve ser 

aprovado pela Câmara municipal. O 

plano diretor obedeceo princípio do 

desenvolvimento sustentável, com 

centralização no bem estar do homem, é 

um conjunto de normas legais e diretrizes técnicas com vistas ao desenvolvimento 

global e constante do Município , sob o aspecto físico social econômico e administrativo 

(Séguin, 2002) . A participação da coletividade local é essencial para que os objetivos 

a serem definidos reflitam o anseio da comunidade. A Lei 10257 /2001 – O Estatuto da 

Cidade estabelece a obrigatoriedade do Plano Diretor para as cidades que:

têm mais de 20 mil habitantes;

azem parte de regiões metropolitanas

são turísticas ou

Fig. 04 
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têm grandes obras que colocam o meio ambiente em risco ou que mudam 

muito a região, como hidrelétricas.

O Estatuto da cidade determina ainda que a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana para a ordenação e controle do uso do solo, desta forma, deve se evitar:

a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infra- estrutura urbana;

a instalação de a deterioração das áreas urbanizadas;a poluição e a 

degradação ambiental entre outras ações (Lei 10257 /2001 art. 2° e incisos).

Desta forma, o zoneamento ambiental torna-se extremamente necessário para 

efetivação desse importante diploma legal, mesmo que a cidade tenha menos de 20 

mil habitantes e não se encaixe em nenhum dos requisitos, pois o plano diretor norteia 

o desenvolvimento urbano para uma forma planejada e sustentável, impedindo a 

repetição de erros históricos no usos e ocupação do solo.

É através do plano diretor 

que se fixam os critérios jurídicos- 

urbanísticos, definidos para a 

ocupação do solo e do território, 

inclusive no setor agrário, definindo 

as zonas urbanas e zonas rurais com 

seus respectivos usos.

O cuidado com as zonas 

industriais, onde se estabelecem as 

unidades fabris, merece destaque. 

Como você estudou no início desta aula, foi a partir da percepção de áreas críticas de 

poluição que se atentou para um processo mais sistemático e coerente de delimitação 

de espaços urbanos visando proteger o meio ambiente.

O exemplo de Cubatão em S. Paulo, pólo concentrador de indústria e suas 

conseqüências terríveis para a população, inclusive transmitidas de uma geração 

para outra, mostrou o quanto a proximidade de moradia a fábricas poluentes pode 

Fig. 05
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ser nefasta. Portanto o poder público deve exercer seu poder regulador, delimitando 

áreas industriais e residenciais e estabelecendo padrões rígidos de qualidade 

ambiental como vimos na aula 06.

Porém não é só a indústria que polui de forma extensiva prejudicando seu 

entorno. A agricultura em larga escala, que utiliza grandes quantidades de agrotóxicos, 

geradores de resíduos contaminantes de solos e lençóis freáticos, também mereceu 

toda atenção por parte do legislador, como você estudará futuramente.

ATIVIDADE 02

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1. A cidade que você mora possui plano diretor? Ele é 

obrigatório na sua cidade?

2.  Caso o seu município não possua um plano diretor qual a 

melhor forma de se alcançar este objetivo?
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RESUMINDO

Nesta aula, você estudou a importância do 

Zoneamento Ambiental ou ZEE para a efetivação do 

princípio do desenvolvimento sustentável, partindo da 

origem do instituto até a importância do plano diretor como 

instrumento de política pública ambiental.

LEITURAS COMPLEMENTARES

O texto recomendado permitirá que você conheça 

o zoneamento ambiental da cidade de Natal, observe os 

critérios utilizados e a destinação de cada ZPA.

Disponível em: www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/

File/modernatal/ZPA-07.pdf acesso em 23 de junho de 2014.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A partir do mapa da sua cidade pesquise a utilização e 

demarcação das zonas ambientais. Com o resultado, positivo 

ou negativo, faça uma análise crítica e ofereça sugestões de 

implementação, a partir dos aspectos estudados nesta aula.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você estudará mais um instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente, a Avaliação de Impacto Ambiental, 

que abrange desde o planejamento de um projeto que possa 

gerar impacto significativo ao meio ambiente, passando pelo 

ciclo de vida até a seu término e a devolução e restauração da 

área degradada.

DEFININDO OBJETIVOS

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

conhecer o papel da AIA como instrumento de política am-

biental como instrumento de proteção ao meio ambiente;

conhecer os principais tipos de estudos ambientais utilizados 

no ordenamento jurídico brasileiro.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Você sabia que para se iniciar qualquer 

atividade ou obra que gere poluição de 

forma efetiva ou potencialmente, deve-se 

fazer uma análise prévia?

Essa avaliação, chamada Avaliação 

de Impacto Ambiental – AIA - um dos 

instrumentos da Lei 6938/81-PNMA, existe 

para que se preveja os possíveis danos na 

instalação, funcionamento e encerramento 

do empreendimento, buscando formas de corrigir, mitigar e/ou compensar os danos 

causados.

Dessa forma, a Administração Pública utiliza-se de instrumento legal para 

promover a gestão pública ambiental e fazer valer o princípio da prevenção, que 

você estudou naaula 02.

A origem da Avaliação de Impacto Ambiental encontra-se na National 

Environmental Policy Act – NEPA, a lei que estabeleceu a Política Nacional Ambiental 

nos Estados Unidos, aprovada em 1969 pelo Congresso americano. Essa pioneira lei 

americana serve de modelo para legislações ambientais em todo o mundo. A norma 

americana exige uma declaração equivalente a um estudo de impacto ambiental 

para iniciativas do governo federal americano que possam causar modificações 

ambientais, incluindo aí todas as Agências Federais e projetos privados que precisem 

de aprovação federal como minerações, usinas nucleares, hidrelétricas, etc.

Outros países desenvolvidos industrialmente adotaram a AIA em seus 

ordenamentos jurídicos ainda nos anos 1970. É o caso de Canadá (1973), Nova 

Zelândia (1973) e Austrália (1974). A União Européia, Hong Kong, Japão entre outros 

países, posteriormente também adotaram a AIA, atualmente presente inclusive nos 

países em desenvolvimento como Colômbia, Filipinas, China, Chile, Uruguai, etc.

Fig. 01 
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Fig. 02 
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No Brasil, os primeiros estudos ambientais foram preparados para alguns 

projetos hidrelétricos, nos anos 1970, porém, como não havia obrigatoriedade legal, 

esses estudos não influenciavam a tomada de decisão sobre a construção.

Ademais, o Brasil nos anos 1970 era governado por uma ditadura militar que 

não admitia discussões ecológicas ou democráticas.

A via de entrada da AIA na ordem jurídica 

brasileira ocorreu através das legislações 

estaduais do Rio de Janeiro e de Minas 

Gerais. Na vanguarda das questões jurídico 

ecológicas, esses estados precederam à 

legislação federal, que só menciona a AIA 

na lei federal 6.803/80 que dispõe sobre 

as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição, 

conforme você estudou na aula 08. Com a publicação da Política Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA - através da lei 6938/81, a AIA ganha nova função e amplitude, 

sendo erigida a condição de instrumento da PNMA, passando a ser exigida em 

qualquer projeto público ou privado, de qualquer tipo: industrial ou não industrial, 

urbano ou rural (ANTUNES, 2005).

Dessa forma, a AIA, através do decreto 88.351/83 e do decreto 99.274/90, que 

regulamentou a Lei 6938/81 – a PEMA, vinculou a AIA aos sistemas de licenciamento, 

dando poderes ao Conselho Nacional do Meio ambiente – CONAMA - para fixar os 

critérios básicos para a AIA. 

A resolução CONAMA 01/86 considera a necessidade de se estabelecerem as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente.

Estabelece, ainda, uma lista de atividades sujeitas ao Estudo de Impacto 

Ambiental com seu seu respectivo Relatório EIA/RIMA como pré requisito para o 

licenciamento ambiental. 

Antunes (2005) ressalta que, a despeito do avanço representado por esta norma, 
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Fig. 03 
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ela regulamentou apenas a figura do Estudo 

de Impacto ambiental- EIA, gerou um atraso 

na utilização de métodos e práticas de AIA no 

planejamento governamental.

O art. 3° da resolução CONAMA 237/97 

corrigiu esse equívoco alterando parte da 

resolução CONAMA 001/86, dando uma maior 

uniformidade ao sistema de licenciamento 

ambiental vigente no Brasil. Referindo-se à AIA 

com a denominação de “Estudos Ambientais”, a resolução 237/97 assim a define:

III- Estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspec-
tos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e amplia-
ção de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio 
para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e 
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 
ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 
análise preliminar de risco. (Art 1º, III da resolução 237)

Percebe-se desta forma que, apesar de “batizá-la” com nome diferente, fica 

claro que o artigo se refere a um gênero, a AIA, de que todos os estudos ambientais 

apresentados como subsídios ao licenciamento ambiental são espécies, sendo o EIA 

uma das espécies de maior destaque, pois é direcionado para atividades consideradas 

de grande impacto.

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

Ao longo deste estudo você deve ter percebido a importância 

da AIA para a preservação do meio ambiente e a confusão 

que se faz entre o gênero (AIA) e a espécie (EIA).

1- Diferencie AIA e EIA/RIMA

2- Liste três exemplos de práticas que fazem parte da AIA.
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Fig. 04 
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ESTUDOS AMBIENTAIS

O Estudo Ambiental não é exclusivo do direito 

brasileiro. Diversos países o adotam como um 

dos principais instrumentos públicos de gestão 

ambiental. No Brasil existem diversos tipos de 

estudos ambientais, originários de diversas normas 

jurídicas federais, estaduais e municipais que utilizam 

métodos científicos das mais diversas especialidades 

do conhecimento humano. Os Estudos ambientais 

são muito importantes para o desenvolvimento 

sustentável, pois se por um lado apuram e medem os impactos e riscos da atividade, 

por outro oferecem soluções para que sejam mitigados os possíveis danos que 

ocorram. Um estudo ambiental deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, 

correndo as despesas por conta do empreendedor de acordo com o art. 11 da 

Resolução CONAMA 237. Permite-se a publicidade do processo, respeitado o sigilo 

industrial. 

Como já foi estudado nesta aula, as prática mais freqüentes de Avaliação de 

Impactos Ambientais são os chamados Estudos Prévios de Impacto Ambiental – EIAs, 

seguidos pelos respectivos Relatórios de Impacto de Meio Ambiente – RIMAs. Estes 

instrumentos são mais conhecidos pela expressão EIA/RIMA, termo que usaremos 

neste estudo. O EIA/RIMA é obrigatório no processo de licenciamento ambiental e 

projetos de significativo impacto, como você estudou na aula 05.

Tomando como exemplo o EIA/RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental 

desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas, de acordo com o Artigo 

6º da resolução 001/86 do CONAMA:

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto sendo ne-
cessária completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas in-
terações, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 
implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - englobando o subsolo, as águas, o ar e o clima, desta-
cando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os 
corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
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Fig. 05
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atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – neste caso se aborda 
a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambi-
ental, de valor científico e econômico, as espécies raras e ameaçadas de 
extinção e as áreas de preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico – analisa-se o uso e ocupação do solo, os usos 
da água e a sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arque-
ológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependên-
cia entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização 
futura desses recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas 
é feita através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impac-
tos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, ime-
diatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição 
dos ônus e benefícios sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, dentre 
essas medidas estão os equipamentos de controle e sistemas de tratamen-
to de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento 
apontando os impactos positivos e negativos e indicando os fatores e 
parâmetros a serem considerados (CONAMA, 2008).

Ao determinar a execução do estudo de 

impacto ambiental o órgão estadual competente; 

ou o IBAMA, quando for o caso, o Município 

fornecerá as instruções adicionais que se fizerem 

necessárias, pelas peculiaridades do projeto e 

características ambientais da área (resolução 

CONAMA 001/86 art. 6 ° , parágrafo único).

Refletindo o princípio da publicidade, as 

informações devem ser traduzidas em linguagem 

acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, 

gráficos e demais técnicas de comunicação visual, 

de modo que se possam entender as vantagens 

e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua 

implementação.

Você deve estar se perguntando se o EIA/RIMA é aplicado para qualquer 

situação. Não é, para os diversos tipos de licenciamento são necessários diferentes 
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Fig. 06
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estudos ambientais definidos pelo órgão 

licenciador competente, que em sua 

maioria estão na esfera estadual. Muitas 

regras adicionais foram acrescentadas por 

resoluções CONAMA e por lei estaduais 

que estabelecem a necessidade de 

apresentação de estudos ambientais ou 

procedimentos simplificados, de acordo 

com as características das atividades e da 

região afetada.

No Rio Grande do Norte o art. 56 da 

Lei Complementar 272/04, a Política Estadual do Meio Ambiente - PNMA, estudada 

na aula 04, estabeleceu uma listagem exemplificativa de estudos ambientais, além 

do EIA/RIMA:

Art. 56. Parágrafo único. Consideram-se Estudos Ambientais todos aqueles 
apresentados como subsídio para a análise do licenciamento ambiental 
requerido, tais como:
I – Relatório de Controle Ambiental (RCA);
II – Relatório Ambiental Simplificado (RAS);
III – Plano de Controle Ambiental (PCA);
IV – Programa de Monitoramento Ambiental (PMA);
V – Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA);
VI – Relatório de Avaliação e Desempenho Ambiental (RADA);
VII – Relatório de Risco Ambiental (RRA);
VIII – Relatório de Avaliação Ambiental (RAA); e
IX – Análise de Risco (AR).

Os Estudos Ambientais como modalidades da AIA são de extrema importância 

para a busca do desenvolvimento sustentável. Porém não se confundem com a 

AIA, que é muito mais ampla. Não desmerecendo a importância do EIA/RIMA, sua 

modalidade mais conhecida, a AIA, ainda não é muito compreendida no nosso 

ordenamento jurídico e sua aplicação por parte da administração pública ainda não 

é praxe.

A AIA é um exercício prospectivo, antecipatório, prévio e preventivo. Se preocupa 
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ATIVIDADE 02

1. Explique com suas palavras a importância da AIA para 

regiões urbanas e rurais.

com o futuro, parte da situação atual, através do diagnóstico ambiental, para projetar 

a situação futura de uma determinada região com ou sem o projeto que está sendo 

analisado. (SANCHEZ, 2006).

Antunes (2005) destaca ainda que a lei 6938/81 consagrou a AIA como 

ferramenta de gestão ambiental, fundamentando-se no princípio da precaução ou 

prevenção, que, não por acaso, é considerado o princípio mais importante do direito 

ambiental. Daí a importância da sua aplicaçãoplena.

RESUMINDO

Nesta aula, você estudou a importância da AIA, suas 

origens e principais modalidades, destacando-se o EIA/

RIMA, o mais conhecido dos estudos ambientais. A AIA é um 

importante instrumento de gestão ambiental, porém ainda 

é pouco utilizado em sua plenitude, o que gera um atraso 

nas políticas ambientalmente sustentáveis.

LEITURAS COMPLEMENTARES

O texto recomendado “Estudo de impacto ambiental” 

permitirá que você conheça alguns tipos de estudos 

ambientais previstos na legislação brasileira e suas 

aplicações.
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AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Leia o quadro recomendado como leitura 

complementar e o compare com as atividades 

econômicas da sua região e dê exemplos de situações 

em que esses estudos deveriam ser aplicados.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você conhecerá os Espaços Territoriais 

Especialmente Protegidos que contribuem, como instrumentos 

da Política Nacional do Meio Ambiente, a forma de transformação 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação- SNUC e os 

diferentes planos de manejo a que são submetidos esses espaços 

que a lei preserva de forma especial para que estejam protegidos 

para as próximas gerações. Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

compreender o SNUC, identificando os diferentes planos de 

manejo a que são submetidas as Unidades de Conservação;

entender as bases legais da compensação ambiental vigente 

na legislação ambiental brasileira.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Espaços territoriais especialmente protegidos
Nós não herdamos a Terra de

nossos pais. Nós a tomamos

emprestada de nossos filhos.

Provérbio dos índios americanos

O nosso país é abençoado por uma imensa quantidade de ecossistemas, muitos 

deles com características únicas. Mas é fato que não estamos cuidando bem desse 

patrimônio de valor incalculável que merece especial cuidado por parte dos órgãos 

públicos para que se evite a perda não só de seus valores, mas o nosso fim. O extermino 

de praticamente 95% da mata atlântica é um exemplo de séculos de visão errada do 

uso dos recursos naturais que ao continuar da mesma forma, gerará conseqüências 

imprevisíveis. Nesse contexto, a criação de Unidades de Conservação – UCs, contribui 

para que as futuras gerações tenham o direito de conhecer e aproveitar os recursos 

naturais que existem no nosso planeta. No Brasil, somente no século XX, oficializouse 

a proteção especial a territórios, sendo o marco inicial o ano de1937, com a criação 

do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa entre o Rio de janeiro e São Paulo.

A pressão de Ecologistas ganha impulso nas décadas de 1970 e 1980. Porém 

alguns textos legais já previam a proteção de determinadas áreas, como, por exemplo, 

O Código Florestal (1965) e a Resolução CONAMA, 10 de 1988, sobre a preservação, 

entre outras áreas, das cavernas.

Mas a conjuntura sócio-política, a pouca importância dada pela população 

à questão ambiental e a falta de recursos dificultava imensamente a criação de 

unidades de conservação de forma planejada e com objetivos definidos.

A promulgação da Constituição de 1988 veio mudar este panorama legal 

quando, em seu art. 225, inciso III, instituiu como garantia para efetivação do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a definição, em todas as Unidades da 

Federação - UFs, de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, vedada 
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qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção. Dessa forma, a alteração 

e a supressão desses espaços só serão 

permitidas através de lei. Assim, garante-

se que a mudança seja feita de forma 

arbitrária por algum governante com 

tendências pouco ecológicas. 

Você deve imaginar que, nos tempos 

atuais, quando a questão ecológica ocupa muito espaço na mídia, nenhum político 

tem interesse de aparecer publicamente como inimigo da natureza, enviando projeto 

de lei que suprima uma reserva legal, portanto, essa exigência é muito adequada 

e condiz com o princípio da participação e da informação, que garante aos órgãos 

públicos e privados de proteção à natureza e à população o direito e dever de proteger 

o meio ambiente e, para tanto, o acesso à informação é imprescindível. 

Em 1989, a criação de espaços especialmente protegidos passou a ser um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, nos termos do art. 9 

inciso VI, inserido pela lei 7804/89. Esta lei promoveu a atualização da Lei 6938/81 – 

PNMA, que você estudou na aula 03, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988 e, com ela, de seu art. 225. 

Em 2000 foi editada a lei 9805/2000, que trata do Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação - SNUC, queapesar de não esgotar o rol das UCs, serve como referência, 

junto com a CF, para a criação e a gestão da áreas especialmente protegidas.

Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC
O art. 225, inciso III da Constituição Federal foi regulamentado pela lei 9985/2000 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, doze anos 

após a promulgação da nossa Carta Magna. Essa demora deveu-se às dúvidas de 

como instituir e depois gerenciar os espaços protegidos, além da demora de sempre 

nos tramites das duas casas legislativas, Senado e Câmara de Deputados.

Fig. 01 
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Apesar dos percalços e da necessidade de melhorias, a Lei 9985/2000 possui 

uma importância ímpar, pois se caracteriza como vanguarda na proteção a 

espaços peculiares. Esta norma lista e diferencia as várias categorias de Unidades 

de Conservação – Ucs existentes no Brasil , acabando com dúvidas e classificações 

confusas.

A lei também teve o mérito de introduzir o conceito de unidade de conservação, 

em seu art 2°, I :

ART 2°, I espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas ju-
risdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção; Art 2°,

A criação de uma UC deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública 

que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para 

a unidade. 

As UCs integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características 

específicas, divididas de acordo com o art. 7° da lei 9985/2000.

Área de
Protecão 
especial

Und. de 
Proteção
Integral

Estação
Ecológica

Reserva 
Biológica

Parque 
Nacional

A. de  Rel-

evante Interesse 

Ecológico

Floresta 
Nacional

Und. de 
Uso

Sustentável

Área de
Proteção

Ambiental

Floresta
Extrativista

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Nacional

Reserva  de 
Desev.

Sustentável

Reserva de
Fauna

Monumento
Natural

Refúgio de 
Vida 

Silvestre

Área de
Preservacão
Permanete

Reserva
Legal

Unidade
de

Conservação
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I - Unidades de Proteção Integral, que tem como objetivo básico preservar 

a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos nesta Lei

II - Unidades de Uso Sustentável, objetivam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

A Lei do SNUC estabelece que as unidades de conservação devem seguir um 

plano de manejo, que é um documento técnico mediante o qual se estabelece 

o zoneamento da UC. O plano de manejo também dita as regras que devem ser 

seguidas no uso da área, assim como o manejo dos recursos naturais, inclusive com 

a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (2° XVII da Lei 

9985/2000).

A Lei 9985/2000, também traz o conceito legal de conservação da natureza, já 

delineando a divisão das unidades, de acordo com o grau de utilização permitido. Para 

a norma, conservação da natureza é conceituada como “ o manejo do uso humano 

da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, 

a restauração e a recuperação do ambiente natural “ (art. 2° inciso II).

Com o objetivo de produzir o maior benefício, em bases sustentáveis 

para as atuais e futuras gerações, a norma vai além do tempo atual, pois prevê a 

manutenção do potencial desses espaços protegidos, as Unidades de Conservação 

- UCs, de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, garantindo 

a sobrevivência dos seres vivos em geral ( art 2° inciso II). Assim percebemos em 

destaque na lei do SNUC, o princípio da solidariedade intergeracional, que defende a 

solidariedade com aqueles que ainda estão por habitar este planeta. 

Leuzinger e Cureu (2008 p, 69) definem espaço territorial especialmente 

protegido - ETEP como “qualquer espaço ambiental, instituído pelo Poder Público, 

sobre o qual incida proteção jurídica , integral ou parcial, de seus atributos naturais”. 

Conclui que o ETEP é gênero que inclui as unidades de conservação, as áreas 

protegidas quaisquer espaços de proteção específica.

Zonas de amortecimento e Corredores Ecológicos
A região fronteiriça da UC também é lembrada pela lei do SNUC, pois a relação 
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de interdependência entre as áreas e o entorno, sujeito às atividades antrópicas, 

muitas vezes interferem no equilíbrio dos biomas protegidos.

Assim, a lei do SNUC define zona 

de amortecimento como o entorno 

de uma unidade de conservação, 

onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade de acordo com o art. 

2°, XVIII. Essas zonas diferenciam-se 

dos Corredores Ecológicos que, por 

sua vez, são definidos como porções 

de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que 

possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão 

de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 

populações que demandam, para sua sobrevivência, áreas com extensão maior do 

que aquela das unidades individuais como reza o art 2° XIX.

Fig. 02 
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ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1. Qual a importância das UCs para o desenvolvimento 

sustentável de uma região?

2. Explique a diferença entre Zona de amortecimento e corredores 

ecológicos.
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ESPÉCIES DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Some, rolinha
Anda, andorinha
Te esconde, bem-te-vi
Voa, bicudo
Voa, sanhaço
Vai, juriti
Bico calado
Muito cuidado
Que o homem vem aí
O homem vem aí
O homem vem aí

Passaredo, Francis Hime e
Chico Buarque de Holanda

Para a preservação das espécies, tanto a flora quanto a fauna, é preciso pensar 

que há lugares em que a simples presença do Homem já atrapalha a sua reprodução. 

Em outros locais é possível uma convivência mais harmônica sendo permitidas até 

atividades econômicas com baixíssimo potencial degradador. Diante deste contexto, 

como você viu anteriormente, existem diversos níveis de UCs. 

Assim, sem esgotar o rol de UCs, destacamos as seguintes espécies, dentre as 

elencadas pela lei:

Estação ecológica: de acordo com o art 9° 

da lei do SNUC, tratase de local público, onde a 

visitação é proibida, exceto para fins educacionais, 

de acordo com o Plano de Manejo da unidade. Tem 

por objetivo manter intacto o local que, em regra, 

constitui-se num ecossistema representativo, sem 

intervenção antrópica. Até as pesquisas científicas 

dependem de autorização e são limitadas a, no 

máximo, 3 % da extensão total da UC, não podendo 

gerar impacto ambiental, portanto limitados à 

observação ou coleta controlada de elementos do 

ecossistema.

Fig. 03 
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Reserva biológica – Praticamente não 

se diferencia da estação ecológica e está 

regulamentada pelo art. 10 da Lei do SNUC. 

Temos como exemplo no RN a reserva 

biológica do Atol das Rocas, localizada a 

aproximadamente 267 Km da cidade de 

Natal, no Rio Grande do Norte.

Parque Nacional – tem como 

finalidade principal, de acordo com o art 11 

da lei SNUC, a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica.

No Parque Nacional é permitida 

a realização de pesquisas científicas e 

o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental. 

Também ocorrem atividades de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico, de acordo com o plano de manejo. São exemplos: o parque da Serra dos 

Órgãos no Rio de Janeiro e o Parque do Iguaçu, no Paraná.

Área de Proteção Ambiental – APA –pode ser pública ou privada, consiste em 

uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade 

de vida e para o bem-estar das populações 

humanas. Objetiva basicamente proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo 

de ocupação e assegurar a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais ( art 15 e 

seguintes). No RN são exemplos de APAs 

: o Parque das Dunas, Bom fim/Guaraíra, 

Jenipabu, Parque Estadual do Pico do 

Cabugi, entre outros.

Fig. 04 
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Fig. 05
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Floresta nacional – De acordo 

com o Art. 17 da Lei do SNUC, é uma 

área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como 

objetivo básico o uso múltiplo sustentável 

dos recursos florestais e a pesquisa 

científica, com ênfase em métodos para 

exploração sustentável de florestas nativas. 

Como exemplo no RN existe a Floresta 

Nacional de Açu.

Reserva particular de patrimônio natural RPPN – As Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural – RPPN são áreas privadas que, por iniciativa do proprietário, 

através de requerimento e após procedimento oficial, é gravada com perpetuidade, 

com o objetivo de conservar a biodiversidade biológica. No RN são exemplos de 

RPPN: a Reserva Sernativo, no município de Acari; a Mata Estrela, em Baía Formosa 

e a Fazenda Salobro em Jucurutú (IBAMA, 2008) http://www.ibama.gov.br/rn/index.

php?id_menu=99 acesso em 26 de julho de 2008.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

A compensação ambiental já existia antes do SNUC, sendo constituída 

originalmente na resolução CONAMA nº 10 de 1987 revogada pela resolução CONAMA 

nº 02 de 1996. Com o advento da Lei do SNUC, a compensação ambiental passou a 

ser regida por essa norma e regulamentada por uma nova resolução CONAMA de n° 

371 de 2006.

A compensação ambiental é cabível nos termos do art. 36 da Lei 9985/2000, 

ocorre nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental. O órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, estabelece esta situação. Neste 

caso, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade 

de conservação do Grupo de Proteção Integral, no valor de 05% dos custos totais 

Fig. 07
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ATIVIDADE 02

1.  Explique com suas palavras o que significa a compensação 

ambiental e procure na internet exemplos práticos da sua 

aplicação.

previstos para implementação do empreendimento.

A Lei Complementar 272/RN, que trata da Política Estadual do Meio Ambiente 

– PEMA RN, estudada na aula 04, também trata da compensação ambiental em seu 

art. 22.

Os empreendedores de atividades de alto impacto, assim definido pelo 

órgão ambiental, IDEMA, de acordo com o art. 23 da PEMA RN, deverão, na fase da 

Licença de Instalação, destinar uma parcela dos custos totais para a implantação do 

empreendimento às seguintes finalidades:

I – no mínimo, meio por cento, para apoiar a implantação e manutenção de 
unidade de conservação;
II – garantido o disposto no inciso anterior, e até o limite máximo de 5% 
(cinco por cento), para apoiar ou executar outras medidas ambientais de 
compensação à comunidade e ao ecossistema atingidos, na forma a ser 
disciplinada em regulamento.(Art. 23 da Lei Complementar 272 RN).

O instituto jurídico da compensação ambiental é novo, e ainda gera bastante 

discussão principalmente entre aqueles que arcarão com o custo, porém se bem 

aplicado está totalmente de acordo com o princípio do poluidor-pagador, uma vez 

que em regra os lucros auferidos pelas grandes empresas poluidoras são privatizados, 

porém os prejuízos ao meio ambiente são socializados com toda a sociedade e até 

com as futuras gerações.
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RESUMINDO

Nesta aula, você estudou a proteção legal a 

determinados espaços que, por sua fragilidade e 

especificidade, merecem uma proteção especial. Você 

também conheceu o SNUC e as principais Unidades de 

Conservação amparadas pela Lei. Assim, o direito busca 

proteger espaços ambientalmente sensíveis e importantes 

para o equilíbrio ecológico considerando o direito das 

futuras gerações.

LEITURAS COMPLEMENTARES

O texto recomendado permitirá que você conheça 

alguns exemplos de UCs existentes no estado do Rio 

Grande do Norte.

Também estão disponíveis nos textos da lei 9985/2000.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A partir da leitura dos textos legais recomendados 

e da leitura complementar, pesquise junto aos órgãos 

públicos de sua região se existem projetos de UCs ou, caso 

existam, como estão sendo fiscalizados e preservados.
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RECURSOS HÍDRICOS

APRESENTANDO A AULA

Nesta aula será apresentada a Lei 9433/97 que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos. A água é um bem essencial 

à vida, porém este bem encontra-se bastante ameaçado, tanto as 

águas superficiais como as subterrâneas, esse mecanismo legal, 

no entanto, procura regulamentar o uso visando a proteção desse 

bem tão importante. Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: 

conhecer a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

sua importância para a preservação da quantidade e 

qualidade das águas para presentes e futuras gerações;

conhecer o funcionamento do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, responsável pela 

coordenação da gestão sustentável de água no Brasil.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Recursos Hídricos
Água também é mar
E aqui na praia
também é margem
Já que não é urgente
Agüente e sente
aguarde o temporal

Gire a torneira,
perigas ver
Inunda o mundo, o
barco é você

Marisa Monte e
Arnaldo Antunes

Nesta aula abordaremos um tema que consideramos um dos mais importantes 

na questão ambiental: o tratamento legal dos Recursos Hídricos. Alguns países, desde 

a década de 60 do século XX, já vêm atentando para a necessidade de se organizar 

a proteção ao bem ambiental mais necessário e valioso à preservação da vida, e em 

especial à vida humana: a água.

Na Europa, desde os anos de 1960, 

alguns países já implantaram mecanismos 

de cuidado com a água, criando formas de 

controle e combate à poluição dos recursos 

hídricos. No Brasil só começou-se a perceber 

os problemas relacionados não somente 

à quantidade, mas à qualidade da água no 

final da década de 1990. A visão anterior do 

Brasil, com Código das Águas, era de que as 

águas de destinavam principalmente à geração de energia elétrica. Logicamente, com 

o crescimento urbano e a maior demanda de água, esta opção do legislador nacional 

mostrou-se equivocada. (MOREIRA, apud FELICIDADE, MARTINS E LEME 2003).

Como bem essencial à vida, faz-se urgente a preservação de um bem tão valioso. 
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No Brasil, por sua abundância, a água tem sido desperdiçada de forma tal que áreas 

que antes tinham de sobra, hoje vivem a realidade do racionamento por falta de água 

potável suficiente para o abastecimento da população.

Em 1995 o Governo federal cria a Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, 

subordinada ao Ministério do Meio 

Ambiente, com a imensa atribuição de 

gerenciar as águas em todo território 

nacional.

Finalmente, em 1997, o Congresso 

Nacional instituiu, através da lei 

9433/1997, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos- PNRH. Esta Lei prevê as diretrizes 

para o funcionamento e gerenciamento 

do Sistema Nacional de Gerenciamento 

Hídrico – SNGH, importante ferramenta de gestão pública ambiental, com 

instrumentos definidos, sistema bem esquematizado e métodos práticos para 

trabalhar a sua implementação.

São diretrizes gerais para implementação da PNRH, dispostas no art. 3° da Lei 

9433/1997:

gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade;

adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;

integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;

articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários 

e com os planejamentos regional, estadual e nacional;

articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;

integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos 

e zonas costeiras.

Essas diretrizes visam superar a separação entre a gestão da qualidade e da 

quantidade, hoje ainda persistente em setores da Administração Pública. Importante 

Fig. 02 

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
w

w
w

.sx
c.

hu
/p

ho
to

/5
54

51
5



8

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

também ressaltar a diretriz que trata da 

articulação dos recursos hídricos com o 

uso do solo, uma vez que “a gestão da água 

não pode prescindir de uma adequada 

disciplina de uso do solo e de ocupação 

de espaço” (MILARÉ, 2007, p 476).

O desafio atual para o governo e 

para a sociedade brasileira, é implementar 

a PNRH de forma plena. Para tanto, a Lei 

9433/97, em seu art. 33, modificado pela 

9.9984/2000, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SINGREH, formado pelos seguintes órgãos:

I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos I-A – a Agência Nacional de Águas;

II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;

III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;

IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estadual, do Distrito Federal, dos 

estados e dos municípios cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 

hídricos; com as Secretarias de Estado de Recursos Hídricos, pó exemplo;

V – as Agências de Água. 

(Art. 33 da Lei 9433/97, redação dada pela Lei 9.984, de 2000) 

Passemos a comentar sobre os incisos I, I-A e III,

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

Órgão maior do SINGREH, presidido pelo Ministro do Meio Ambiente, é 

composto por 57 membros representantes dos Ministérios e Secretarias especiais 

da Presidência da República, de Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, usuários, 

organizações civis com atuação na área de recursos hídricos (ONGS e universidades, 

por exemplo.)

Os Comitês de Bacia Hidrográfica CBHs 

Para a lei, a bacia hidrográfica “é a unidade territorial para implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Fig. 03 
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Gerenciamento de Recursos Hídricos” Art. 1°, V.

Um CBH funciona como se fosse o 

parlamento da bacia a que se refere, sendo 

responsável pelas principais decisões políticas 

sobre a utilização das águas. (MILARÉ, 2007 p, 

491). É composto por representantes da União; 

dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios 

se situem, ainda que parcialmente, em suas 

respectivas áreas de atuação; dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua 

área de atuação; dos usuários das águas de sua área de atuação; das entidades civis 

de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.

No âmbito da União, compete ao presidente da República instituir comitês 

em bacias de rios federais. Nos estados essa atribuição, por analogia, se refere aos 

governadores, apesar da lei não ser explícita. O ideal é que haja uma negociação 

entre estados e União para que se alcancem os objetivos da PNRH.

As Agências de Água

As agências governamentais são órgãos ligados ao ministérios, mas não são 

subordinados a estes. São responsáveis pela implementação das políticas de Estado, 

definidas por órgãos diretamente ligados ao governo, no caso das águas, as agência 

são criadas para dar apoio técnico aos Comitês de Bacia – CBHs e para arrecadar e 

gerenciar os recurso provenientes da cobrança pelo uso de água. Assim, para que 

uma agência seja criada, é necessária a criação prévia do Comitê da Bacia e seu 

recursos devem ser garantidos pela cobrança da água. 

A Agência Nacional das Águas – ANA 

A ANA - é uma autarquia, isto é, órgão da administração indireta, sob regime 

especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente. É responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos. (ANA, 2008). 

Cabe à ANA implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, coordenando 

o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Assim, os Comitês de Bacia Hidrográfica 

que queiram se constituir tem que se reportar à ANA para serem apoiados na fase 

de criação. A ANA também é responsável pelas águas de domínio da União, que, de 
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acordo com o art. 20, II da CF de 1988, são os lagos, rios e quaisquer correntes de 

água em terrenos federais, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 

outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham.

Se atuarem de forma correta e articulada, os órgãos integrantes do SINGREH 

constituem uma excelente ferramenta de gestão pública que minimizará o desastre 

político e ambiental decorrente da crise da água, melhor tradução da crise ambiental 

e suas conseqüências imprevisíveis.

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1. Resumidamente explique a interação dos órgãos 

integrantes do SINGREH e a sua importância para a gestão 

ambiental.

INSTRUMENTOS DA PNRH

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos de acordo com o art 

5° da Lei 9433/1997:

I - os Planos de Recursos Hídricos;

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

V - a compensação a municípios;

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Passemos a comentar alguns desses instrumentos.
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I- Os Planos de Recursos Hídricos são elaborados por bacia hidrográfica, por 

unidade federativa e para o país. O art 7° da lei estabelece o conteúdo mínimo dos 

PRHs;

II- O enquadramento dos corpos 

de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água, como você já 

estudou na aula 06 o Poder Público poderá 

restringir e condicionar o uso desse bem 

ambiental, de modo que seja conservada 

sua qualidade e quantidade para diferentes 

finalidades de acordo com os padrões que 

você já estudou na aula 07;

III- A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, como regulamentador, 

o Poder Público poderá restringir e condicionar o uso desse bem ambiental, de modo 

que seja conservada sua qualidade e quantidade, para diferentes finalidades de 

acordo com os padrões que você já estudou na aula 07. Importante ressaltar que 

no Brasil a água foi transformada em bem público, cujo domínio foi repartido, pela 

Constituição Federal, entre União e estados-membros. Portanto não existe mais 

no nosso país água privada, já que a água é considerada bem de uso comum do 

povo, porém sujeito ao Poder de Polícia, inerente à Administração Pública, que você 

conheceu na aula 05;

IV – A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

não é possível se falar no Brasil em águas particulares, 

mesmo que a nascente, rio ou lago esteja localizado 

em terras privadas (LEUZINGER e CUREAU, 2008). 

Segundo o ordenamento jurídico a que estão 

submetidos os corpos de água, o proprietário da 

área deve, para utilizar a água, obter uma outorga, 

isto é uma autorização do governo, e pagar o valor 

pecuniário, no caso da cobrança já ter sido implantada 

naquela bacia hidrográfica. As exceções à obrigação de 

Fig. 05
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pagar estão nos casos em que o consumo é considerado insignificante, e quando as 

águas decorrem diretamente das chuvas e são armazenadas por particulares (prática 

comum nas cisternas na região nordeste). Nestes casos, não ocorrerão cobranças. 

Você deve imaginar o tamanho do desafio político para os governantes 

implementarem essa cobrança, uma vez que a repercussão imediata da medida é 

bastante desagradável, afetando diretamente o bolso da população. Talvez essa seja 

a razão pela qual ainda é tímida a implantação dessa cobrança.

Essa possibilidade está claramente disposta no ordenamento jurídico, quando 

a Lei 9433/97 elencou a cobrança como um dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos.

O próprio texto da lei explica a razão da cobrança em seu art. 19, quando afirma 

que a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de 

seu real valor;

II - incentivar a racionalização do uso da água;

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos. (Lei 9433/1997, art 19).

A Lei 9984/2000, que instituiu a Agência 

Nacional de Águas – ANA, atribuiu a esta 

Agência  a competência para implementar, 

em articulação com os Comitês de Bacia 

Hidrográfica – CBHs, a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos de domínio da União. (ANA, 

2008).

Tomando como exemplo a experiência 

de outros países que cobram pelo uso dos 

recursos hídricos, essa imposição faz com 

que os consumidores tenham mais cuidado, 

evitando assim o desperdício. Já as empresas 

internalizam os custos, buscando formas de 

economizar e minimizar a poluição, pois segundo a ANA (2008):

Fig. 07
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A cobrança pelo uso de recursos hídricos, mais do que instrumento para 
gerar receita, é indutora de mudanças pela economia da água, pela 
redução de perdas, pela gestão com justiça ambiental. Isso porque cobra-
se de quem usa ou polui.

Portanto, o remédio legal é desagradável, mas necessário, pois a cultura 

do desperdício no nosso país é muito forte e em longo prazo, se não for mudada 

espontaneamente ou através de cobrança, acarretará escassez de água para todos, 

com conseqüências sociais catastróficas.

Atualmente, em 2008, Ceará, Paraná e Santa Catarina já instituíram a cobrança 

pelo uso da água. A União implementou a cobrança na Bacia do Paraíba do Sul e 

Nova Iguaçu.

E como se calcula a cobrança? O cálculo é feito através de estudos técnicos 

que subsidiam a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos- CNRH. 

Esses valores a serem cobrados se baseiam em mecanismos e dados quantitativos 

sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, os CBHs, que, na forma do inciso VI do 

art. 39 da Lei no 9.433, são compostos por representantes:

I - da União;

II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que 

parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.

ATIVIDADE 02

O texto recomendado refere-se ao texto legal da Lei 9433/97. 

Selecione pelo menos dois artigos e faça comentários, 

abordando os conteúdos vistos na aula.
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RESUMINDO

Nesta aula, você estudou a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, importante instrumento de Gestão 

pública ambiental para a preservação da qualidade das 

águas no Brasil para as presentes e futuras gerações.

LEITURAS COMPLEMENTARES

O texto Lei das Águas: dez anos de 

conquistas, disponível no site http://www.cnrh.gov.

b r / i n d ex . p h p ? o p t i o n = co m _ d o c m a n & t a s k = d o c _

download&gid=689&Itemid= trata da importância da lei 

de águas do Brasil e seus instrumentos para a preservação 

deste bem tão precioso.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A partir da leitura da lei , compare os dados da leitura 

com as atividades econômicas da sua região e exemplifique 

situações onde os estudos deveriam ser aplicados.
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A BIOSSEGURANÇA E A PROTEÇÃO LEGAL

APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você conhecerá aspectos da lei de Biossegurança 

que trata de assuntos polêmicos: as pesquisas da engenharia 

genética e o consumo e utilização dos alimentos transgênicos. 

Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: 

conhecer o tratamento legal para questões de engenharia 

genética; 

analisar a questão da utilização dos alimentos 

transgênicos a partir do tratamento jurídico e à luz do 

princípio da precaução.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

A biotecnologia e o direito ambiental

Desmaterializando a matéria
Com a arte pulsando na artéria
Boto fogo no gelo da Sibéria
Faço até cair neve em Teresina
Com o clarão do raio da siribrina
Desintegro o poder da bactéria

Trecho da canção Bienal, de Zeca Baleiro

Você já deve ter ouvido falar nos alimentos transgênicos. Sabe dizer se já ingeriu 

algum e qual a garantia jurídica que o consumidor destes produtos tem? 

Para falarmos nos transgênicos, precisamos 

nos reportar ao termo biotecnologia. Segundo 

Silva (2006 p.221), “por biotecnologia deve 

ser entendido o processo tecnológico que 

permite a utilização de material biológico para 

fins industriais”. São processo biotecnológicos 

aqueles que usam a tecnologia do DNA 

recombinante para gerarem variações de 

determinadas plantas, geralmente visando a melhora da performance na produção.

A biotecnologia existe desde a antiguidade. Os egípcios e gregos antigos 

utilizavam técnicas primitivas no processo de fermentação, na fabricação de vinhos 

e queijos, expondo os alimentos à presença de microorganismos. Passados séculos, 

os primeiros experimentos que deram início à ciência genética foram realizados em 

1860 por um monge austríaco, George Mendel. 

Porém, foi com descoberta do DNA, por James Watson, na década de 1940, que 

o potencial de interferência do ser humano nos processo vivos chegou a patamares 

que beiram os limites da ética. Hoje a possibilidade de clonagem de seres vivos é um 

fato real, que gera discussões sobre os caminhos da ciência e sua interferência na 

vida.

Fig. 01 

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
offi

ce
.m

ic
ro

so
ft.

co
m

/p
t-

br
/

cl
ip

ar
t/



7

A BIOSSEGURANÇA E A PROTEÇÃO LEGAL

Por volta da década de 1980 os cientistas 

adquiriram a capacidade de transferir genes 

de um organismo para o outro. Assim, surgia 

a engenharia genética, que deu origem aos 

OrganismosGeneticamente Modificados- OGMs, 

mais conhecidos por transgênicos. 

Para a obtenção desta mudança genética 

é necessário quebrar a molécula do DNA e, a 

partir da separação, incorporar um novo gene formando um DNA recombinante, 

que são definidos como as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante 

a modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam 

multiplicar-se em uma célula viva, ou ainda, as moléculas de ADN/ARN resultantes 

dessa multiplicação. A Lei 11.105/2005, em seu art. 3° inciso III, também considera 

DNA recombinante os segmentos de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/

ARN natural. 

Essa capacidade científica gera muitos questionamentos quanto ao futuro. Ao 

comentar sobre o tema transgênicos Séguin (2002, p.145) questiona : “Onde nos 

levará alterar o patrimônio genético?” A autora segue afirmando que a mutabilidade 

dos conhecimentos, com diversos sucessos e outros tantos fracassos em experiências 

transgênicas, faz lembrar o exemplo do cientista inventor doDDT, que em 1948 

ganhou o prêmio Nobel de química. Naquela época, acreditava-se que a descoberta 

iria salvar muitas vidas por evitar o tifo e a malária e também proteger as colheitas. 

Hoje sabe-se que o DDT é um veneno proibido por causar inúmeras doenças, sendo 

esse veneno condenado mundialmente.

Porém, as pesquisas da engenharia genética também trazem inúmeros 

benefícios. A primeira aplicação comercial da técnica de transgenia deu-se em 1982 

com a produção de insulina humana para o tratamento do diabetes e, de lá pra cá, 

é inegável o melhoramento de várias culturas como milho, soja, algodão, cana de 

açúcar, eucalipto entre outras. As sementes modificadas geneticamente aumentam 

a produção de alimentos por serem resistentes às pragas, por exemplo. Porém as 

conseqüências ambientais não podem ser medidas imediatamente. 

Fig. 02 
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Nem todos os transgênicos são 

iguais, alguns podem gerar conseqüências 

imprevisíveis. Ademais, existe a questão 

do patenteamento de sementes por 

multinacionais, que criam uma marca e 

estabelecem, uma reserva de mercado 

vinculando determinadas culturas como a 

soja a um tipo de semente transgênica que 

depois passa a ser vendida exclusivamente 

por determinada empresa. 

Por essas razões, o Poder Público tem o poder-dever de fazer valer o que está 

escrito na Constituição Federal art. 225, incisos II e V e preservar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do País, fiscalizando as entidades dedicadas 

à pesquisa e manipulação de material genético e controlando a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente de acordo com o art 225, 

inciso II e V da CF. 

E a sociedade tem o direito de receber informações claras sobre o que está 

consumindo para poder exercer a liberdade de escolha, um princípio democrático 

elementar, previsto nos direitos e garantias fundamentais. 

Fig. 03 
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ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1- Qual a importância do principio da precaução no direito 

ambiental em relação aos OGMs?

2- Como você acha que o direito deve tratar os transgênicos?
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O direito , os ogms – transgênicos e as células tronco
Las palomitas eran de maíz

y los humanos teníamos raíz,

hoy son transgénicos, genéticos, clonados,

biotecnológicos, modificados.

Hoy son parásitos, engendros mejorados,

farmacultivos contaminados.

El maíz, música de Liliana Felipe

Como você viu, a Constituição Federal de 1988, 

refletindo o princípio da precaução, estabeleceu que 

o Poder público tem o poder-dever de preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético 

do País.

Os dispositivos constitucionais foram 

regulamentados pela Lei 11.105 de 2005 – a Lei de 

e pelo Decreto regulamentador 5.591 de 2005 A 

lei de Biossegurança estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 

sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, 

a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o 

consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente 

modificados – OGM e seus derivados. Também traz diversos conceitos científicos que 

são complementados pelo Decreto que a regulamenta. 

Dentre estes conceitos destacamos: 

Engenharia genética: definida juridicamente como 

atividade de produção e manipulação de moléculas de 

ADN/ARN recombinante. 

Organismo Geneticamente Modificado – OGM: 

mais conhecido por transgênico, é um organismo cujo 

material genético – ADN/ARN foi modificado por qualquer 

técnica de engenharia genética. 

Fig. 04 
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Clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, 

baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de 

engenharia genética; 

Células-tronco embrionárias: células de embrião que apresentam a capacidade 

de se transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Fonte: Lei de 

Biossegurança http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/2249.html acesso 

em 30 de julho de 2008.

Percebemos assim a interação íntima entre o direito e a biologia, num claro 

exemplo de interdisciplinaridade que caracteriza o direito ambiental.

A pesquisa com células-tronco embrionárias

Você deve ter ouvido falar dessa lei nos 

últimos tempos. Essa norma ficou bastante 

conhecida pela discussão que gerou quando foi 

questionada a constitucionalidade do seu Art. 5°. 

Este artigo permite a pesquisa com células-tronco 

embrionárias, obtidas de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro, inviáveis 

ou congelados há mais de três anos, tudo com 

autorização dos genitores. O STF rejeitou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADin) 

que exigia a retirada deste artigo e manteve o texto original da Lei de Biossegurança, 

permitindo a pesquisa com embriões. Milaré, (2007, p. 585), comentando sobre a lei, 

revela achar estranho que dois assuntos tão diferentes (transgênicos e utilização de 

embriões para pesquisa) sejam tratados no mesmo instrumento legal. 

Comentando o mesmo tema, Souza (In ARAÚJO 2008 p 126) ressalta que a 

polêmica sobre a Lei de Biossegurança existe, pois a norma trata ao mesmo tempo 

de produtos transgênicos e de células humanas, que possuem objetivos diferentes 

na experimentação científica. O autor afirma que, por sua natureza, esses temas 

deveriam ter sido tratados por normas específicas e distintas. 

Citando expressamente o princípio da precaução em seu art. 1°, a Lei 11.105 

de 2005 reflete uma das maiores premissas do direito ambiental, a importância do 

Fig. 06

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
offi

ce
.m

ic
ro

so
ft.

co
m

/
pt

-b
r/

cl
ip

ar
t



11

A BIOSSEGURANÇA E A PROTEÇÃO LEGAL

cuidado com o planeta e com a natureza antes que seja tarde demais. A observância 

do princípio da precaução, segundo Milaré (2007), surge como mecanismo de 

proteção diante de todas as incertezas advindas do tema.

O Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS 
A Lei de Biossegurança criou o CNBS em seu Capítulo II. Composto por dez 

Ministros de Estado e pelo Secretário Especial de Aqüicultura e pesca da Presidência 

da República, é presidido pelo Ministro Chefe da Casa civil da Presidência da República. 

O CNBS é a última e definitiva instância para recursos e decisões e tem 

competência para:

I – fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e enti-
dades federais com competências sobre a matéria;
II – analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e 
oportunidade socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de lib-
eração para uso comercial de OGM e seus derivados;
III – avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em mani-
festação da CTNBio e, quando julgar necessário, dos órgãos e entidades 
referidos no art. 16 desta Lei, no âmbito de suas competências, sobre os 
processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e 
seus derivados;

Fonte Lei http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/2249.html
acesso em 30 de julho de 2008

Interessante ressaltar o poder de avocação a 

que se refere o inciso III. Avocar, em direito, significa 

tomar para si a responsabilidade que anteriormente 

pode ter sido concedida a alguém ou a algum órgão 

subordinado. A hierarquia é prevista em lei, no caso 

dos assuntos de biossegurança. O CNBS é a última e 

definitiva instância para recursos e decisões. Assim, 

uma questão pode ser primeiramente levada aos 

órgãos públicos como o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, da Pecuária 

e do Abastecimento, dentre outros que a norma elenca no art. 16, mas pode ser 

tão complexa que, após parecer da CTNbio, o CNBS assuma o julgamento na esfera 

administrativa.

Fig. 07
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Porém, esta capacidade de avocar, que 

significa o ato de um o órgão superior tomar para 

si as decisões de outros órgãos públicos, não 

deve ser interpretada como um autoritarismo. 

A Lei de Biossegurança busca uma integração 

de agentes para alcançar maior eficiência 

de seus objetivos. A avocação pode ser uma 

forma de tornar a discussão mais ampla, pois 

existem questões que, apesar de surgirem em 

determinado setor da Administração Pública, exigem discussões interinstitucionais.

As ações relativas à biossegurança, à gestão e ao controle, estão ainda muito 

concentradas na esfera federal. Milaré (2005) ressalta que, futuramente, com o 

surgimento de novas necessidades, órgãos estaduais correspondentes poderão 

atuar, por delegação ou outra forma, no acompanhamento dos assuntos afeitos à 

biossegurança, mas por enquanto isto ainda não ocorreu.

A Comissão Técnica Nacional de Biosssegurança- CTNBio
De acordo com o art. 10 da Lei de Biossegurança, a CTNBio é instância colegiada 

multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo. Tem como objetivo prestar 

apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e 

implementação da PNB de OGM e seus derivados. Também estabelece normas técnicas 

de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que 

envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação 

de seu risco zoofitossanitário à saúde humana e ao meio ambiente.

A CTNbio integra o Ministério da Ciência e 

Tecnologia e é uma comissão constituída por vinte 

e sete pessoas, cidadãos brasileiros de reconhecida 

competência técnica, de notória atuação e saber 

científicos, com grau acadêmico de doutor e com 

destacada atividade profissional nas áreas de 

biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde 

Fig. 08
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humana e animal ou meio ambiente. Também integram a comissão, representantes 

de órgãos estatais indicados pelos ministros.

O Artigo 17 da Lei de Biossegurança determina que toda instituição, pública 

ou privada, que utilizar métodos e técnicas de engenharia é obrigada a criar uma 

Comissão Interna de Biossegurança que dará informações aos trabalhadores e à 

coletividade, além estabelecer programas preventivos e de inspeção, encaminhando 

a documentação exigida ao órgão competente e investigando a ocorrência de 

acidentes e enfermidades possivelmente ligados aos OGMs e seu derivados.

A Rotulagem
A controvérsia sobre OGMs durará muito tempo, pois as conseqüências, 

positivas ou negativas, advindas do consumo de transgênicos precisam de um certo 

tempo para se manifestarem, talvez até mais de uma geração.

As restrições impostas pela Lei de Biossegurança invocam o princípio da 

precaução, conforme visto anteriormente nesta aula. Esse princípio envolve não só 

aspectos atinentes ao Direito Ambiental, mas também ao Direito do Consumidor, 

visto que o consumidor tem o direito à informação correta sobre os produtos que 

está consumindo e assim escolher se quer ou não um alimento transgênico.

A lei de biossegurança em suas disposições finais e transitórias, no art. 40, 

estabelece que: 

Art. 40 - Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo 
humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM 
ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, 
conforme regulamento. (Grifos nossos) 

http://www.ctnbio.gov.br/index.php/content/view/2249.html. acesso em 
29 de julho de 2008

O Decreto N°4.680, de 24 de abril de 2003 

regulamenta o direito à informação do consumidor 

quanto aos alimentos e ingredientes alimentares 

destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de 

OGMs, obrigando aos fabricantes de produtos que Fig. 10
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contenham acima do limite de 1% (um por cento) de matéria prima de natureza 

transgênica, a terem no rótulo o desenho de um T inscrito num triângulo amarelo.

 Desta forma, a Lei de Biossegurança reforçou o que já era obrigatório por decreto 

que regulamentava a lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, publicado em 

1990. Este tipo de cuidado se reflete em outros diplomas legais, como a Lei 7.802/89, 

que trata dos agrotóxicos e inclui o cuidado com as embalagens e rotulagem, assim 

como o destino final das embalagens.

A lei de biossegurança especifica ainda práticas ilícitas referentes ao tema e 

define as formas de responsabilidade para ações que infrinjam o texto legal. Essas 

ações estão relacionadas às práticas proibidas de biossegurança, algumas ainda num 

exercício de futurologia.

A mais impressionante possibilidade é clonagem de seres humanos, prática que 

atualmente ainda não é dominada e só de pensar nas implicações, já causa espanto. 

Mas de qualquer forma, a lei proíbe tal prática, já impondo penalidade para ela: 

reclusão de dois a cinco anos e multa.

Enfim, o direito ambiental entrou numa nova 

era: a dos seres humanos interferindo nos aspectos 

mais complexos e misteriosos da criação. Território 

anteriormente discutido no campo da ficção 

científica, mas que atualmente, para o bem e para 

o mal, está desafiando diversos ramos do saber, 

dentre eles, o direito.Fig. 11
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ATIVIDADE 02

Caso você não consiga responder a atividade retome a leitura 

do conteúdo a que ela se refere.

1- Qual o tratamento legal para as células tronco?

2- Qual a relação entre a rotulagem e a liberdade de escolha?
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RESUMINDO

Nesta aula, você estudou a Lei de Biossegurança, que 

trata de assuntos da mais avançada esfera científica e que 

geram desafios inimagináveis há apenas algumas décadas, 

como, por exemplo, a decisão sobre o uso de células-tronco 

embrionárias. Você viu também os seus mecanismos de 

controle, baseados no princípio da precaução e a obrigação 

de informar ao consumidor sobre a natureza do alimento 

que está consumindo.

LEITURAS COMPLEMENTARES

Os textos recomendados permitirão que você conheça 

a opinião de cientistas e juristas sobre os transgênicos.

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

A partir da leitura dos textos recomendados na leitura 

complementar, construa um texto de uma lauda com sua 

opinião sobre os transgênicos, justificando de acordo 

estudados nesta aula.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você estudará princípios da Política Nacional de 

saneamento Básico e sua importância para o desenvolvimento 

sustentável. Também estudará o tratamento legal à questão dos 

agrotóxicos e os cuidados com relação à sua utilização. Bons 

Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

identificar os princípios e ferramentas da Política 

Nacional de Saneamento Básico;

conhecer os principais aspectos da Lei que regula o uso 

e comercialização de agrotóxicos no Brasil.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Uso do solo

O ser humano habita a parte sólida do nosso planeta, utilizando-se do solo e do 

subsolo para retirar o seu sustento. Portanto a preservação do solo é essencial para a 

preservação de ecossistemas e para a preservação da capacidade deste solo de gerar 

alimentos.

Desde que se tornou gregário, fixando-

se em territórios demarcados, há milhares 

de anos, o homem vem se utilizando do solo 

para a agricultura, para depósito de lixo e 

para construção de moradias. A ocupação 

de territórios gerou inúmeros conflitos ao 

longo da história, os solos férteis sempre 

foram disputados pelas civilizações, algumas 

apelando para supostos direitos divinos a ocuparem determinado território. A 

agricultura, inicialmente feita de forma rudimentar, vem desviando leitos de rios 

para irrigação, queimando terrenos, permutando plantações e, a partir do século 

XX, utilizando-se de defensivos agrícolas que controlam pragas. Essa conduta vem 

exaurindo as camadas superficiais da terra e gerando conseqüências imprevisíveis.

 A história traz exemplos de civilizações inteiras que desapareceram por mau 

uso do solo, como a civilização Maia e os habitantes da ilha de Páscoa, Almeida 2002. 

Apesar da dependência do solo para a agricultura, o homem não vem tratando 

bem a superfície do planeta, gerando problemas cujas conseqüências retornam para 

a população. No campo do direito, o uso e a ocupação do solo envolvem uma série 

de querelas que despertam conflitos políticos e jurídicos, tanto no campo quanto na 

cidade. No âmbito rural, o desgaste do solo, decorrente de culturas inadequadas para 

determinados tipos de solo, o desmatamento para criação de gado e a utilização dos 

agrotóxicos que geram resíduos, alteram as estruturas do solo, além de prejudicarem 

a saúde da população. Esses são alguns dos problemas mais prementes. 

Fig. 01 
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No uso do solo urbano a complexidade também 

é grande. Toda construção aparente gera uma série de 

resíduos que adentram as camadas internas do solo. Como 

exemplo, podemos imaginar a quantidade de resíduos que 

gera uma grande cidade com prédios, fábricas, cemitérios, 

entre outras construções impactantes. 

No Brasil, a imensa maioria da população, de todas 

as camadas sociais, não tem acesso a redes de esgoto, 

utilizando-se ainda do precário sistema de fossas sépticas, 

que causam infiltrações e geram problemas sérios como elevação de níveis de nitrato 

na água, assunto estudado nas disciplinas deste curso.

Outra questão grave é o destino do lixo das cidades brasileiras, pois a imensa 

maioria dos municípios do nosso país ainda despeja os dejetos domésticos, industriais 

e até hospitalares em lixões, contaminando o solo e o lençol freático.

Diante dessa situação, existem diversos tipos de licenciamento para as diversas 

atividades, mas somente recentemente, em 2007, A Lei 11. 445/2007 veio trazer à 

luz do nosso ordenamento jurídico um direcionamento para a implantação de 

uma Política Nacional de Saneamento Básico. Historicamente o saneamento básico 

no Brasil foi visto pelos governantes como algo pouco importante politicamente.

Uma política nacional de saneamento básico só foi pensada de forma estrutural 

recentemente.

A explicação para tal fato tem raízes históricas. O sistema colonial aqui implantado 

explorava a terra sem nenhuma preocupação com infra-estrutura ou benfeitorias. As 

cidades surgiram próximas aos leitos dos rios e no litoral, dessa maneira, esses biomas 

serviam, também, para depósito de lixo.

Com o aumento da população, os problemas advindos da falta de planejamento 

urbano para uso de solo se avolumaram. Descobertas científicas mostraram que o 

simples tratamento de água diminuía drasticamente a mortalidade infantil. No século 

XX, normas sobre saneamento começaram a ser publicadas mais ainda sem muito 

empenho políticos, pois, além de serem obras caras, inacessíveis à muitas prefeituras 

municipais, ainda existe a máxima política de que “ cano enterrado não gera voto” 

como bem afirma Milaré, 2005, p.605.

Fig. 02 
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Apesar deste contexto, e da demora 

de mais de vinte anos na tramitação de uma 

lei própria para o setor de saneamento, a lei 

11.445/07 preencheu esse espaço e já nasce 

com atraso, pois as condições sanitárias para 

serem melhoradas vão exigir um grande 

esforço político, financeiro e educacional, 

sendo complementadas por instrumentos 

de controle a cargo do judiciário com a fiscalização que compete à população e ao 

Ministério Público, como fiscal da lei.

Princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento 
Básico- PNSB
A lei 11.445/07 traz princípios fundamentais que baseiam a prestação de 

serviços público de saneamento ambiental. São diretrizes legais que reforçam 

a idéia da necessidade de se tratar o saneamento como uma política pública 

universal, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades 

e maximizando a eficácia das ações e resultados 

(inciso I e II).

O abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos 

sólidos também são contemplados pela PNSB. De 

acordo com o inciso III, esses serviços devem ser 

realizados de forma adequada à saúde pública 

e à proteção do meio ambiente, respeitando as 

peculiaridades locais com adoção de métodos e 

técnicas adequados a cada região.

Um aspecto importante da lei 11.445/2007 é o reconhecimento da necessidade 

do combate à pobreza e a busca pela melhoria da qualidade de vida através de 

políticas articuladas de desenvolvimento urbano regional, das quais o saneamento 

básico seja fator determinante.

Fig. 03 
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Também existe a preocupação na Lei da Política Nacional de Saneamento com 

a utilização de tecnologias apropriadas e acessíveis à capacidade de pagamento 

dos usuários, com adoção de soluções graduais e progressivas (inciso VIII), com 

a integração das infra-estruturas e serviços e com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. (inciso XIII).

A regulação de serviços públicos de saneamento 

básico deverá atender a critérios de independência 

decisória, autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora; também devem 

ser a tônica a transparência, tecnicidade, celeridade 

e objetividade das decisões. De acordo com o art. 

21, a regulação poderá ser delegada pelos titulares 

a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo estado.

Assim como outros instrumentos normativos que tratam do direito ambiental, a 

Lei 11.445/2007 traz conceitos que servirão como base para os operadores do direito 

interpretarem e se basearem nas discussões jurídicas que irão surgir sobre a aplicação 

prática da lei. Destacamos em seu art. 3° os seguintes conceitos:

abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição;

esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 

final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente;

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição 

e limpeza de logradouros e vias públicas;

A lei, apesar de sujeita a críticas por omissões quanto à divisão de tarefas, por 

exemplo, tem como virtude o fato de ter iniciado a regulamentação no setor de 

Fig. 05
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saneamento, tratando de questões atuais que requerem urgência na sua aplicação. 

Ainda teremos que esperar o desenrolar e as interpretações que os juristas operadores 

do direito farão para melhor serem cumpridos os seus objetivos. Porém, somente 

com o apoio da sociedade civil, e reforço na educação ambiental com práticas 

que incentivem e despertem no cidadão uma postura individual ambientalmente 

responsável, o Brasil poderá chegar à níveis de saúde ambiental condizentes com o 

seu posicionamento econômico perante o mundo globalizado.

ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1-Comente sobre os princípios básicos da Política Nacional 

de Saneamento Básico.

2- Qual o principal problema de saneamento da sua cidade?

O tratamento legal para o uso e a venda de agrotóxicos
Você sabe o quanto de agrotóxico você consome em frutas e vegetais? Quais as 

responsabilidades na utilização e manipulação destes produtos?

A questão dos agrotóxicos vem ganhando 

visibilidade no Brasil com a freqüente divulgação 

dos efeitos nefastos dos seus resíduos na 

saúde dos consumidores e, principalmente, 

dos agricultores que lidam diretamente com 

essas substâncias. A lei 7.802/89, atualizada 

pela lei 9974/2000, introduziu um sistema de 

registro dos agrotóxicos e seus componentes 

dependendo de uma autorização conjunta dos Fig. 06
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Ministérios da Agricultura, Saúde e Meio Ambiente.

Essa lei, regulando o uso e comercialização dos agrotóxicos, abrange todas 

as atividades que porventura estejam ligadas à manipulação e comercialização do 

produto, desde a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 

assim como o transporte, o armazenamento, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação. Também se preocupa com o destino final dos resíduos 

e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos. Assim, traz institutos bastante afinados com o direito ambiental e o 

código de defesa do consumidor.

A definição legal de agrotóxicos encontra-se no art. 2° da norma. Agrotóxicos 

são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 

ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos.

Ao poder público cabe a fiscalização (art. 12) quando da devolução e destinação 

adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, o 

armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens 

vazias dos agrotóxicos e afins.

Quanto à responsabilidade no posto de venda, a lei impõe a obrigação da 

comercialização através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente 

Fig. 07

Fo
nt

e:
 ja

rd
im

hq
.b

lo
gs

po
t.c

om



12

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

habilitados que, de acordo com Resolução CREA N° 344/90, do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia são os engenheiros agrônomos e engenheiros 

florestais nas respectivas áreas de habilitação. 

Os consumidores também têm suas 

responsabilidades. A lei obriga aos usuários de 

agrotóxicos a devolução das embalagens vazias 

dos produtos aos estabelecimentos comerciais 

em que foram adquiridos, de acordo com as 

instruções previstas nas respectivas bulas, 

no prazo de até um ano, contado da data de 

compra.

As sanções a que estão sujeitas o profissional que emitir receita errada, displicente 

ou indevida podem ser de ordem administrativa, civil e penal pelos danos causados à 

saúde das pessoas e ao meio ambiente, pois segundo o artigo abaixo transcrito: 

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar ser-
viço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa. (BRASIL, Lei 7802/89)

As penalidades podem atingir pessoas físicas, empresas e acarretam também 

multas, inutilização do produto, destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, 

com resíduos acima do permitido; cancelamento de autorização, registro ou licença e 

interdição temporária ou definitiva de estabelecimento dentre outras sanções.

A lei também, em seu art. 7 °, § 2°, traz 

estritas exigências quanto à rotulagem, proibindo 

inscrições que causem confusão ao consumidor e 

deixando claras as indicações da periculosidade dos 

componentes, inclusive proibindo declarações tais 

como : “seguro”, “não venenoso”, “não tóxico”; com 

ou sem uma frase complementar, como: “quando 

Fig. 08
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utilizado segundo as instruções”. Aliás, é obrigatória por lei a inscrição de uma figura 

que simbolize perigo, como esta pouco amistosa que está ao lado.

Finalmente, as empresas que produzem e vendem agrotóxicos têm a obrigação 

legal de implementar, em colaboração com o Poder Público, programas educativos 

e mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte 

dos usuários. 

Como você viu neste estudo, a lei de agrotóxicos é bastante rígida e se refere 

a princípios do Direito ambiental e do direito do consumidor, mas principalmente 

reporta ao maior princípio do direito: o direito à vida, pois sem ele nenhum direito 

pode ser exercido.

ATIVIDADE 02

Pesquise sobre a lei estadual que trata do assunto agrotóxicos 

no Rio Grande do Norte e aponte as semelhanças e diferenças 

com a Lei estudada nesta aula.

RESUMINDO

Nesta aula você estudou duas leis que se referem 

à questões bastante presentes na vida de todos, com 

influência direta na saúde da população. Somente com 

a real aplicação das diretrizes legais é que se trilhará o 

caminho para o desenvolvimento sustentável, princípio 

plasmado na Constituição da República.
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LEITURAS COMPLEMENTARES

O texto recomendado permitirá que você conheça a 

atuação da ANVISA na sua competência legal de fiscalizar 

o uso e a venda de agrotóxicos no Brasil, visite o site: 

h t t p : / / w w w . a n v i s a . g o v . b r / d i v u l g a /

noticias/2008/280708_2.htm

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTO

Baseado no que você estudou nesta aula, quais as prin-

cipais melhorias que devem ser implementadas na sua 

região para atender os ditames das leis ora referidas?
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você estudará os instrumentos processuais mais 

utilizados na proteção ao meio ambiente, bem de uso comum 

e considerado um direito difuso, pois o prejuízo advindo da 

degradação atinge a todos sem distinção. Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

identificar os principais procedimentos jurídicos que 

visam a proteção do meio ambiente;

conhecer a importância da atuação do ministério 

público como fiscal da lei e guardião do interesse público 

ambiental.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Os intrumentos jurídicos processuais de proteção ao meio 
ambiente
Você até agora estudou diversos temas relevantes com relação à proteção ao 

Meio Ambiente. Conheceu diversas leis que abordam tanto assuntos materiais como 

processuais, além de estabelecerem diretrizes para a proteção ao meio ambiente 

natural e cultural.

Essas normas jurídicas, na forma de leis , 

resoluções, decretos e portarias, só ganham 

efetividade quando aplicadas de forma 

articulada e por autoridades investidas de 

poder de jurisdição. A consciência ambiental 

da população exercendo sua plena cidadania 

também contribui sobremaneira para a real 

efetividade do direito, pois sabemos que no 

Brasil existem muitas leis que não funcionam por falta de apoio e fiscalização da 

comunidade envolvida. A educação ambiental neste caso torna-se imprescindível, 

mas enquanto essa consciência não chega, o Estado Brasileiro, na sua obrigação 

constitucional de proteger o Meio Ambiente, lança mão de mecanismos de comando 

e controle para buscar o desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, devido à nova ordem social, que exige a proteção do bem comum 

e da coletividade com soluções democráticas e solidárias, foram elaborados diversos 

instrumentos administrativos e processuais destinados a preservar o meio ambiente. 

Para Oliveira (2007, p.125) “ no Brasil a proteção ambiental apóia-se em três pilares: 

Poder Público, Ministério Público e Sociedade Civil.”

O Poder Público divide-se em Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário. O primeiro exerce o controle administrativo preventivo (licenças, 

fiscalizações) e repressivo (multas e penalidades administrativas). O Legislativo aprova  

leis de proteção ambiental e o Judiciário julga e aplica a lei nos casos concretos.

O Ministério Público tem uma importante missão na sua função de fiscal da lei 
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e principal atuante na interposição da Ação Civil Pública com seu Inquéritos civis e 

Termos de Ajustamento de Conduta.

Já a importância da sociedade civil se faz na plena acepção do termo cidadania, 

pois a proteção ambiental é principalmente um interesse público.

Como direito difuso, o direito ambiental requer um esforço conjunto de governo 

e comunidade para que os instrumentos jurídicos postos sejam realmente válidos 

para a proteção do maior bem: a vida no nosso planeta.

Meios Administrativos de Proteção ao Meio Ambiente
O controle administrativo na questão ambiental é exercido pelo poder 

executivo através de instrumentos preventivos e repressivos. Os meios preventivos, 

decorrentes do poder de polícia, são da esfera do poder executivo, que controla e 

regula as atividades e empreendimentos potencialmente nocivos ao meio ambiente. 

A autoridade administrativa pode agir de forma discricionária, isto é, de acordo com 

uma margem de escolha dentro dos limites estabelecidos em lei. 

São meios preventivos: as autorizações, 

as concessões administrativas e as permissões 

de uso, além dos instrumentos para a proteção 

ambiental listados no art. 9° da Lei 6938/81 da 

Política Nacional do Meio ambiente, já estudados 

em aulas anteriores.

O controle repressivo por parte da 

administração pública está baseado em 

penalidades administrativas na forma de multas, 

perda ou restrição de benefícios e incentivos fiscais, proibição de concessão de 

empréstimos em estabelecimentos oficiais de crédito. Entre as medidas mais severas 

estão o embargo da obra, a interdição da atividade e o encerramento da atividade, 

dependendo da infração cometida, e obedecendo um critério de proporcionalidade 

entre o dano e a medida aplicada.

O art. 70 da lei 9605/98, a Lei de Crimes Ambientais, que você estudará neste 

curso, define infração administrativa ambiental como toda ação ou omissão que viole 

Fig. 02 
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as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 

proteção e recuperação do meio ambiente. Ao 

constatar uma irregularidade, o representante 

da administração pública, com poderes para tal 

tarefa, deve lavrar auto de infração ambiental 

e instaurar processo administrativo. Esta é a 

função dos funcionários de órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como dos 

agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha, de acordo art. 70 § 1º 

da Lei 9605/98. 

As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, dependendo 

de cada caso nos termos do art. 72 da Lei de Crimes Ambientais:

advertência;

multa simples;

multa diária;

apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração;

destruição ou inutilização do produto;

suspensão de venda e fabricação do produto;

embargo de obra ou atividade;

demolição de obra;

suspensão parcial ou total de atividades;

Esta repressão baseia-se no princípio da função sócio ambiental da propriedade, 

que estabelece limitações ao poder do proprietário em prol do bem comum.

O Tombamento e a Desapropriação
Para o Direito Ambiental destacam-se duas modalidade de limitação de restrição 

administrativa à propriedade: o tombamento e a desapropriação.

Fig. 03 
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Esses dois institutos têm origem na 

Constituição Federal – CF - de 1988 em 

seu art. 216, como meio de proteção ao 

patrimônio cultural nacional, aplicando-se ao 

patrimônio ecológico. No tombamento ocorre 

a limitação perpétua do direito à propriedade, 

constituindo-se numa declaração de valor, seja 

ele histórico, paisagístico, turístico, cultural ou 

outro que, por terem características e valores 

únicos, mereçam a proteção legal, impedindo que o proprietário modifique a sua 

estrutura, aparência ou destinação.

A desapropriação ocorre quando o proprietário perde a propriedade de forma 

compulsória. A desapropriação pode ocorrer por utilidade, necessidade pública ou 

interesse social. Nesses casos, não consiste numa penalização, gerando indenização 

prévia e justa em dinheiro, conforme o art. 5°, inciso XXIV da CF de 1988. Não há 

de se confundir com a desapropriação por motivo de condenação penal, em que 

logicamente, não ocorre indenização. O diploma legal que regula a indenização por 

necessidade e utilidade pública é o Decreto –Lei n° 3.345/41, com suas sucessivas 

alterações.

O Ministério Público e a proteção ao Meio Ambiente
Tradicionalmente o Promotor de 

Justiça era aquela pessoa que acusava o réu 

perante o Tribunal do Júri. Com o advento 

da Constituição de 1988 as atribuições do 

Ministério Público - também chamado de 

Parquet , expressão francesa que remonta 

às origens da instituição - foram ampliadas 

e os seus membros ganharam mais visibilidade.

Como instituição permanente e essencial à justiça, cabe ao Ministério Público, por 

preceito constitucional, a defesa dos interesses difusos (que não são individualizáveis, 

Fig. 04 
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mas englobam todos os seres vivos, até os que ainda não nasceram, coletivos (que 

atingem um grupo que pode ser identificado), sociais (como direito ao trabalho, por 

exemplo) e individuais funciona como um representante daqueles que não têm voz, 

porque, por exemplo, ainda nem nasceram...

A proteção ao Meio Ambiente é função institucional do Ministério Público de 

acordo com o art. 5° inciso 3°, alínea “d”, da Lei Complementar 75/1993 e no art. 25, 

inciso IV alínea “ a” da Lei 8.625/1993.

Nas ações em que não atua como parte processual o promotor fiscaliza a correta 

aplicação da legislação, dos atos das partes e do próprio juiz, a esta prerrogativa se dá 

o nome de custos legis , ou fiscal da lei. A fiscalização do 

parquet se estende aos atos da Administração Pública 

que possam causar lesão ao Meio ambiente, devendo 

neste caso o promotor agir para evitar o dano e instaurar 

processo contra a autoridade que, por sua omissão, 

violou princípios do direito administrativo e ambiental. 

Esta autoridade pode advir do órgão ambiental, do 

prefeito, do governador ou até do presidente da 

república, dependendo da esfera da jurisdição em que 

atue o membro do Ministério Público que na esfera 

federal é chamado Procurador da República.

Esse poder se baseia na própria CF que estabelece, 

em seu art. 225, caput e § 1° o princípio da supremacia do interesse público ambiental 

na proteção ao meio ambiente e da indisponibilidade do bem ambiental. (GOMES, 

2003). A proteção ao meio ambiente contra agressões que partem de quem quer 

que seja, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, é função de todos, mas cabe 

ao Ministério Público, como custos legis a função constitucional de acionar o poder 

judiciário em nome da coletividade, que muitas vezes não tem como se defender. 

Fig. 06

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
w

w
w

.sx
c.

hu
/b

ro
w

se
.

ph
tm

l?
f=

vi
ew

&i
d=

10
24

96
6



11
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ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere.

1- Construa o conceito de direito difuso.

2- Você conhece algum caso, na sua região, de desrespeito 

ao meio ambiente que ocorreu a atuação do Ministério 

Público ?

Ação civil pública
Inspirada no direito americano, a Ação Civil Pública 

é regulamentada pela lei 7.347 de 1985 que disciplina a 

ação civil pública de responsabilidade por danos causados 

ao meio- ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. É 

uma ação de natureza condenatória, que visa proteger os 

interesses coletivos e individuais homogêneos. Tem por 

objetivo a preservação e a conservação, a recomposição ou 

a reparação do dano, dentre eles o dano ambiental.

A Ação Civil Pública pode ser provocada pelos legitimados no art. 5° da lei n° 

7.347/85 com redação atualizada pela lei 11.448/2007:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

Fig. 07
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b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico.

Podemos citar como exemplo de utilização: o caso em que o órgão ambiental 

não exige o licenciamento ao responsável pelo empreendimento, ou o caso de um 

prefeito iniciar uma obra sem licenciamento ambiental.

Apesar dos diversos titulares (ONGS, 

associações de classe, dentre outros) este 

instrumento jurídico é mais utilizado pelo 

Ministério Público.

A Ação Civil Pública pode ser antecedida 

de um Inquérito Civil, previsto no art. 8° §1°da 

Lei 7437/85. É um procedimento administrativo, 

exclusivo do Ministério Público, que tem como 

finalidade investigar a ocorrência e autoria de um possível dano ambiental. Não é 

obrigatório e pode gerar um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, 

uma espécie de acordo preliminar em que as partes investigadas se comprometem 

a cessar a irregularidade para não sofrerem ajuizamento de ação judicial contra si. O 

documento gerado no acordo é denominado Termo de Ajustamento de Conduta – 

TAC - e, caso não seja cumprido, serve de prova na Ação Civil Pública correspondente 

ao fato ilícito que o gerou.

Ação Popular

Segundo a CF, art. 5°, LXXIII, qualquer cidadão 

é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade 

de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 

ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

O objetivo da Ação Popular é a anulação do ato lesivo ao 

meio ambiente e a recomposição das perdas. É cabível, 

no caso do funcionamento de atividade potencialmente 

Fig. 08
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poluidora, sem que autorização legal e caso haja omissão administrativa, e até mesmo 

do Ministério Público, que tem a obrigação de acompanhar a ação, nos termos da lei 

4.717/65. Assim, qualquer cidadão pode acionar a justiça como parte legítima, pois o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é “direito de todos” (CF, art. 225, caput).

Mandado de Segurança Coletivo

Instrumento clássico do direito, presente na Constituição Federal em seu art. 

5º LXIX, o Mandado de Segurança existe para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade  pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público;

Já o Mandado de Segurança coletivo visa a proteção de direitos coletivos e 

difusos e de acordo com o art. 5°, inciso LXX, pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses 

de seus membros ou associados;

Além desses instrumentos jurídicos, há a possibilidade de se responsabilizar o 

agente público pela omissão através da Lei n 8.429/92 em seu art. 11, inc. II, que trata 

da Improbidade Administrativa, pois neste caso o agente público deixou de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, isto é, ato que tinha o dever legal de praticar.

ATIVIDADE 02

1. Aponte duas das questões ambientais relativas à sua cidade 

e sugira, com base no que estudou que remédios jurídicos 

são mais adequados à cada caso.



14

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

RESUMINDO

Nesta aula, você estudou os principais instrumentos 

processuais de que o legislador brasileiro dispõe para 

proteção ao meio ambiente. Viu também a importância 

do ministério público como instituição com poderes para 

agir judicialmente em defesa da coletividade e da causa 

ambiental.

LEITURAS COMPLEMENTARES

No texto recomendado você verá que a atuação do 

Ministério Público nem sempre é bem acolhida por setores 

da sociedade interessados no crescimento da economia. 

http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/m0157531.

html

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Pesquise na imprensa local notícias sobre a atuação 

do Ministério Público no estado e quais os aspetos mais 

controversos desta atuação.
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APRESENTANDO A AULA

Nesta aula você verá os últimos assuntos selecionados para 

esse breve estudo sobre o direito ambiental brasileiro. Veremos 

nesta aula a responsabilidade ambiental em suas três esferas: 

administrativa, civil e penal. Assim completamos uma visão 

panorâmica sobre esta disciplina tão vasta como fascinante 

e principalmente essencial para a construção do mundo 

ambientalmente sustentável que nós e os nossos descendentes 

precisamos e merecemos. Bons Estudos!

DEFININDO OBJETIVOS 

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

entender os conceitos que envolvem a responsabilização 

jurídica por danos ao meio ambiente;

conhecer a Lei de Crimes ambientais e sua importância 

para o desenvolvimento sustentável.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Dano e responsabilidade ambiental
Você sabe o que significa Dano Ambiental? A 

quem atinge e como pode ser reparado? Para falarmos 

de responsabilidade precisamos entender o que 

significa dano ambiental. O dano ambiental tem como 

característica principal o prejuízo a uma pluralidade 

difusa de vítimas, e muitas vezes é impossível reparar 

o prejuízo causado. Daí a importância do princípio da 

prevenção prevalecer como princípio maior do direito 

ambiental. 

Todavia, caso o dano ocorra, o agente responsável 

deverá repará-lo e, dependendo da conduta do agente 

poluidor, seja pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

incidirá sobre o causador do dano a responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade 

administrativa ou, caso seja comprovado crime, a responsabilidade penal. 

As esferas de responsabilidade são independentes, não se comunicando entre 

si. Uma pessoa pode ser processada na esfera civil e absolvida na esfera penal. Às 

vezes uma atitude é considerada uma infração administrativa, mas não chega a ser 

um crime. 

A única maneira de haver comunicação entre as responsabilidades é quando 

no processo penal se apura a inexistência do fato. Sem o fato, não há como haver 

reparação. Fora essa hipótese, um fato pode ocorrer e não ser tão grave ao ponto 

de gerar uma condenação penal, mas não afastará a responsabilidade civil que se 

configura, mesmo que não haja culpa por parte do poluidor, pois é objetiva. O poluidor 

apenas ficará livre da condenação penal, mas terá que reparar o dano, arcando com 

todas as despesas decorrentes da reparação.

Vejamos agora como o direito trata cada uma das responsabilidades.

Fig. 01 
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A responsabilidade administrativa
A responsabilidade administrativa resulta de condutas ilícitas que são investigadas 

e punidas pela própria administração pública, através de autoridades competentes 

que podem lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. 

Essas autoridades são os funcionários de órgãos 

ambientais integrantes do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente - SISNAMA. 

A autoridade competente apurará a 

conduta do agente poluidor e aplicará, se 

cabível, a sanção proporcional ao ato ilícito, sem 

necessidade de ação judicial pois, nesse caso, 

utilizará o poder de polícia. 

A responsabilidade administrativa por danos ao meio ambiente encontra-se 

descrita no art. 70 da lei 9605/98 – a Lei de Crimes Ambientais, nestes termos: 

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente. Fonte Lei 9605/98. BRASIL,1998. 

As sanções cabíveis podem ser: advertência; multa ; apreensão dos animais, 

produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos 

ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização 

do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou 

atividade; demolição de obra entre outra, dependendo da gravidade do fato.

Fig. 02 
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ATIVIDADE 01

A atividade a seguir deve ser feita antes de prosseguir nos 

estudos da aula. Caso você não consiga respondê-la, retome 

a leitura do conteúdo a que ela se refere:

1- Construa o seu conceito de dano ambiental

2- Em que esfera é apurada a responsabilidade  administrativa?
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Responsabilidade civil objetiva
A responsabilidade civil por danos ao meio 

ambiente é a mais abrangente, pois atinge diversas 

condutas que necessariamente não precisam 

constituir-se em ações ilegais. Na verdade, esse tipo 

de responsabilidade mira a reparação do dano não 

importa como tenha ocorrido. É uma responsabilidade 

objetiva, isto é, não é necessário que se apure a intenção 

do causador da poluição, basta que um fato seja ligado 

à uma ação ou omissão de um determinado agente ou 

pessoa jurídica.

Esta objetividade decorre da própria Constituição Federal, em seu artigo 225, § 

3° e no art. 14 § 1° da lei 6938/81- a Política Nacional do Meio ambiente. Neste tipo de 

responsabilidade, o agente poluidor tem a obrigação de reparar danos ambientais 

causados a terceiros em decorrência de atos omissivos, comissivos, materiais ou 

jurídicos, lícitos ou ilícitos. Portanto, não tem 

como o responsável alegar que não teve culpa. 

Essa rigidez encontra guarida num dos maiores 

princípios do direito ambiental estudado na aula 

01 – o princípio do poluidor-pagador.

 Para a imposição da responsabilidade 

civil, se apura a ligação entre o agente e o fato, 

denominado em direito de nexo de causalidade. 

Como o dano ambiental pode ser considerado 

individual, quando atinge uma determinada pessoa e seus bens ou o coletivo, quando 

recai sobre uma coletividade, o agente poluidor pode ser alvo de sofrer diversos 

processos, visando a reparação do dano individual e do coletivo (LEUZINGER, 2008). 

O dano ambiental, seja qual for, sempre será difuso, pois tudo está interligado na 

natureza, apesar de alguns entendimentos divergentes por parte de julgadores ainda 

ligados à visão antropocêntrica. Na outra fronteira, mais de vanguarda, doutrinadores 
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defendem a teoria da responsabilidade objetiva por risco integral, não admitindo 

nenhuma exceção à obrigação do agente poluidor reparar o dano, nem mesmo em 

caso fortuito ou de força maior. Esses casos são, por exemplo, uma ocorrência de um 

furacão, ou um atentado terrorista que atinja uma unidade fabril.

As pessoas jurídicas de direito público, que são a União, os estados, os municípios 

e o distrito federal, autarquias e fundações públicas também respondem civilmente 

tendo obrigação de restaurar o dano ambiental.

Logicamente, em todos os casos, quando não é possível a restauração admite-

se uma compensação financeira a ser aplicada em ações dirigidas à proteção e 

educação ambiental.

ATIVIDADE 02

1- Qual a relação entre a responsabilidade civil objetiva e o 

princípio do poluidor pagador?

2- Defina nexo de causalidade.

Responsabilidade penal – a lei de crimes Ambientais
A Lei de Crimes Ambientais - Lei n° 9605/98 - é composta por 82 artigos e 

dividida em oito capítulos. Apesar de serem previstos crimes ambientais em outra 

leis anteriores e posteriores à Lei de Crimes 

Ambientais, esta norma estabeleceu no Brasil 

um sistema de proteção penal ambiental, com 

previsão dos crimes e infrações ambientais e suas 

respectivas penas com a especificidade que o tema 

merece. Por isso é considerada como um marco na 

proteção à natureza, junto com a lei 6938/81.

Essa lei, também chamada “Lei da vida”, 

implementou no ordenamento jurídico brasileiro diversos mecanismos que 

criminalizam condutas anteriormente vistas como simples contravenções e definiu 

penas para ações que antes só eram consideradas infrações administrativas. 

Fig. 05
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Os artigos 2º e 3º dessa lei tratam 

da responsabilidade das pessoas físicas e 

jurídicas, a que se refere o art. 225 da CF, 

inclusive prevendo a possibilidade de ocorrer 

co-autoria em crimes contra a natureza. Assim, 

o Estado Brasileiro tem o poder de punir não só 

a pessoa jurídica em si, como também poderá 

responsabilizar seus diretores, gerentes etc., 

enfim, todos que tenham compactuado com 

o crime ambiental. 

Nem todos os atos lesivos à natureza foram abrangidos pela lei, como era a 

intenção original de seus idealizadores. Até pela sua natureza, não há como imaginar 

todas as condutas ilícitas que possam vir a ocorrer. Ademais, outras leis específicas 

tratam de crimes ambientais, como você viu na lei de agrotóxico, por exemplo. 

A compilação de previsões dessa codificação responsabiliza, de forma mais 

ampla, aqueles que, direta ou indiretamente, tenham concorrido para o dano 

ambiental, estabelecendo parâmetros norteadores para a autoridade judiciária 

aplicar a pena: são os atenuantes (art. 14) e agravantes (art. 15) específicos da lei 

ambiental. 

Os crimes previstos são dolosos, de natureza intencional, ou culposos, quando 

não intencionais. Vale ressaltar que a responsabilidade penal pode atingir tanto o 

agente poluidor quanto o funcionário público que é 

responsável pela emissão da licença ou autorização.

Em relação às penas previstas para as pessoas físicas, 

a lei estabelece penas privativas de liberdade (detenção 

ou reclusão), penas restritivas de direito (prestação de 

serviços à comunidade), interdição temporária de direitos, 

suspensão total ou parcial de atividades, prestação 

pecuniária (pagamento de indenização em moeda 

corrente) e recolhimento domiciliar.

A referida lei representa a moderna política de 

Fig. 06
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Direito Penal e principalmente do direito ambiental que, corolário do princípio da 

precaução, pune ações que possam gerar riscos. Como exemplo, temos o seguinte 

artigo:

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de 
cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de 
um a três anos, e multa. Lei 9605/98 BRASIL, 1998

Depreende-se desse artigo supracitado que o simples fato de negligenciar 

determinada obrigação de caráter ambiental, como, por exemplo, deixar de executar 

um plano de manejo, é passível de punição, pois tal conduta gera o risco para o meio 

ambiente.

A Lei de Crimes Ambientais traz diversos dispositivos que se referem à questão do 

licenciamento. O empreendedor deve atentar para tais condutas referidas na lei sob 

pena de ter seu empreendimento penalizado e até mesmo responder pessoalmente 

a um processo penal, fato por demais gravoso para qualquer cidadão.

Muitas vezes, uma mesma ação pode caracterizar ou não um fato ilícito. A 

diferença está na existência ou não do licenciamento. Como exemplo, apresentamos 

o art. 50-A, incluído pela lei 11.284/06, na Lei de Crimes Ambientais:

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plan-
tada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autoriza-
ção do órgão competente: Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 
multa. BRASIL, 2006.

As autoridades responsáveis pela fiscalização e 

cumprimento da lei também podem ser punidas. Os 

artigos 66 e 67 tratam dos crimes cometidos pelos 

funcionários contra a Administração Ambiental. 

O primeiro estabelece penalidade para o caso do 

servidor público fazer afirmação falsa ou enganosa, 

omitir a verdade, sonegar informações ou dados 

técnico-científicos em procedimentos de autorização 

ou de licenciamento ambiental. O art. 67 estabelece Fig. 08
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ATIVIDADE 03

1- O que são crimes dolosos e crimes culposos?

2- Quais as penas previstas na lei de crimes ambientais?

penalidade para o funcionário que conceder licença, autorização ou permissão em 

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

realização dependa de ato autorizativo do Poder Público.

Portanto, a Lei 9605/98 traduz a moderna forma de proteção ao meio ambiente. 

É uma lei de natureza mista e hibrida (LEUZINGER, 2008), com inovações marcantes 

como a responsabilização penal para pessoas físicas e jurídicas, e a valorização de 

atividades administrativas (exigências de licenças e autorizações como excludente de 

ilicitude). Também traz uma numerosa quantidade de normas penais que dependem 

de complementação, as chamadas normas 

penais em branco. Essa complementação 

é justificada “pela constante inovação 

tecnológica e a complexidade de condutas 

lesivas ao meio ambiente”. (Leuzinger, 2008, p. 

152).

Mesmo com algumas críticas, esta lei 

serve como parâmetro para que se trate a 

questão ambiental com a seriedade que lhe 

é pertinente, porém a preservação do meio 

ambiente requer uma postura que abranja atitudes cotidianas baseadas na ética do 

cuidado com o planeta e com aqueles que aqui habitam.

Fig. 09
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RESUMINDO

Nesta aula, você estudou as três esferas de 

responsabilidade jurídica por dano ao meio ambiente. 

Viu que o Brasil é bem servido por leis que buscam a 

prevenção e a repressão ao bem ambiental. Porém, só com 

a sociedade organizada e consciente da sua cidadania 

poderemos realmente fazer valer os ditames do artigo 225 

da Constituição da República e preservar esta bela natureza 

brasileira para as futuras gerações.

LEITURAS COMPLEMENTARES

Veja o texto do decreto mais recentemente assinado 

que atualiza a lei de crimes ambientais, disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/D6514.htm

AVALIANDO SEUS CONHECIMENTOS

Elabore um pequeno texto comentando os crimes 

ambientais listados na Lei 9605/98 que mais ocorrem na 

sua região e qual seria a melhor forma de combatê-los.
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