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ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

• Mesmo com o conhecimento dos efeitos adversos resultantes de um modelo de desenvolvimento
econômico desvinculado do meio ambiente, ainda hoje se faz necessário utilizar mecanismos, muitas
vezes coercitivos, na tentativa de harmonizar as relações entre o homem e o meio ambiente.

• De maneira geral, no Brasil e em outros países, a poluição era vista como um indicativo de progresso
(percepção que perdurou até os problemas tornarem-se evidentes).

• Atualmente, no Brasil, existe uma farta legislação de proteção ambiental e de gestão de recursos
naturais. Entretanto, há necessidade de avaliação dos instrumentos existentes e de uma
reformulação para que possam realmente conduzir ao desenvolvimento sustentável.

Logotipo das Indústrias 

Reunidas Fábricas 
Matarazzo



ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

• CONSITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGO 225

• POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

• LEI DE CRIMES AMBIENTAIS



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

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

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

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

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988



V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a

qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção

de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida

pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive

quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos

ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem

animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de

natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar

dos animais envolvidos.



POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - LEI Nº 6.938, DE 
31 DE AGOSTO DE 1981

• Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios: 

• I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

• II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

• Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

• IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

• V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

• VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

• VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

• VIII - recuperação de áreas degradadas;

• IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

• X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument


DEFINIÇÕES SEGUNDO A POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE

• meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica,
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

• degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente;

• poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

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

• b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

• c) afetem desfavoravelmente a biota;

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

• e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

• poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental;

• recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.



LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Essa lei é composta por 82 artigos nos quais são definidos os crimes ambientais 
relacionados à degradação do meio ambiente, as respectivas penas e critérios 
para aplicação dessas. O capítulo V define o que é crime contra o meio ambiente.

• Crimes contra a Fauna (arts. 29 a 37)
• Crimes contra a Flora (arts. 38 a 53)
• Poluição e outros crimes ambientais (arts. 54 a 61)
• Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural (arts. 62 a 65)
• Crimes contra a Administração Ambiental (arts. 66 a 69)
• Infrações Administrativas (arts. 70 a 76)



MEIO AMBIENTE COMPLEXO E DIFÍCIL DE SEPARAR OS IMPACTOS


