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Após concluir a leitura do curso, solicite seu certificado de conclusão em nosso site.

Não é necessário se cadastrar ou fazer provas. Você estuda e se certifica por isso. É simples, prático e de qualidade.

Bem-vindo ao curso de Direito Ambiental
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Capítulo 1
O Direito Ambiental



Interação do Homem 
com a Natureza 
e os Mecanismos Legais para a 
Proteção do Meio Ambiente

O Direito Ambiental é a área do conhecimento jurídico que

estuda as interações do homem com a natureza e os

mecanismos legais para proteção do meio ambiente.

Trata-se do conjunto de normas que controlam de forma

coercitiva as atividades relacionadas ao meio ambiente,

visando a preservação ambiental, tanto para a geração

atual, como para as futuras gerações. Busca-se equalizar,

conscientizar e fiscalizar as atividades da sociedade como

um todo, trazendo consigo a punibilidade para aqueles que

venham a desrespeitar tais normas. Esta área do direito

está intimamente relacionada com o direito

constitucional, direito administrativo, direito civil, direito

penal, direito processual e direito do trabalho.
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Não é só o Estado que 
tem a obrigação de 
defender o ambiente, 
mas também a 
comunidade.

O Artigo 255 da Constituição Federal de 1988 diz:

“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 às presentes e futuras gerações".



Deve ser considerado 
como Objetivo e Ciência

O direito ambiental é um ramo do direito público. É forte a 

presença do poder público no controle da qualidade do meio 

ambiente, em função da qualidade de vida concebida como 

uma forma de direito fundamental da pessoa humana.

Deve ser considerado sob dois aspectos:

1. Direito ambiental, como OBJETIVO: consiste no conjunto de 

normas jurídicas disciplinadoras da proteção da qualidade do 

meio ambiente e;

2. Direito ambiental como CIÊNCIA: que busca o conhecimento 

sistematizado das normas e princípios ordenadores da 

qualidade do meio ambiente.

Natureza Jurídica do
Direito Ambiental

A natureza jurídica do Direito Ambiental é:

1. DIFUSO, ou seja, aquele que pertence a "todos", de 

forma que não se pode quantificar ou identificar 

estes beneficiados;

2. TRANSGERACIONAL, ou seja, aplicado também às 

futuras gerações e;

3. INALIENÁVEL, pois é um bem de todos, não 

podendo ninguém dispor do que é de todos.



Legislação Ambiental no Brasil

Sendo a proteção do ambiente um tema do século XX, é 

compreensível que constituições mais antigas, como a norte-

americana, a francesa e a italiana, não cuidem especificamente da 

matéria. Isto acontecia também no sistema constitucional brasileiro 

até a Constituição de 1988. Entretanto, mesmo sem a proteção 

constitucional, eram promulgadas (ação de tornar algo de 

conhecimento público) leis e regulamentos de proteção ao meio 

ambiente de forma pontual, isoladamente.

As constituições que precederam a de 1988 jamais se preocuparam 

com a proteção do ambiente de forma específica e global. Nelas, 

jamais foi empregada a expressão “meio ambiente”, revelando uma 

total despreocupação com o tema. Desta forma, por muito tempo 

predominou a desproteção total do meio ambiente no Brasil, uma vez 

que nenhuma norma coibia a devastação das florestas e o 

esgotamento da terra pela ameaça do desequilíbrio ecológico.



O Código Civil de 1916 foi o primeiro a trazer 

legislação pertinente ao direito ambiental, seguido 

pelo Regulamento de Saúde Pública. Em 1934, 

surgiu o Código Florestal, o Código das Águas e o 

Código da Pesca (este em 1938). Entretanto, a 

tutela jurídica do meio ambiente aparecia 

circunstancialmente nesses diplomas legais. Em 

1967, a legislação federal brasileira instituiu a 

Política Nacional de Saneamento Básico. Em 

seguida veio o decreto-lei que criou o Conselho 

Nacional da Poluição Ambiental.

Desde 1981, a lei que rege o direito ambiental brasileiro é a Lei da

Política Nacional do Meio Ambiente. Com a promulgação da

Constituição Federal de 1988, que dedicou capítulo próprio ao meio

ambiente, e considerada por especialistas um dos textos mais

avançados do mundo, vieram as constituições estaduais e as leis

orgânicas com preocupações ecológicas.

Em 1998, surge a Lei nº 9.605, que legisla sobre os crimes ambientais.

Esta nova é constituída de 82 artigos, reunidos em VIII capítulos, e

trata de questões envolvendo animais, plantas, ordenamento urbano

e patrimônio cultural, bem como os crimes contra a administração

ambiental. A evolução ainda não chegou ao seu ponto final. Cogita-se,

agora, a elaboração de um texto único abrangente dos aspectos

fundamentais da matéria: um código do meio ambiente.



Capítulo 2
Principais Classificações



Podemos dizer que o meio ambiente apresenta pelo menos 4 

significativos aspectos, que são:

1. Natural

2. Cultural

3. Artificial

4. Do Trabalho



1. Natural

Esta ideia de meio ambiente como sinônimo de natureza é apenas um 

dos aspectos do Meio Ambiente, hoje definido como meio ambiente 

natural. O chamado meio ambiente natural, ou físico, engloba ar, água, 

solo, subsolo, flora e fauna. Talvez seja o primeiro do qual nos 

recordamos por sua condição primordial: a ausência de preservação 

ou de utilização racional dos recursos ambientais de nosso planeta 

pode trazer consequências catastróficas. 

Cenários antes apenas imaginados em filmes futuristas de gosto 

duvidoso, com a Terra transformada em um imenso deserto e pessoas 

travando lutas mortais pelas fontes de água, agora se tornaram 

preocupação patente para a Organização das Nações Unidas (ONU) 

com a diminuição dos níveis de água potável, através da ocupação das 

áreas de mananciais e da poluição dos reservatórios existentes. A 

consciência ambiental e o controle governamental aliados ao apoio da 

população podem, todavia, adiar ou mesmo contornar este e outros 

reveses sofridos por nossos rios, matas, fauna etc.

Art. 255 da CF: 

“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 às 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;

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.



2. Cultural

O patrimônio cultural de um povo constitui-se em seu meio 

ambiente cultural e este conceito engloba, segundo definição da 

própria Constituição da República Federativa do Brasil, o que faz 

"referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: as formas 

de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; e, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico." 

A preservação e valoração da cultura de um povo, implica, em última 

instância na preservação e valoração deste próprio povo.

Art. 215 da CF: 

"O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais".

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 

alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.



3. Artificial

Por meio ambiente artificial entende-se aquele constituído 

pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto 

de edificações (espaço urbano fechado) e dos equipamentos 

públicos (espaço urbano aberto). 

Assim, vê-se que tal "tipo" de meio ambiente está 

intimamente ligado ao próprio conceito de cidade. A palavra 

"Urbano", por exemplo, vem do latim "urbs", e significa cidade 

e, por extensão, os habitantes da cidade. 

No tocante ao meio ambiente artificial podemos dizer que, se 

tratando das normas constitucionais de sua proteção, 

recebeu tratamento destacado, não só no artigo 182 da CF, 

mas também no art. 21, XX, no art. 5º, XXIII, entre outros.

Portanto, não podemos desvincular o meio ambiente artificial do 

conceito de direito à qualidade de vida sadia, bem como aos valores 

de dignidade humana e da própria vida. Todavia, podemos dizer, para 

fins didáticos, que o meio ambiente artificial está mediata e 

imediatamente tutelado pela CF. Mediatamente, como vimos, a sua 

tutela expressa-se na proteção geral do meio ambiente, quando 

refere-se ao direito à vida no art. 5º, caput, quando especifica no art. 

225 que não basta apenas o direito de viver, mas também o direito de 

viver com qualidade; no art. 1º, quando diz respeito à dignidade humana 

como um dos fundamentos da República; no art. 6º, quando alude aos 

direitos sociais, e no art. 24 quando estabelece a competência 

concorrente para legislar sobre meio ambiente, visando dar uma maior 

proteção a estes valores, entre outros. Assim, de modo didático em 

relação ao meio ambiente artificial, poderíamos dizer haver uma 

proteção mediata. Reservaríamos a proteção constitucional imediata 

do meio ambiente artificial aos artigos 182, 21, XX e 5º, XXIII.



3. Artificial

Ao cuidar da política urbana, a CF/88, 

invariavelmente, acabou por tutelar o meio ambiente 

artificial. E o fez não só voltada para uma órbita 

nacional como também para uma órbita municipal. 

Art. 21 da CF, inciso XX:

"Compete a União:(...)

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos".

Tal competência da União terá por fim delimitar as normas gerais e 

diretrizes que deverão nortear não só os parâmetros, mas 

principalmente os lindes (limites, marcos) constitucionais da política 

urbana que os Estados e Municípios deverão possuir. Neste caso, trata-

se de uma política urbana macroregional.

Em sede municipal, temos o artigo 182 da CF, que acaba por trazer a 

própria função da política urbana:

"A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes".



3. Artificial

Percebe-se que o próprio texto Constitucional alude à 

existência de uma lei fixadora de diretrizes gerais e, 

ademais, desde já, estabelece o verdadeiro objetivo da 

política de desenvolvimento urbano, qual seja, o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-

estar dos seus habitantes. Invoca-se, de plano, que em 

sendo a cidade entendida como o espaço territorial onde 

vivem os seus habitantes, que inclusive o direito de 

propriedade deverá ser limitado, no exato sentido que 

deverá atender às suas funções sociais, como bem 

esclarece o art. 5º, XXIII da própria CF. 

Na verdade, o que ocorre é que em sede de direito à vida, 

que é o sentido teológico dos valores ambientais, matriz e 

nuclear de todos os demais direitos fundamentais do 

homem, não há que se opor outros direitos. 

Ao revés, todos os demais direitos surgem da própria essência do estar 

vivo. Exatamente porque relacionado com o objetivo maior - vida - , a 

tutela do meio ambiente - onde se insere o artificial - há que estar acima 

de quaisquer outras considerações a respeito de outras garantias 

constitucionais como: desenvolvimento, crescimento econômico, direito 

de propriedade, etc. Isto porque, pelo óbvio, aquela é a essência e 

pressuposto de exercício de qualquer direito que possa existir, e, neste 

ponto, a tutela ambiental, por possuir a função de instrumentalizar a 

preservação de tal direito, deve, inexoravelmente, sobrepor-se aos 

demais. 

Aduz-se, por exemplo, esta conclusão, quando de uma rápida leitura do 

artigo 170, que coloca a proteção ao meio ambiente como princípio da 

ordem econômica, ou ainda, mais expressa e diretamente, quando no 

artigo 5º, XXIII, atrelado à proteção do direito à vida estabelecido no 

caput, determina que a propriedade deverá atender a sua função social.



3. Artificial

Com relação ao artigo 182, podemos desde já destacar que não se trata simplesmente de 

uma regra de desenvolvimento urbano mas também de estabelecer uma política de 

desenvolvimento, ou seja, assume fundamental importância na medida que deve estar em 

perfeita interação com o tratamento global reservado ao meio ambiente e a defesa de sua 

qualidade. Destarte, significa ainda que o desenvolvimento urbano deverá ser norteado por 

princípios e diretrizes que orientem a sua consecução, ou seja, por se tratar de matéria afeta 

ao meio ambiente, são estes, e não outros princípios, que deverão nortear sua 

implementação. Aliás, outro não é entendido quando de uma análise dissecada da norma in 

baila.

Dois são os objetivos da política de desenvolvimento urbano:

a) pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e

b) garantia do bem-estar de seus habitantes.



3. Artificial

Em se tratando de desenvolvimento das funções sociais da cidade devemos nos reportar, inicialmente, ao art. 5º, caput, quando 

estabelece que todos possuem direito à vida, segurança, liberdade, igualdade e prosperidade; e, posteriormente ao art. 6º da CF, que 

estabelece e garante a todos os direitos sociais à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, maternidade, infância, 

assistência aos desempregados, entre outros, e por fim, ao art. 30, VIII, que diz ser competência do Município, no que couber, o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Tudo isso, ligado ao 

fato de que possui o Município a competência suplementar residual (art. 30, I e II) em face das matérias estabelecidas no artigo 24, I, V, 

VI, VII, VIII, XII, XV, nos faz notar que a função social das cidades está ligada às normas citadas acima e, portanto, ao próprio artigo 225, de 

forma que o direito à vida com saúde, com lazer, com segurança, com infância, com a possibilidade de maternidade, com direito ao

trabalho, com direito à propriedade, etc., devem ser condições sine qua non (indispensável) da própria existência da cidade. O não 

atendimento desses valores implica em dizer que a cidade não cumpre o seu papel, sua função social.

Num sentido reverso, podemos ressaltar que, por se tratar de uma obrigação do Poder Público, a execução deste programa de 

desenvolvimento urbano, como bem diz o artigo 182, é um direito da coletividade municipal. O desatendimento desses preceitos implica 

em impor-se ao Poder Público a responsabilidade que daí decorre.



3. Artificial

Já se tratando da garantia do bem-estar dos seus habitantes, tal finalidade e objetivo da política de desenvolvimento urbano 

assume o papel de um "plus" em relação ao desenvolvimento da função social das cidades. Isto porque não basta simplesmente que 

o Poder Público, na execução da referida política alcance os ideais elencados no parágrafo anterior, mas que, principalmente, estes 

valores traduzam e alcancem em relação aos seus habitantes, o patamar elevado de bem-estar. Percebe-se que com isso, não se 

cria um limite fixo de direito ao lazer, à saúde, à segurança, etc., justamente porque é tudo isso somado a sensação de bem-estar de 

seus habitantes. 

Conforme se vê, o Poder Público Municipal recebeu do Texto Constitucional o poder de promover o adequado ordenamento territorial

(art. 30, VIII) e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar dos seus habitantes (art. 182 da CF) 

de acordo com o planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, observadas as diretrizes de Lei 

Federal. O uso do solo urbano e função social da cidade estão atrelados, já que é naquele que esta se projeta, externando-se em 

formas e ocupação do seu uso para fins residenciais, industriais, comerciais, institucionais, religiosos, turísticos, recreativos, viário, etc. 



3. Artificial

O Zoneamento Urbano, como uma das formas de instrumentalizar a proteção instrumental urbana, assume sobranceira relevância quando 

deduzimos que um dos seus objetivos não é outro senão a proteção da própria vida da população e a busca da sua qualidade, na medida em 

que separa as atividades incômodas em áreas de uso exclusivo, de modo a preservar o meio ambiente urbano de emissão de poluentes. Já o 

solo urbano, por sua vez, se destina ao cumprimento das chamadas funções elementares do urbanismo: habitar, trabalhar, circular e recrear.  

Seu manejo é função do plano diretor municipal e de outras normas de uso e controle do solo, tal como consta da Constituição Federal, segundo 

a qual é da competência dos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), cumprindo também ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não edificado, subutilizado ou não utilizado que 

promova o seu adequado aproveitamento, sob sanções referidas no art. 182, § 4º da mesma magna carta. (...) A exigência da remoção dos 

resíduos sólidos compreende a adequada destinação do lixo, vedação de depósito de lixo a céu aberto, a proteção dos mananciais, a vedação do 

plano de parcelamento do solo urbano em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, em terrenos que tenham sido aterrados com material 

nocivo à saúde, em terrenos com declividade igual ou superior a 30% em terrenos onde as condições geológicas desaconselhem edificação, e, em 

áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições suportáveis (Lei 6.766/79, art. 3º, parágrafo único).



4. Do Trabalho

E por último, temos o meio ambiente do trabalho. 

A expressão se refere ao local onde as pessoas exercem 

suas atividades laborais. 

O meio ambiente do trabalho envolve as instalações físicas 

do local (ventilação, iluminação natural ou artificial, ruídos, 

móveis, maquinário, etc.) que devem oferecer um ambiente 

saudável para a prestação do serviço, bem como deve ser 

minimizada a possibilidade de contato com qualquer agente 

químico ou biológico que traga riscos à saúde do trabalhador. 

Um meio ambiente de trabalho sadio proporciona a 

manutenção da saúde do trabalhador. Por sua vez, um meio 

ambiente de trabalho agressivo leva ao surgimento de 

doenças profissionais e, consequente, perda da capacidade 

laborativa deste trabalhador.

Art. 7 da CF:

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança;

Art. 200 da CF:

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei:

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho.



Capítulo 3
Macro e Micro

Bem Ambiental



Por macrobem deve ser entendido o meio ambiente como um todo, em seu conceito mais profundo e 

adequado. O macrobem ambiental é, portanto, o conjunto de interações e elementos em sua máxima 

complexidade, em sua máxima extensão; todas as formas de vida interagindo entre si e com todas suas 

manifestações e criações.

A proteção do macrobem se dá em nível igualmente amplo com o de sua concepção; considera-se prejudicial 

ao macrobem toda e qualquer ação que vitima o equilíbrio ecológico e, necessariamente, danifica o meio 

ambiente. Logo, quaisquer ecossistemas perturbados são exemplos de atividade destrutiva do macrobem 

ambiental. Mais do que isso, qualquer atividade atentatória à garantia da vida humana – conforme o enfoque 

antropocêntrista do direito brasileiro – é considerada como danosa ao macrobem, pois, em última instância, a 

noção de macrobem se confunde com tudo o que influencia diretamente a harmonia do meio ambiente.

Macrobem é o Meio Ambiente como um Todo
Conjunto de Interações em sua máxima complexidade



Ao contrário da visão condensada que comporta a definição de macrobem ambiental, o microbem ambiental é 

todo e qualquer elemento constituinte e integrante do meio ambiente. Os microbens, ao interagirem, é que 

formam o meio ambiente e, consequentemente, o macrobem ambiental. 

Por serem individualmente considerados, muitos possuem tratamentos legislativos próprios, tornando-os 

verdadeiros bens ambientais individuais. Como exemplo de microbem temos uma mata de propriedade 

particular, ou até mesmo um parque estadual pertencente a um determinado Estado. Deve ficar claro, 

portanto, que o microbem, elemento concreto, é parte integrante do macrobem, que é abstrato. 

O Microbem é Qualquer Elemento que Integra o Meio Ambiente
Interagem e formam o meio ambiente como um todo – o macrobem



Capítulo 4
Os Princípios do

Direito Ambiental



Princípio é a criação, fonte, origem de alguma coisa

A palavra “princípio” está relacionada com a criação de algo, o 

começo, fonte, a origem de alguma coisa. Nesse sentido, os 

princípios são os responsáveis por orientar e inspirar o homem 

na elaboração das leis, dando a elas unidade e coerência. 

Os princípios são a base do ordenamento jurídico e verdadeiros 

norteadores dos legisladores na confecção de novas legislações, 

dos próprios aplicadores do direito no exercício da profissão e 

das pessoas que se relacionam com o meio ambiente, seja 

explorando-o economicamente ou apenas usufruindo seus bens 

naturais para o lazer. Percebe-se, desta forma, a relevância 

ímpar dos princípios para o direito.

Os princípios do direito ambiental visam proporcionar para as 

presentes e futuras gerações as garantias de preservação da 

qualidade de vida, em qualquer forma que esta se apresente, 

conciliando elementos econômicos e sociais, isto é, crescendo 

de acordo com a ideia de desenvolvimento sustentável. 

O direito ambiental está amparado por princípios próprios, 

específicos e interligados entre si, devido à relevância e à 

magnitude de seu objeto de proteção: o meio ambiente. 

Aqui serão enumerados os mais importantes.



1. Princípio da Precaução e Prevenção

Estabelece a vedação de intervenções no meio ambiente, salvo 

se houver a certeza que as alterações não causaram reações 

adversas, já que nem sempre a ciência pode oferecer à 

sociedade respostas conclusivas sobre a inocuidade de 

determinados procedimentos. 

Prevenção é e deve ser a palavra de ordem, já que os danos 

ambientais, tecnicamente falando, são irreversíveis e 

irreparáveis. Este princípio é o pilar e sustento da disciplina 

ambiental. Assim, seu cumprimento só se tornará possível se 

houver um eficiente processo de educação ambiental, pois não 

há como cobrar atitudes preventivas tanto da sociedade como 

das organizações se tais agentes não estiverem totalmente 

conscientizados de suas funções ambientais proativas.

O Estado exerce o papel de punidor. A punição serve como 

estimulante negativo contra a prática de agressões ao meio 

ambiente. Paralelamente a esta conduta, o Estado desenvolve 

modelos de procedimentos para uma melhor conscientização 

ambiental da coletividade, além, claro, de legislação específica. 

Um exemplo disso é a inserção de programas de gestão 

ambiental nas escolas, através de processos participativos, 

onde o educando assume o papel de elemento central do 

processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando 

ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais e busca 

de soluções, sendo preparado como agente transformador, 

através do desenvolvimento de habilidades e formação de 

atitudes, através de uma conduta ética, condizentes ao 

exercício da cidadania.



2. Princípio do Usuário Pagador e do Poluidor Pagador

Consubstanciados no Art. 4º, VIII da Lei 6.938/81, levam em conta que os recursos ambientais são 

escassos, portanto, sua produção e consumo geram reflexos ora resultando sua degradação, ora 

resultando sua escassez. Além do mais, ao utilizar gratuitamente um recurso ambiental está se gerando 

um enriquecimento ilícito, pois como o meio ambiente é um bem que pertence a todos, boa parte da 

comunidade nem utiliza um determinado recurso ou se utiliza, o faz em menor escala.

O Princípio do Poluidor Pagador estabelece que quem utiliza o recurso ambiental deve suportar seus 

custos, sem que essa cobrança resulte na imposição taxas abusivas. Então, não há que se falar em Poder 

Público ou terceiros suportando esses custos, mas somente naqueles que dele se beneficiaram.



3. Princípio da Responsabilidade

Pelo Princípio da Responsabilidade o poluidor, pessoa física ou jurídica, responde por suas ações ou omissões em prejuízo 

do meio ambiente, ficando sujeito a sanções cíveis, penais ou administrativas. 

Assim, a responsabilidade por danos ambientais será objetiva ou subjetiva, conforme prevê o § 3º do Art. 225 CF/88:

ü A Responsabilidade Civil é objetiva;

ü A Responsabilidade Penal é subjetiva e

ü A Responsabilidade Administrativa é objetiva-subjetiva.



4. Princípio da Participação Comunitária

Segundo este princípio, que não é aplicado somente no 

direito ambiental, para que sejam instituídas políticas 

ambientais, bem como os assuntos discutidos de forma 

proveitosa, é fundamental a cooperação entre o Estado e 

a comunidade. Esse princípio está calcado o caput do 

artigo 225, bem como objeto o princípio 10 da Declaração 

do Rio de Janeiro. Além disso, está ligado ao direito à 

participação, pois aqueles da sociedade que tem acesso 

às informações, podem disseminá-las, articulando assim 

soluções plausíveis, principalmente porque este assunto 

os interessa pessoalmente. Por meio deste princípio 

busca-se a atuação presente da coletividade na proteção 

e preservação do meio ambiente. Não é conselho, mas, 

sim, dever da coletividade atuar sempre em benefício das 

causas ambientais, pois sua omissão participativa é um 

prejuízo a ser suportado por ela mesma. 

Para tanto, faz-se necessário:

Informação ambiental: todos têm direito à informação e de ser informados. 

Exemplo: relatório de qualidade ambiental, obrigatoriedade de publicação do 

pedido de licenciamento, o aviso publicitário dos males à saúde causados por 

certos produtos, entre outros. É por estes métodos informativos que a realidade 

virá à tona, possibilitando a intromissão social nas causas ambientais, a fim de 

sanar qualquer perigo real ou iminente (ou pelo menos, se não os neutralizar, 

amenizar seus impactos sobre o meio ambiente).

Educação ambiental: é necessária por trazer a consciência ecológica ao povo, 

titular do direito ao meio ambiente, e, assim, garantir a efetivação do princípio da 

participação. Educar ambientalmente significa reduzir os custos ambientais; 

efetivar o princípio da prevenção; fixar a ideia de consciência ecológica; incentivar o 

princípio da solidariedade. A sociedade participa quando denuncia as empresas 

que de alguma forma praticam externalidades, ou mesmo quando resolvem 

consumir produtos cuja cadeia produtiva é ambientalmente correta, ou ainda 

quando se associam formando organizações não-governamentais (ONGs), cuja 

missão é a preservação ambiental e disseminação da educação ambiental.



5. Princípio da Função Socioambiental da Propriedade

A propriedade, conforme a constituição atual, deve cumprir com sua função social (art. 128 § 2°, cf.). 

Além dessa função social, podemos destacar ainda, a função ambiental que a propriedade deve ter, 

em preservar a flora, fauna, belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 

bem como evitar a poluição do ar e das águas.

A partir destas informações, deve haver um controle por parte do Estado, havendo, no caso de 

desobediência a estas normas e a este princípio, sanção no usufruto da propriedade, até que a 

situação seja ajustada e o meio ambiente seja protegido.



6. Princípio do Direito ao Desenvolvimento Sustentável

Sustentabilidade quer dizer, usufruir protegendo. Isso vale dizer que, há aqui ao mesmo tempo um 

direito, o de usufruir, e uma obrigação, a de preservar. 

Durante um longo tempo na historia, o homem tem usufruído o meio ambiente sem se preocupar com 

as futuras gerações. Hoje, temos como consequência o efeito estufa, chuva ácida, poluição dos rios, 

mares e outros problemas, por não haver tal preocupação com o crescimento sustentável. 

Com esse intuito, a agenda 21 de 1992 veio a ter como meta buscar o respeito de todos os países a 

este princípio tão importante para a continuidade de nossa espécie humana, que é de nossa 

responsabilidade. Responsabilidade esta, que engloba dirimir o desperdício, consumo desordenado, 

bem como desrespeito a todos os recursos disponíveis.



7. Princípio da Cooperação Entre os Povos

Este princípio trata do fato de que não há em nenhum outro assunto, tanta interdependência entre os países quanto 

este do meio ambiente. Por exemplo, a chuva ácida provocada pela indústria química nos EUA atingiu o Canadá, e a 

poluição do mar pode ser levada a milhares de quilômetros, atravessando vários países.

Assim sendo, há necessidade cada vez maior que haver integração, ou cooperação entre todos os povos, a fim de 

realmente discutir o assunto meio ambiente, criar políticas ambientais, resolver problemas desta ordem, bem como 

disseminar a cultura de proteção a todo custo do meio ambiente. 

Desde 1972, com a 1ª Conferencia Mundial de Estocolmo, essa necessidade tem chamado a atenção tanto de governos 

como de grandes organizações econômicas. Porém, ainda temos políticas muito jovens, necessitando, portanto, que haja 

disseminação em todos os polos das sociedades, para que este princípio possa ser aplicado no sentido amplo.



8. Princípio da Ubiquidade

Este princípio entende que o bem ambiental é onipresente, de forma que qualquer tipo de agressão ocasionada ao meio 

ambiente em determinada localidade é capaz de trazer reflexos negativos para todo o planeta e, consequentemente, a 

todos os indivíduos, não só para os membros da espécie humana, mas para todas as espécies habitantes do globo.

Partindo-se desta premissa, chega-se à conclusão de que não há como se estabelecer limites geográficos ou de soberania 

para questões ambientais, não existindo, desta forma, um bem que seja mais globalizado que o ambiental. Sendo assim, o 

objetivo de proteção do meio ambiente deve ser levado em consideração sempre que uma política, atuação, legislação 

sobre qualquer tema tiver que ser criada e desenvolvida. Sempre deve ser consultado e respeitado o meio ambiente, antes 

da execução de atividade de qualquer natureza, o que estabelece uma ligação “umbilical” entre meio ambiente e a atuação 

e desenvolvimento dos seres.



Capítulo 5
As Empresas e o

Meio Ambiente



Direito Ambiental 36

As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento econômico de um país, assim como também atuam 

junto a seu respectivo avanço tecnológico. Elas possuem grande capacidade criadora de postos de trabalho, além de geração 

de recursos pecuniários, num contexto onde o bem-estar comum depende cada vez mais de uma ação cooperativa e integrada 

de todos os setores da economia, e que faz parte de um processo de desenvolvimento que tem por objetivo a preservação do 

meio ambiente e a promoção dos direitos humanos.



A Evolução dos Processos na Iniciativa Privada

Com diversos exemplos em todo o mundo, é possível afirmar que a evolução dos processos da iniciativa privada em 

relação à preservação de recursos naturais gera resultados mais favoráveis não somente para a sociedade e para 

as gerações futuras, mas para as próprias companhias, inclusive com ganhos financeiros. 

Além da preocupação com os processos produtivos e a busca por soluções para a substituição de insumos, as 

empresas têm a capacidade de influenciar o comportamento do consumidor – considerando-se aqui não apenas o 

cliente final, mas também o consumidor corporativo de bens e serviços e os responsáveis pelas compras públicas. 

Há anos, sinaliza-se que a principal causa dos problemas sociais e ambientais são os padrões insustentáveis de 

produção e consumo. Mas a verdadeira revolução no cenário econômico mundial e o equilíbrio entre o poder 

produtivo e a preocupação com o impacto no meio ambiente dependem de diversos fatores.



Nesse ponto, temos mais perguntas do que respostas. 

A primeira questão diz respeito a quem é o responsável 

por criar novos padrões de consumo: o governo, as 

empresas ou os consumidores?

Avaliando a condução dessas mudanças, percebe-se que as 

empresas já trabalham para oferecer aos consumidores 

produtos sustentáveis e que os próprios consumidores já buscam 

alternativas aos produtos tradicionais. No entanto, o consumo 

gera resíduos e sua administração ainda é tema de debates 

sobre a eficiência das políticas públicas. 

De um lado, a indústria geradora; do outro, o cliente/consumidor. 

Quem deve se responsabilizar pela correta destinação dos 

resíduos sólidos, incluindo embalagens, caixas e restos 

orgânicos?

A indústria, como principal utilizadora de recursos naturais, já tem oferecido 

diversas soluções para reintegrar seus resíduos ao processo produtivo. 

Entretanto, está em discussão a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), que traz as diretrizes para a resolução dessa questão, mas pede 

forte empenho coletivo para sua aplicação. Um caminho viável é a 

constituição de acordos setoriais que indiquem o percurso mais adequado 

para cada tipo de resíduo. 

Com essa experiência será possível aprimorar a legislação, ainda frágil. Para 

viabilizar a proposta em andamento, é fundamental o comprometimento do 

poder público, das empresas e da sociedade como um todo.



A Biodiversidade como fator imprescindível

Levando o debate à origem dos insumos, o respeito pela biodiversidade merece atenção. Essa questão tem preocupado 

cientistas e estudiosos em todo o mundo. Dados comprovam que as medidas já adotadas para a sua preservação estão aquém 

da real necessidade de controle da exploração das fontes naturais. Há registros de perda de 35% dos mangues do planeta, de 

extinção total de florestas em 25 países e de degradação de 50% das áreas úmidas da Terra, bem como de 30% dos recifes de 

corais, que chegaram a um ponto em que é impossível sua recuperação. A participação da iniciativa privada cresce. 

Segundo estudo da consultoria McKinsey, 53% dos CEOs das grandes empresas se preocupam com perdas da biodiversidade, o 

que indica que as organizações devem trabalhar no sentido de identificar seus impactos negativos e como neutralizá-los, 

gerenciar riscos e mapear oportunidades.

A questão ambiental pede, também, maior atenção de políticas públicas voltadas à conservação das florestas. Ainda é 

embrionário o processo de harmonização das atividades exploratórias, que pode ser incrementado com mecanismos de 

compensação, ainda não previstos no Código Florestal Brasileiro, e o desenvolvimento do valor econômico e dos ativos das 

florestas. Mesmo assim, os especialistas se mostram otimistas, tendo em vista que o Brasil é o país que mais reduziu emissões de

carbono relacionadas ao desmatamento e segue com a meta de desmatamento zero até 2020. 



Capítulo 6
Política Nacional do

Meio Ambiente



A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida 

em 1981 mediante a edição da Lei 6.938/81, criando o 

SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente). 

Seu objetivo é o estabelecimento de padrões que 

tornem possível o desenvolvimento sustentável, 

através de mecanismos e instrumentos capazes de 

conferir ao meio ambiente uma maior proteção. As 

diretrizes desta política são elaboradas através de 

normas e planos destinados a orientar os entes 

públicos da federação, em conformidade com os 

princípios elencados no Art. 2º da Lei 6.938/81. Já os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 

são apresentados pelo Art. 9º da Lei 6.938/81.



Estrutura Básica do SISNAMA

0 1

0 2

0 3

Conselho de Governo: Órgão superior de assessoria ao Presidente da República na formulação das 

diretrizes e política nacional do meio ambiente.

Ministério do Meio Ambiente (MMA): Planeja, coordena, controla e supervisiona a política nacional e as 

diretrizes estabelecidas para o meio ambiente, executando a tarefa de congregar os vários órgãos e 

entidades que compõem o SISAMA.

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): Órgão consultivo e deliberativo. Assessora o Governo e 

delibera sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente, estabelecendo normas e padrões 

federais que deverão ser observados pelos Estados e Municípios, os quais possuem liberdade para 

estabelecer critérios de acordo com suas realidades, desde que não sejam mais permissivos.



Estrutura Básica do SISNAMA

0 4

0 5

0 6

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): É vinculado ao MMA. 

Formula, coordena, fiscaliza, controla, fomenta, executa e faz executar a política nacional do meio ambiente 

e da preservação e conservação dos recursos naturais.

Órgãos Locais: Órgãos municipais responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades 

degradadoras.

Órgãos Seccionais: São os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, 

projetos, controle e fiscalização das atividades degradadoras do meio ambiente.
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A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia a vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Objetivo Geral da 
Política Nacional do 
Meio Ambiente



Objetivos Específicos da Política Nacional do Meio Ambiente

0 1

0 2

0 3

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

e do equilíbrio ecológico (princípio do desenvolvimento sustentável); princípio do desenvolvimento 

sustentável, aqui não tinha o uso do verbo conservar e preservar, já que eles são vistos como sinônimos.

Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 

atendendo aos interesses dos entes federativos. Cabe aos entes federativos definir essas áreas. O art. 

225 é claro quanto a imposição que se coloca ao poder público pois, bem quando se fala em proteção 

ambiental, não há o que se falar em discricionariedade, é dever, tanto é que o §1º do art. 225 traz 

obrigações para o poder público. Então é discricionário a definição do local. Assim, proteção é obrigatória, é 

um dever, é o local que estará discricionária. 

Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de 

recursos ambientais. São as resoluções do CONAMA que estabelecem esses padrões de qualidade 

ambiental no que tange ao ar, o solo, a água, limites de emissão de gases, resíduos. Os estados membros 

também podem editar esses padrões.



Objetivos Específicos da Política Nacional do Meio Ambiente

0 4

0 5

0 6

Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos 

ambientais; aqui temos desde os órgãos como a EMBRAPA e a EMATER (que são entes do governo federal 

responsáveis por pesquisas na agricultura, dentre outras atividades).

Preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à utilização racional e disponibilidade 

permanente, concorrendo para o equilíbrio ecológico propício à vida; restaurar não é o melhor verbo, eu 

restauro patrimônio cultural, exemplo: uma causa tombada, ora essa meta diz que tenho que preservar, e 

se já está poluído, degradado, cabe recompor, regenerar, e usando de maneira racional serão de maneira 

permanente os recursos naturais.

A difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e a informações ambientais e 

a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 

equilíbrio ecológico.



Capítulo 7
Responsabilidade do

Dano Ambiental



A responsabilidade ambiental é de 3 tipos: Administrativas, Civil e Penal. 

1. Responsabilidade Administrativa

Sabemos que sobre os bens ambientais recaem o interesse difuso. Entretanto os mesmos não deixam de ser 

tutelados por normas de direito público, especialmente as administrativas. Assim, a responsabilidade administrativa 

resulta da infração de normas administrativas sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também 

administrativa tais como multa, advertência, interdição de atividades, suspensão de benefícios, etc.

Para fazer valer suas normas a administração pública se vale do poder de polícia exercido sobre bens e atividades 

que possam afetar a coletividade. As sanções administrativas requerem a instauração do respectivo processo 

administrativo punitivo, necessariamente contraditório com oportunidade de defesa e estrita observância do devido 

processo legal.



2. Responsabilidade Criminal

A responsabilidade criminal deriva do cometimento de crimes ou contravenção, ficando o infrator sujeito a multa (pena 

pecuniária) ou perda da liberdade (pena de perda de liberdade).

Só se constitui crime ecológico aquilo que estiver definido em lei. Não existe crime sem definição legal anteriormente prevista.

Vale dizer que ação penal relativas aos crimes ecológicos são de natureza pública e só podem ser propostas pelo Ministério 

Público, na forma do Código de Processo Penal.

Em alguns casos, as penas podem ser aumentadas em até um terço, se das infrações resultar diminuição das águas naturais, 

erosão ao solo, modificação do solo climático ou se o crime for cometido em épocas de queda de sementes, formação 

vegetal, seca ou inundação.



3. Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil é aquela que impõe ao infrator a obrigação de restituir os prejuízos 

causados pelas condutas lesivas aos bens ambientais. Pode derivar da lei (responsabilidade 

legal) ou do contrato (responsabilidade contratual).

A responsabilidade deve ser objetiva, isto é, não é necessário provar a culpa do agente pela 

degradação ao meio ambiente, mas sim o nexo de causalidade entre o fato ou a conduta e o 

dano ecológico causado.



Capítulo 8
Legislação Aplicável



ü Lei no 6.496/77.

ü NBR 10004/87 Resíduos sólidos – Classificação

ü NBR 10005/87 Lixiviação de resíduos – Procedimento

ü NBR 10006/87 Solubilização de resíduos – Procedimento

ü NBR 10007/87 Amostragem de resíduos – Procedimento

ü NBR 12235/87 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos

ü NBR 7500 Transporte de produtos perigosos

ü NBR 7501/83 Transporte de cargas perigosas

ü NBR 7503/82 Ficha de emergência para transporte de cargas perigosas

ü NBR 7504/83 Envelope para transporte de cargas perigosas

ü NBR 8285/96 Preenchimento da ficha de emergência

ü NBR 8286/87 Emprego da simbologia para o transporte rodoviário de produtos perigosos

ü NBR 11174/89 Armazenamento de resíduos classes II e III 

ü NBR 13221/94 Transporte de resíduos – Procedimento

ü NBR 13463/95 Coleta de resíduos sólidos – Classificação

ü NBR 12807/93 Resíduos de serviço de saúde – Terminologia

ü NBR 12809/93 Manuseio de resíduos de serviços de saúde – Procedimentos

ü NR-25 Resíduos industriais



ü CONTRAN nº 404 Classifica a periculosidade das mercadorias a serem transportadas

ü Res. CONAMA nº 06/88 - Dispõe sobre a geração de resíduos nas atividades industriais

ü Res. CONAMA Nº 05/93 - Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

ü Res. CONAMA Nº 275/01 - Simbologia dos Resíduos

ü Res. CONAMA Nº 09/93 - Dispõe sobre uso, reciclagem, destinação refino de óleos lubrificantes

ü Res. CONAMA Nº 283/01 - Dispõe sobre o tratamento e destinação final dos RSS

ü NBR 12.235/92 Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos

ü NBR 7.500/00 Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais

ü NBR 10.157/87 Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projetos, construção e operação

ü NBR 8.418/83 Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos

ü NBR 11.175/90 Incineração de resíduos sólidos perigosos – Padrões de desempenho (antiga NB 1265)

ü Port. MINTER Nº 53/79 - Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos

ü Dec. Federal Nº 96.044/88 - Regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos

ü Port. INMETRO nº 221/91 - Aprova o Regulamento Técnico " Inspeção em equipamentos destinados ao transporte de 

produtos perigosos a granel não incluídos em outros.



Capítulo 9
Licenciamento Ambiental



Permite a Localização, Instalação, Ampliação e Operação
de atividades e empreendimentos

É um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite 

a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos 

e atividades utilizadores de recursos ambientais, e que possam ser 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Com este 

instrumento busca-se garantir que as medidas preventivas e de 

controle adotadas nos empreendimentos sejam compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável.

Neste início de século, são cada vez mais importantes o 

debate e a busca por um desenvolvimento que coexista 

harmoniosamente com o meio ambiente, um 

desenvolvimento sustentável, que se baseie em três 

princípios básicos: eficiência econômica, equidade social e 

qualidade ambiental. Por fim, o licenciamento atua numa 

perspectiva que pode contribuir para uma melhor qualidade 

de vida das gerações futuras.



‘’Seja a mudança que 
você quer ver no mundo.”

Mahatma Gandhi



Parabéns! Você finalizou a leitura do curso.
Que tal adquirir o certificado de conclusão em seu nome?



Agora você pode solicitar o seu 
certificado de conclusão em nosso site

Algumas informações importantes:

ü Não é necessário se cadastrar ou fazer provas;

ü Para solicitar o certificado, basta ler o conteúdo do curso;

ü Utilizamos os dados do pedido (nome completo e e-mail) para 

preencher os dados do certificado de conclusão e enviá-lo para 

seu respectivo e-mail;

ü O certificado de conclusão é enviado em arquivo PDF para seu 

e-mail em poucos minutos após aprovação do pedido;

ü Nosso certificado é autenticado e válido em todo o país;

ü Estude e se certifique o quanto quiser! É rápido e de qualidade!

Desejamos a você muito sucesso!


