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Tópicos

1. Constituição Federal - Capítulo de meio ambiente
2. Princípios da legislação ambiental
3. Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)
4. Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)



http://www.youtube.com/watch?v=JYZpxRy5Mfg




CF  1988: Capítulo VI
Do Meio Ambiente: 

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. 



1) Princípio do Desenvolvimento 

Sustentável

- Meio ambiente ecologicamente 
equilibrado

Aumento de doenças zoonóticas

- Redução e fragmentação de 
hábitats, comércio ilegal, 
poluição, spp. invasoras, 
mudanças climáticas. 



2) Princípios da dignidade da pessoa humana e (Art. 1º, III – CF) 

do direito à sadia qualidade de vida

 

- CNUMAD (92): Meio ambiente e qualidade de vida.

Quase a metade da população brasileira (48%) 
não tem coleta de esgoto Fonte: Instituto Trata 
Brasil.

Ano de 2016: 346,5 mil internações hospitalares 
por doenças causadas por "saneamento 
ambiental inadequado".

Ex.: Diarreia, Cólera, Salmonelose, Malária, 
Esquistossomose, leptospirose, doenças de 
pele, entre outras.



3) Princípio democrático: 

 Informação e participação como direitos

(i) “Defendido pelo poder público e pela 

coletividade (legitimidade da ação cidadã)” 

- o dever jurídico de proteger e preservar o 

meio ambiente;

(ii) o direito de opinar sobre as políticas 

públicas;



4) Princípio da precaução

- Polêmico;

- Direito alemão – proteção do ar

- Incerteza científica

5) Princípio da prevenção

- Impactos ambientais já conhecidos

- Licenciamento ambiental e EIA

Moluscos e contaminação de microplástico



6) Princípio do equilíbrio

- Custo/benefício de uma intervenção no meio ambiente.



7) Princípio da capacidade de suporte

- Padrões de qualidade ambiental: ex.: limites 

de emissões de partículas; 

Redução de gases poluentes na China Céu de São Paulo

Canais de Veneza



8) Princípio da responsabilidade

- Qualquer violação do direito 

implica a sanção do responsável 

pela quebra da ordem jurídica; 

Responsabilidade por danos ao 

meio ambiente:

 a) civil;

 b) administrativa;

 c) penal.



9) Princípio do poluidor-pagador

- Poluição → custo social. 
- Exige do poluidor: a Prevenção, 

reparação e repressão da 
poluição

- Arthur Cecil Pigou – 
externalidades: 

- Busca afastar o ônus da 
coletividade e dirigi-lo 
diretamente ao utilizador dos 
recursos ambientais.

Quanto vale a comida barata?



Legislação Ambiental e princípios

● 1) Princípio do Desenvolvimento Sustentável

● 2) Princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à sadia 

qualidade de vida

● 3) Princípio democrático

● 4) Princípio da precaução

● 5) Princípio da prevenção

● 6) Princípio do equilíbrio

● 7) Princípio da capacidade de suporte

● 8) Princípio da responsabilidade

● 9) Princípio do poluidor-pagador



Lei 6938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente

▶ Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana.  

Princípios: ideias que 
fundamentam a política

Objetivos: finalidades, resultados 
que se pretende atingir

Diretrizes: formas com que 
a política é conduzida

Instrumentos: meios pelos 
quais a política é colocada em 
prática



Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)

▶ Sistema que une órgãos públicos - federal, estadual e 
municipal + DF responsáveis pela proteção, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental no Brasil. 

▶ Objetivo: estabelecer um conjunto articulado e 
descentralizado de ações para a gestão ambiental no País, 
integrando regras e práticas específicas que se 
complementam nos três níveis de governo.







https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Logo_IBAMA.svg/2000px-Logo_IBAMA.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/MarcaICMBio.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/MarcaICMBio.jpg


INSTRUMENTOS DA PNMA

I   - o estabelecimento 
de padrões de qualidade 
ambiental;



INSTRUMENTOS DA PNMA

II - o zoneamento ambiental 
(Zoneamento Ecológico-Econômico 
ZEE);   



INSTRUMENTOS DA PNMA
III  - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras;



INSTRUMENTOS DA PNMA
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a 

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 
qualidade ambiental;

Plástico biodegradável - 
USP

Boyan Slat

TED



INSTRUMENTOS DA 
PNMA

VI - a criação de espaços 
territoriais especialmente 
protegidos pelo Poder Público 
federal, estadual e municipal, 
tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas 
extrativistas;     



INSTRUMENTOS DA PNMA
VII - o sistema nacional de 
informações sobre o meio 
ambiente;
VIII - Cadastro Técnico 
Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa 
Ambiental e de atividades 
potencialmente poluidoras 
e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais.



INSTRUMENTOS DA PNMA
IX  - Penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 
da degradação ambiental.



INSTRUMENTOS DA PNMA

XIII - Instrumentos 
econômicos, como 
concessão florestal, 
servidão ambiental, 
seguro ambiental e 
outros. 
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