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O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. 
O homem não tramou o tecido da vida; ele é simplesmen-
te um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si 
mesmo (trecho da Carta do Chefe Seattle, em resposta ao 
Presidente dos EUA, em 1854, à proposta de compra 
das suas terras).
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PREFáCIO

A sociedade brasileira assiste e participa ativamente de importante 
e caloroso debate e discussões que envolve o meio ambiente no âmbito 
nacional, com fortes repercussões internacionais. 

Preservação do meio ambiente, uso sustentável e conservação am-
biental, são temas permanentes em todos os seguimentos da imprensa de 
modo geral. 

É cada vez mais forte a necessidade que temos por programas gover-
namentais e não governamentais que possam discutir o meio ambiente sus-
tentável e gerador de divisas e sobrevivência da humanidade e das espécies. 

Tema, em semântica, disciplina da linguística, podemos denomina-lo 
como algo circunstanciado, considerado mote propagado por toda socie-
dade. Ora, esse “tema” mais debatido no país e no mundo tem sido o Meio 
Ambiente. O qual o eleva a condição de indispensável, por envolver a vida, 
a água, o planeta.

A proposta deste Manual surge como cartilha que permitirá a mais 
propínqua discussão e o debate como arcabouço teórico e de medidas prá-
ticas sobre o meio ambiente brasileiro, traçando, em linhas gerais, todo seu 
percurso histórico, político, legal e constitucional, propositadamente cons-
truído para ser elevado ao mais alto tal grau de estudo e uso em direção das 
práticas constitucionais ambientais.

Desta forma, a UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), 
Organização Não Governamental, com forte atuação em prol dos municí-
pios brasileiros, desde o ano de 2005, não poderia deixar de apoiar a pro-
dução	deste	Manual,	objeto	de	essenciais	finalidades,	que	aborda	sobre	um	
tão importante assunto que envolve as cidades.

A UBAM trabalha pelo fortalecimento dos municípios, através do apa-
relhamento das prefeituras, da capacitação de gestores, da facilitação de repas-
se de recursos federais, estaduais e de apresentação e aprovação de programa, 
de	normas	 e	de	diretrizes	que	beneficiem	os	municípios	 e	os	 torne	 fortes	
e independentes como um verdadeiro ente público resguardo no artigo 30, 
inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988.
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Portanto, enaltece esta publicação, como importante prontuário am-
biental, que recebe a titulação transversal “MANUAL DE GESTÃO AM-
BIENTAL: PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE APLICADOS AOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS”, porque, desde a fase do planejamento 
que o concebeu, ele se voltou a responder aos principais anseios e inquie-
tações do seu autor e colaboradores, não necessariamente nesta ordem: 1.  
Onde encontrar um material teórico didaticamente estruturado, que, no 
Brasil, pudesse discutir, com lucidez, e lecionar, com certa segurança, o 
complexo tema da gestão ambiental municipal brasileira? 2. Onde encon-
trar uma proposta teórica que discutisse o meio ambiente nacional, num só 
volume, e promovesse uma visão tão holística e tão centrada sobre a feição 
dos entes federados nacionais, na evolução do direito ambiental e, por que 
não dizer, na condição política, gerencial e jurídica que se manifesta hoje? 
2.	Onde	encontrar,	no	Brasil,	uma	fonte	segura	e	fiável,	que	pudesse	ana-
lisar os eixos aqui propostos, alçando-os à realidade atual (às vezes, muito 
diversa) dos 5.750 municípios existentes no Brasil? 4. Como discutir os 
polos opostos em que estão a preservação ambiental com responsabilidade 
vs. a necessidade de geração produtos e riquezas, desenvolvendo a Nação, 
sem que, com isso, ponha-se em risco a vida natural local, regional, conti-
nental ou do planeta, em todas as suas manifestações? 5. Como celebrar a 
convivência	harmônica	entre	a	jurisdição	ambiental	nacional	e	os	desafios	
da exploração consciente dos recursos naturais, sem que se atropelem os 
princípios ou os fundamentos havidos na Constituição da República Fede-
rativa do Brasil (CRFB/1988), e de toda uma legislação especial que nela 
se	embasou?	6.	Quais	os	Programas	aplicados	especificamente	aos	muni-
cípios	que	não	entre	em	conflitos	com	a	União	e	os	Estados	que	poderá	
ser executado para atender as normas constitucionais, infraconstitucionais 
e principalmente promover o ordenamento dos recursos naturais em seus 
respectivos	territórios	e	que	seja	um	alicerce	para	firmar	parceria	no	cerne	
das questões ambientais e de ordenamento territorial. 

Para responder a essas perguntas, foram traçadas algumas linhas de 
interesse. Elas se pautavam em tornar esse assunto mais palatável e, ao 
mesmo tempo, interessante aos leitores já versado em matéria ambiental 
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ou jurídico-ambiental. Tais eixos vislumbra, de saída, como se encontra a 
configuração	do	meio	ambiente	no	Brasil,	aliado	às	políticas	públicas	privi-
legiadas no País. Para isso, fez-se um resumo histórico dos principais pro-
gressos da matéria, sobretudo nos últimos 30 anos. Aqui, discutiram-se os 
conceitos, os temas relacionados ao surgimento do que se pode chamar, 
aqui e agora, de Legislação Ambiental brasileira. 

É de suma importância recuperar o conceito de proteção do meio 
ambiente no Brasil, as formas institucionais de promovê-la ou a estratégia 
mais apropriada de aprimorá-la. Para tanto, fez-se uma consulta necessária 
aos textos constitucionais brasileiros, com maior ênfase à CRFB, de 1988, 
já lastreada pelos aportes valorosos que lhe chegaram da Política Nacional 
do Meio Ambiente, instauração legal que, no Brasil, precedeu aquela cons-
tituição e foi a linha divisória do País na nova frente de debate legislativo 
que viria depois.

Toda	essa	discussão	legislativa	não	ficou	dissociada	da	prática.	Foi	por	
isso que o desenvolvimento sustentável e a inserção dos municípios brasilei-
ros assumiram outro matiz nessa paisagem diversa, já que a CRFB, de 1988, 
trouxera inovações quanto às atribuições legais dos entes federados, diga-se 
de passagem, pela redação dada ao artigo 23, incisos III, VI e VII, e artigo 
30, inciso I, nos quais a União, os Estados e os Municípios iriam partilhar 
de tão novas competências administrativas comuns no tocante à legislação 
ambiental e recentemente a Lei Completar n.º 140, de 8 de dezembro de 
2011,		que	fixou	normas,	nos	termos	dos	incisos	III,	VI	e	VII	do	caput	e	do	
parágrafo único do artigo 23 da CRFB, de 1988, para a cooperação entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administra-
tivas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição	em	qualquer	de	suas	formas	e	à	preservação	das	florestas,	da	fauna	
e	da	flora;	e	alterou	a	Lei	n.º	6.938,	de	31	de	agosto	de	1981.

A CRFB, de 1988, projetou sobre esses dilemas uma sombra legal no 
momento mais severo da insolação meridiana. Essa foi, aliás, uma orienta-
ção que não poderia ser desprezada, pois dela surgira todo o apanágio legal 
que se instauraria algum tempo depois.
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Objetivamente, o autor fez questão de concentrar esforços sobre a 
condição dos municípios brasileiros, como entes federados, da gênese de 
sua formação histórica até o limiar em que se achava a gestão ambiental 
juridicamente tutelada – o contato efetivo entre a realidade da vida comum 
com a tradução jurídica de tudo isso, qual seja, a própria lei ambiental ad-
mitida no espaço e no tempo.

Depois, no estágio de sua progressão posterior, a gestão municipal 
foi concebida à luz das estratégias da gestão ambiental compartilhada, a 
qual esteve de mãos dadas com a real competência administrativa para 
seguir a legislação ambiental sob o viés de uma descentralização ora em 
caráter compartilhado, ora em caráter participativo: e de que forma isso 
poderia gerar implicações sobre a visão de uma descentralização da gestão 
ambiental em si mesma, pela própria maneira de concebê-la, conduzi-la e 
delimitá-la. Nesse momento, foi indispensável a consulta feita às doutrinas 
jurídicas	e	 ambientais	modernas,	 a	fim	de	que	 tal	discussão	não	flutuas-
se sem a bússola diretiva dos maiores especialistas em matéria de Direito 
Ambiental no Brasil, sem o que, portanto, a presente discussão teórica não 
atingiria o seu desiderato.

Essa releitura teórica trouxe à tona, também, um elemento interes-
sante: mostrou de que maneira pode ser feita a gestão ambiental com a 
participação dos municípios, pautando suas ações essencialmente sobre o 
fortalecimento das instituições locais, que, bem articuladas entre si, pode-
rão produzir antídotos contra as velhas falhas históricas ou contra as práti-
cas gerencias mofentas, que, hoje e num passado recente, já se encontram 
completamente superadas: tome-se, como exemplo, a distinção entre as 
experiências da descentralização em confronto com a gestão compartilhada 
nas duas últimas décadas.

Especial acolhida foi dada ao processo de licenciamento ambiental, 
o qual se materializa no direito ambienta brasileiro com a publicação da 
Lei Complementar nº. 140, de 2011. Com ela, podem-se prever os passos 
administrativos à emancipação da gestão ambiental pelo município, sobre-
tudo com a elaboração de planos, programas e projetos na área ambiental, 
entre	os	quais	estão:	a)	o	Plano	Diretor	Municipal	(PDM);	b)	o	Plano	Mu-
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nicipal	de	Saneamento	Básico	(PMSB);	c)	o	Plano	Municipal	de	Resíduos	
Sólidos	(PMRS);	d)	o	Plano	de	Gestão	de	Recursos	Hídricos	(PGRH);	e)	
o Plano de Criação de Parques e de Hortos Municipais, entre outros. Esses 
planos – e as demais temáticas que gravitam em torno deles – foram lar-
gamente discutidos aqui, com a exposição detalhada de cada um deles, nas 
suas	atribuições,	finalidades	e	limites	operacionais,	que	a	UBAM	veemente	
apoia e tem como linha o cumprimento das normas visando equacionar 
esse grave aspecto nos Municípios quanto seu meio ambiente urbano e 
rural. 

 É importante refutar que este Manual também oferece um repertó-
rio, tão amplo quanto possível, tão completo quanto necessário, dos prin-
cipais programas ambientais e de ordenamento territorial. Por isso, todas 
as instituições aqui citadas têm uma característica em comum: primam pelo 
apoio institucional, nacional ou estrangeiro, de ações, programas e planos 
que visam a proteger o meio ambiente já degradado ou, preliminarmente, a 
lutar contra qualquer episódio ou proposta de degradação. Neste contexto, 
são referenciados programas que serão orientadores para buscar fontes de 
recursos, os principais fundos (públicos, setoriais, privados, fundacionais, 
entre outros), cujo alcance é proteger, em essência, o meio ambiente, natu-
ral ou não, os espaços históricos, com elevado valor sociais. Entraram nessa 
mesma discussão as instituições que incentivam a preservação da natureza 
– premiando os agentes públicos ou privados que a isso se dedicam.

Outro	grande	desafio	superado	nesta	obra	é,	oportunamente,	colo-
car em pauta o diálogo entre o progresso das abordagens teóricas sobre as 
questões ambientais, tanto dentro do Brasil quanto fora dele, a mudança de 
status dos entes federados brasileiros com o aperfeiçoamento da legislação 
ambiental (mudança esta já assinalada na redação do artigo 23 da CRFB, 
de 1988, pois ela estabeleceu as competências administrativas comuns da-
queles entes estatais sobre a tutela do meio ambiente), e, mais do que isso, 
o perímetro legal de atuação e das atribuições dos Municípios Brasileiros 
como agente no que diz respeito à função do meio ambiente, objeto de uso 
e acesso aos recursos naturais com um olhar para proteção e para promo-
ção do desenvolvimento local.
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Espera-se que este material possa servir de guia seguro a todos os 
agentes públicos federais, estaduais e municipais, aos pesquisadores interes-
sados e aos estudiosos independentes, que têm militado nessa vasta seara 
da gestão ambiental comum, participativa, consciente, multidimensional e, 
por oportuno, harmonizada com os novos tempos em que vivemos, nos 
quais a legislação ambiental, a autonomia administrativa dos entes federa-
dos e os aportes protetivos do Ministério Público convergem, portanto, a 
essa preocupação coletiva para que se tenha um meio ambiente melhor, o 
bem mais amplo e representativo de todos nós.

Leonardo Santana
Presidente Nacional 

União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM)
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INTRODUÇÃO

Uma das bases de capital humano é a formação continuada que deve 
ser elaborada pelos municípios brasileiros visando as  capacitações com 
formulação	de	politicas	públicas	e	de	programas	específicos	para	atender	
as diretrizes estabelecida em seu plano de governo. Um das Estratégias 
que deveria conter nas propostas  do plano de governo perpassa pelos 
PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL 
MUNICIPAL que visa possibilitar aos prefeitos uma ferramenta de ges-
tão pública junto aos municípios brasileiros.

O Manual tem valores da “Cooperação e Solidariedade como 
compromissos de manter os biomas e de  garantir qualidade de vida 
aos municipes. Somos sabedores que o Município é o espaço em que a 
sociedade interage diariamente, e pode ser considerada, assim, a escala 
em que essa percepção socioeconômica e ambiental é mais notada pela 
sociedade. É de conhecimento comum que grande parte das atividades 
antropicas que comprometem o meio ambiente e a qualidade de vida 
das pessoas ocorre no município, em que grande parte deste ente pú-
blico não participa das concessões em seu território. E a partir dele que 
podem ser empreendidas ações capazes de preveni-los e solucioná-los. 
Mais do que isso, o município é o local onde se podem buscar caminhos 
para um desenvolvimento que harmonize o crescimento econômico, 
ambiental e social.

A preocupação com a qualidade ambiental vem crescendo nos mu-
nicípios brasileiros, principalmente após a regulação do artigo 23, incisos 
III, VI e VII da Constituição Federal que disciplinou a competência ad-
ministrativa comum entre os entes públicos (União, Estado, Municípios, 
e Distrito Federal) por meio da Lei Complementar n.º 140, de 8 de de-
zembro de 2011. Por isso, têm sido criados mecanismos para aumentar a 
consciência e promover a mudança de hábitos e de comportamentos com 
o	fito	de	proteger	e	conservar	os	ecossistemas.	Cada	vez	mais	a	população,	
juntamente com o Poder Público, e a sociedade civil organizada, tem sido 
chamada a participar da gestão do meio ambiente e do desenvolvimento 
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sustentável, e em alguns municípios brasileiros o Ministério Público vem 
exigindo dos municípios o cumprimento constitucional relacionado ao 
meio ambiente, e ao mesmo tempo a União vem também impondo para 
conceder recursos federais que os municípos brasileiros disponham de 
normas	e	politicas	públicas	ambientais,	e	capital	humano	suficiente	para	
cumprir com suas competências constitucionais, e em alguns casos, insti-
tuições de consorcios públicos.

O Manual trás essas linhas da inclusão socioeconômica ambiental, 
para ser executado pelos municípios como forma de colaborar na gestão 
ambiental de impacto local preconizada na Constituição da República Fe-
derativa do Brasil (CRFB), de 1988, e normas infraconstitucionais, bem 
como mecanismo de propositura para alavancar parcerias com o Governo 
Federal, Estadual, setor privado, e envolvimento da sociedade em todo 
processo decisório.

Esse Manual destina-se a colocar em torno da mesma mesa os ór-
gãos públicos, os setores empresariais, os políticos, e as organizações da 
sociedade civil, no debate e na busca de soluções para o uso dos recursos 
naturais e para a recuperação dos danos ambientais, com vista a assegurar 
a geração futura, o equilibrio ambiental preconizado nos vários Tratados e 
Acordos Internacionais em que o Brasil é signatário.

Da mesma forma, a crescente descentralização administrativa tem 
chamado os municípios a assumirem suas responsabilidades na gestão do 
meio ambiente e do seu ordenamento territorial, principalmente a partir 
da Lei Complementar n.º 140, de 2011 (Competência Comum Adminis-
trativa), da Lei n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Saneamento Básico), e 
da Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos), da Resolução CONAMA n.º 358, de 29 de abril de 2005 (Resí-
duos Serviços de Saúde), da Resolução da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) RDC n.° 306, de 7 de dezembro de 2004 (Resíduos 
Serviços de Saúde), e da Lei nº. 12.305, de 2010 (Tratamento e Disosição 
dos Resíduos Sólidos oriundos dos Serviços de Saúde), da Lei n.º 10.275, 
de 10 de julho de 2001 (elaboração ou revisão do Plano Diretor Muni-
cipal), dentre outras. Isso exige que os seus políticos, gestores públicos, 
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técnicos e cidadãos conheçam mais sobre as questões ambientais e a uti-
lização racional dos seus biomas.

Vale ressaltar que, em conformidade com a legislação brasileira, é 
direito fundamental do ser humano o meio ambiente, devendo ser pre-
servado como protegido para a garantia do desenvolvimento de gerações 
futuras. Assim, o meio ambiente deve ser preservado, para que a popu-
lação possa extrair dele as condições necessárias para sua manutenção e 
guarda para as gerações futuras. No Brasil, após a Convenção das Nações 
Unidas, Rio 92, e logo Rio+20, foram criadas normas jurídicas de tutela 
e conservação ambiental, partindo da proteção imprescindível contida na 
Constituição Federal de 1988.

É de bom alvitre acrescentar que na medida em que uma sociedade 
se desenvolve, as políticas públicas de proteção com meio ambiente deve 
ser efetivada, para que uma parte não se desenvolva em detrimento de ou-
tra causando desiquilíbrio ambiental nos biomas. A degradação ambiental 
traz inúmeras perdas e impactos na saúde da população inserida nesse 
meio e não afeta apenas as gerações presentes, mas também as futuras. 

Diante desse cenário exposto e atual, foram criados vários órgãos para 
se discutir as atividades antropicas no Brasil, e notou-se a necessidade de re-
duzir esses impactos causados ao meio ambiente pelo homem, estabelecendo 
diretrizes e princípios para essa proteção, focando na ideia de prevenção ao 
invés de tentar recuperar os biomas atingidos.

A proteção ambiental é complexa e tem custo elevado para retornar 
ao estado a quo, e às vezes esses impactos são irreversíveis, e para que tenha 
efeito é necessário que os entes federados se juntem e busquem acima de 
tudo, um desenvolvimento sustentável, agindo localmente e pensando glo-
balmente. 

Diante a descentralização dos entes federados é necessário que cada 
ente municipal, sob a égide da autonomia lhe dada pela CRFB, de 1988, e pela 
Constituição do Estado, ainda havendo regulação provinda de leis municipais, 
se	prepare	implementando	diversas	políticas	públicas	com	fito	à	proteção	e	
a prevenção do meio ambiente. Os municípios têm obrigação de zelar pelo 
meio ambiente local. Seus órgãos com atribuições ambientais devem atuar 
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fazendo	a	proteção,	fiscalização,	coordenação	e	implementação	de	políticas	
ambientais. Segundo Sarlet (2010), uma das atribuições constitucionais espe-
cíficas	dos	órgãos	públicos	executivos	 locais,	de	grande	 importância	para	a	
concretização do Estado Socioambiental está na tarefa pública de controlar a 
produção, construção de obras ou desenvolvimento de atividades potencial-
mente poluidoras de impacto local.
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1 MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
BRASIL

Para entender a temática Política Nacional do Meio Ambiente, é 
necessário	definir	o	que	vem	a	ser	meio	ambiente.	Um	conceito	bastante	
aceito de meio ambiente para caracterizar o objeto tutelado pelo orde-
namento jurídico, foi concebido pela Lei n.º 6.938, de 1981 (Política Na-
cional do Meio Ambiente) que, em seu artigo 3º, parágrafo I, enfoca que 
meio	ambiente	para	os	fins	previstos	na	lei,	é	“o	conjunto	de	condições,	
leis,	influências	e	interações	de	ordem	física,	química	e	biológica,	que	per-
mite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

O homem por sua vez, com sua cobiça capitalista, com suas ações 
que sempre visam o domínio total do planeta, está cada vez mais transfor-
mando o meio ambiente, exaurindo os recursos que ela oferece, e levando 
em conta esses problemas, a CRFB, de 1988, deu relevante importância ao 
tema, criando mecanismos para proteger e prevenir essas atividades antró-
picas.	A	CRFB,	de	1988,	em	seu	artigo	225,	afirma	que	todos	têm	direito	
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que cuidar e preservá-lo é 
dever de todos, incluindo também o Poder Público, que tem essa respon-
sabilidade tanto quanto a coletividade por esse legado da Terra.

Destarte,	é	 importante	definir	o	que	vem	a	ser	meio	ambiente	no	
âmbito jurídico, pois é inúmero o conceito. Deve ser visto como senti-
do	amplo,	abrangendo	o	natural	e	o	artificial.	O	meio	ambiente	natural	
é constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e pela 
flora.	O	meio	ambiente	criado	ou	artificial	é	formado	pelas	edificações,	
equipamentos	 e	 alterações	 produzidos	 pelo	 homem,	 enfim,	 os	 assenta-
mentos de natureza urbanística e demais construções (MILARÉ, 2011).

Corroborando com o exposto temos o entendimento de Pedro Len-
za (2015), entendendo que o meio ambiente é a interação do conjunto de 
elementos	naturais,	artificiais	e	culturais	que	propiciam	o	desenvolvimento	
equilibrado da vida em qualquer de suas formas. O autor salienta que o 
preservacionismo ambiental caracteriza-se como direito humano de ter-
ceira dimensão, estando o ser humano inserido na coletividade sendo, as-
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sim,	titular	dos	direitos	de	solidariedade.	E	identifica	no	conceito	de	meio	
ambiente,	quatro	aspectos	específicos,	a	saber:

i) meio ambiente natural ou físico, constituído pelo solo, água, ar 
atmosférico,	energia,	flora,	fauna,	ou	seja,	a	correlação	entre	seres	vivos	e	
o	meio	em	que	vivem	(art.	225,	caput	e	§1º,	I	e	VII,	CF);

ii) meio ambiente cultural, que aponta a história e a cultura de um 
povo, as suas raízes e identidade, integrado pelo patrimônio histórico, ar-
tístico, arqueológico, paisagístico e turístico (CF, arts. 225, caput, 215 e 
216,	CF);

iii)	meio	ambiente	artificial	ou	humano:	consubstanciado	no	espaço	
urbano	construído,	destacando-se	as	edificações	(espaço	urbano	fechado)	
e os equipamentos públicos, como ruas, parques, praças, etc. (espaço ur-
bano	aberto)	(arts.	225,	caput,	5º,	XXIII,	182	e	Segs,	dentre	outros,	CF);

iv)	meio	ambiente	do	trabalho,	espécie	do	meio	ambiente	artificial,	
caracterizado pelo local em que o trabalhador exerce sua atividade (arts. 
200, VIII, 196 e segs. e 7º, CF).

Diante do exposto, entende-se que meio ambiente não é apenas o 
que é constituído naturalmente e sim uma mistura do natural com o modi-
ficado	pelo	homem,	levando	em	conta	que	o	homem	altera	tudo	que	está	
ao seu redor para atender melhor as suas necessidades, e quanto mais um 
município	fica	populosa,	maiores	serão	as	intervenções	humanas.

De tal modo, não se pode observar apenas o campo ambiental, mas 
também como o ser humano se comporta inserido nele, o modo que vai 
usar desse ambiente para suprir as suas necessidades, para sobreviver, res-
saltando que cada lugar tem uma cultura diferente, que deve ser respeitada 
e, por conseguinte, as leis devem ser adaptadas a isso.

Nesta	análise	conceitual,	verifica-se	que	o	meio	ambiene	deve	ser	
analisado de forma ampla e não focando somente no equivocado conceito 
intrínseco listado de que meio ambiente é apenas o verde que está em volta 
do homem, devendo haver políticas públicas determinantes para proteger 
e conservar o meio ambiente. Assim, existe toda uma relação entre o ho-
mem	e	os	biomas	que	precisam	ser	estabelecidas	normas	com	o	fito	de	
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disciplinar o uso e o acesso a esses recursos naturais. 

No tocante as Políticas Públicas, também são inúmeras as concei-
tuações. Materialmente são conjuntos de ações do Estado, que visam asse-
gurar para a sociedade determinado direito e obrigações. O Meio Ambien-
te foi reconhecido como direito de todos e a ele corresponde a Política 
Nacional do Meio Ambiente que devem ser exercidas por todos os entes 
públicos, neles incluído os municípios. As Políticas Públicas podem ser 
formuladas por iniciativa dos poderes executivo, legislativo, judiciário, ou 
em conjunto.

A CRFB, de 1988,  prevê que as políticas públicas de meio ambiente 
são de competência comum de todos os entes federados e que a sociedade 
deve ter sua participação efetivada por meio de conselhos representati-
vos. Entretanto, no Brasil, todas essas regras foram criadas para dar maior 
enfoque à proteção recebida constitucionalmente, visando um meio am-
biente saudável e equilibrado. Há no Brasil, o Direito Ambiental, ramos 
do direito público responsável por regular e disciplinar as ações protetivas, 
preventivas e reparatórias do meio ambiente.

Como marco ambiental mundial, tem-se que em junho de 1972, 
na Suécia, foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente, em que foi aprovada a Declaração Universal do Meio 
Ambiente, em que regulava que os recursos naturais deveriam ser preser-
vados para as futuras gerações, garantindo o seu bem comum. E para cada 
país foi dada a função de regulamentar esse princípio em sua legislação 
para	garantir	a	eficácia	dessa	 tutela,	essencial	para	harmonizar	a	 relação	
existente entre o homem e os demais seres vivos existentes no planeta 
com a utilização racional dos recursos naturais.

Entretanto, historicamente, foi apenas na fase Holística que surgiu a 
real preocupação com o meio ambiente e a necessidade de uma tutela au-
tônoma na legislação, ocorrendo após a Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente, em 31 de agosto de 1981 (Lei n.º 6.938/81), sendo considera-
do o primeiro grande marco no que diz respeito à proteção ambiental no 
Brasil. O segundo marco foi a Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da 
Ação Civil Pública), sendo recepcionada pela CRFB, de 1988, essa tornou-
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se o terceiro grande marco na legislação ambiental brasileira à proteção do 
meio ambiente.

Especialmente, os órgãos públicos e a sociedade brasileira, apenas 
perceberam a necessidade da criação de normas protetivas quando se en-
tendeu que quanto mais o homem conseguia, mais ele queria, e que uma 
vez impactado o meio ambiente, difícil seria a sua recuperação.

Mesmo que tardio, o Brasil iniciou sua caminhada à proteção do 
meio ambiente, a manutenção de um ambiente equilibrado, colocando à 
frente a prevenção, evitando a reparabilidade, inserido na arena concor-
rencial entre homem e a natureza, a política pública ambiental, de órbita 
nacional, estadual e municipal.

Assim, é de curial importância, a inserção dos municípios em todo 
processo decisório de conservação e preservação do seu território, para 
tanto urge a necessidade dos municípios se munirem de políticas públicas 
e de normativas ambientais para conduzir sua gestão de impacto local e 
recepcionar delegação de competência administrativa homologadas pelo 
Estado e pela União.
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2   PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NO BRASIL

É importante frisar inicialmente que a sadia qualidade de vida é um 
dos princípios gerais do direito ambiental brasileiro. A saúde do homem 
não está ligada apenas ao bem estar físico, mas também se leva em conta o 
estado do meio ambiente, pois se este se encontra em estado antropizado, 
consequentemente trará doenças e outros danos para o ser humano. 

Desta, destaca-se que o princípio do direito do ser humano ao meio 
ambiente equilibrado assegurado na CRFB, de 1988,  e nos diversos Tra-
tados e Acordos Internaconais em que o Brasil é signatário. Em seu ple-
no teor, o respectivo princípio consiste em preservar e conservar o meio 
ambiente para as futuras e presentes gerações, dentre a premissa de que se 
o homem permanecer no ideal de destruir cada vez mais os recursos natu-
rais. A nossa Constituição Federal, traz em seu artigo 225, a principiologia 
ambiental, impondo ao Poder Público e a coletividade o dever de defender 
e preservar o meio ambiente, que é um bem coletivo, independente de 
raça, cor, idade e sexo.

A CRFB, de 1988, não apenas protegeu o meio ambiente de pessoas 
físicas, mas também de pessoas jurídicas, é o que declara o artigo 225 em 
seu parágrafo III, impondo sanções penais e administrativas, independen-
te da obrigação de reparar os danos causados.

O Brasil estabeleceu mecanismo participativo através do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que foi instituído pela Lei n.º 
6.938, de 1981,  que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
assim	como	existe	outros	Conselhos	com	a	mesma	finalidade,	como,	por	
exemplo, o Conselho de Recursos Hídricos. Esta lei, em seu artigo 8º, 
disciplina as competências do CONAMA, destacando que caberá a ele 
julgar quando necessário a realização de estudos das alternativas e das pos-
síveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados. Sempre 
almejando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, mesma situação se aplica aos Estados e aos Municípios por 
meio dos seus respectivos Conselhos de Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos.
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Por sua vez, foi instituida a Lei n.º 10.650, de 16 de abril de 2003, 
cuja função restringe a regulação do acesso público às informações e do-
cumentos ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).

Verifica-se,	no	entanto,	que	não	basta	apenas	que	existam	leis	para	
a tutela do meio ambiente, é necessária também uma conscientização e 
sensibilização por parte de toda sociedade civil organizada, e que também 
tenham iniciativas para conservar e proteger desse bem comum. A ideia, 
enfim,	seria	a	participação	da	sociedade	na	defesa	do	meio	ambiente,	para	
que este fosse conservado e protegido, mas se adequando às necessidades 
da sociedade. 

Na mesma esteira, pela busca da proteção ao meio ambiente, foi 
instituída a Lei n.º 7.347, de 1985 que disciplina a Ação Civil Pública con-
cernente à proteção do meio ambiente. A ação Civil Pública na defesa 
do meio ambiente é o instrumento processual adequado para reprimir 
ou impedir danos ao meio ambiente, protegendo os interesses difusos da 
sociedade de competência do Ministério Público. 

Dentro dos princípios constitucionais, o relacionado à vida humana 
se destaca, e um dos requisitos mínimos para se viver com dignidade é 
estar em um meio ambiente saudável e equilibrado. A preocupação com a 
preservação do meio ambiente existe em função do ser humano, para que 
ele possa viver melhor e com saúde.  

Assim, os municípios são essenciais na formalização e na execução 
de políticas públicas ambientais visando ordenar seu território com res-
ponsabilidade social e ambiental. 
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3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL E A IN-
SERÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA PROTEÇÃO E 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO SEU TERRI-
TÓRIO

A busca da sustentabilidade ambiental das ações humanas é o maior 
desafio	da	humanidade	neste	fim	de	século.	Esta	busca	tem	sido	marcada	
por uma evolução constante dos paradigmas de gestão ambiental. A dé-
cada de 70 foi um marco histórico do despertar da consciência mundial 
sobre o processo de degradação ambiental tendo como principal causa as 
ações humanas, cujas consequências abalam tanto o equilíbrio do planeta, 
quanto	o	bem	estar	da	humanidade	 (MEADOWS,	2011).	Ao	final	des-
sa década, ocorriam, no Brasil, duas crises concomitantes: a do modelo 
Varguista	e	a	do	Regime	Militar	(ABRUCIO;	SOARES,	2001).	A	crise	foi	
decorrente do modelo empregado por Vargas que se caracterizava como 
desenvolvimentista com a chamada transnacionalização da economia. 
Vale ressaltar que, naquele período, a dívida pública externa e interna do 
país se apresentava Como um dos maiores problemas a ser enfrentado 
(CHIESA, 2009).

Marco importante dessa evolução são os conceitos de política e ges-
tão ambiental, apresentados na 1ª Conferência Mundial para o Meio Am-
biente, promovida pelas Nações Unidas, na Suécia em Estocolmo no ano 
de 1972. A Conferência apresentou como alternativa aos problemas am-
bientais existentes, um estilo de desenvolvimento que minimizasse os efei-
tos adversos dos processos degradantes do meio ambiente, o desenvolvi-
mento sustentável. A orientação do encontro pautou-se nas conclusões do 
Clube de Roma, presentes na obra Limites do Crescimento (MEADOWS, 
2011).	O	Relatório	afirma	que	qualquer	que	seja	a	associação	feita	entre	os	
cinco fatores básicos determinantes do crescimento (população, produção 
agrícola, recursos naturais, produção industrial e poluição), os resultados 
serão sempre assustadores, com uma profunda desestabilização da huma-
nidade até o ano de 2100 (LOUREIRO, 2003 apud SOUZA, 2003).
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A obra Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, instituída em 1983, na sessão trinta e oito 
da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), coorde-
nada pela primeira ministra da Noruega Gro Harlen Brudtland, aprovou 
na sessão quarenta e dois das Nações Unidas, no ano de 1987, o concei-
to	oficial	de	Desenvolvimento	Sustentável,	qual	seja:	“garantir	os	meios	
de atendimento às necessidades e exigências atuais sem comprometer a 
sobrevivência das gerações futuras” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). Os princípios 
do Desenvolvimento Sustentável normalmente postos como norteadores 
da ação social e do pensamento acerca de uma sociedade ecologicamente 
viável, são:

[...] Sustentabilidade planetária - reversão dos processos globais de 
degradação (emissão de poluentes, depleção da camada de ozônio, 
desmatamento,	 desertificação	 e	 redução	da	biodiversidade),	 com	
o	devido	respeito	à	soberania	dos	Estados-Nação;	Sustentabilida-
de ecológica e ambiental - uso racional dos estoques dos recursos 
naturais e a adequação dos processos urbanos e rurais aos limites 
ecossistêmicos;	Sustentabilidade	demográfica	-	urbanização	plane-
jada	e	dinâmica	demográfica	realizada	sob	bases	sociais	e	econô-
micas	 justas;	Sustentabilidade	cultural	 -	 respeito	à	pluralidade	de	
valores aceitos universalmente e às minorias étnicas, raciais, en-
tre	outras;	Sustentabilidade	social	-	melhor	qualidade	de	vida	para	
todos, pautada em justiça distributiva, satisfação das necessidades 
básicas, convivência e respeito entre povos e culturas e garantia dos 
direitos	civis,	políticos	e	sociais;	Sustentabilidade	política	–	conso-
lidação de espaços públicos participativos e deliberativos, demo-
cracia e cidadania plena [...] (Grifo nosso -BECKER, 1997, apud 
LOUREIRO, 2003, p. 27). 

Chiesa (2009) relata que no Brasil:
Nos anos 80, os governadores exerceram importante papel na 
definição	 da	 nova	 ordem	 política	 do	 país,	 acompanhados	 pelos	
prefeitos que encamparam os discursos da descentralização com 
objetivo de se efetivar a municipalização. A soma de esforços de 
governadores e prefeitos resultou em “novo federalismo”, que 
nasceu	com	fim	do	regime	militar	e	com	o	fim	do	modelo	estatal	
centralizador proporcionado pela crise do Estado varguista. Junta-
ram-se a esses atores políticos, acadêmicos, centrais de trabalhado-
res,	movimentos	populares	e	ambientalistas,	unificando	o	discurso	
pela descentralização dos poderes e a redemocratização.
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Após a promulgação da CRFB, em 1988, a descentralização pas-
sou a ser entendida não simplesmente como um processo administrativo, 
mas,	sobretudo	como	um	processo	político,	com	significativa	contribuição	
dos constituintes. Com a nova Constituição, a descentralização política foi 
consagrada e, conjuntamente com a autonomia municipal, foi fortalecida 
(CHIESA, 2009).

Entretanto	esse	fato	não	significou	que	a	descentralização	fosse	re-
sultado	exclusivo	da	Constituição;	vários	fatores	indicavam	que	a	descen-
tralização seria o resultado mais provável. A grande importância estava no 
fato	de	que	a	descentralização	financeira	poderia	facilitar	o	relacionamento	
dos governos com as sociedades, vislumbrando a possibilidade de resolu-
ção dos problemas locais (SOUZA, 2002).

É importante salientar que no Brasil, as ações do poder público no 
combate aos problemas ambientais fortalecem-se a partir dos anos 90, a 
partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento (CNUCED), realizada de 3 a 14 de junho de 1992 no Estado 
do Rio de Janeiro, conhecida como RIO-92, quando se observa o cresci-
mento da consciência da globalização dos problemas ambientais no âmbi-
to das discussões públicas e a preocupação da preservação e conservação 
do planeta para as futuras gerações. Como consequência os conhecidos 
efeitos globais (efeito estufa e buraco da camada de ozônio) resultantes 
da degradação ambiental despertaram para a criação do slogan “agir no 
local, pensando no global” ou ainda “agir à montante, pensando à jusante” 
(SOUZA, 2003). 

O fato de o Brasil ter sediado a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 contribuiu para re-
forçar e disseminar a consciência ambiental no país e trouxe importantes 
discussões acerca da globalização dos problemas ambientais no âmbito 
das políticas públicas. A partir desse evento, um conjunto de ações dos 
setores governamental, empresarial e da sociedade, foi empreendido no 
sentido de fomentar um novo modelo de gestão focado no desenvolvi-
mento sustentável (GEO BRASIL, 2002).
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O processo de descentralização da gestão ambiental que já estava 
presente na esfera estadual, estendeu-se no âmbito municipal. Entende-
mos que o município é a instância mais adequada para resolver os proble-
mas ambientais, visto que todo impacto ambiental é, antes de tudo, local, 
o que fortalece o slogan ambientalista “pensar globalmente, agir local-
mente”. O município é uma circunscrição territorial administrada por um 
prefeito, que engloba áreas rurais e urbanas. No total, o Brasil tem 5.564 
municípios (IBGE, 2016).

Corroborando com o pensamento Souza (2003) salienta que:
[...] A descentralização da gestão ambiental para os municípios 
surge	numa	perspectiva	 de	 gerir	 com	maior	 eficácia	 os	 recursos	
ambientais em nível local, dado a proximidade para aferição dos 
impactos, bem como o aproveitamento do conhecimento tradicio-
nal, que muitas vezes indicam sabiamente o caminho a ser segui-
do. Aliado a estes fatores, a diminuição dos gastos públicos se faz 
presente	na	consecução	dessas	finalidades.	Contudo	no	processo	
de descentralização da gestão ambiental devem ser trabalhadas 
ações que visem a integração dos aspectos ambientais, incluam a 
participação social e analisem o impacto ambiental resultante das 
atividades, evitando-se a adoção de procedimentos que possam de-
sencadear o efeito da fragmentação tanto em âmbito institucional, 
científico	e	ambiental.	

Assim, sendo, três importantes aspectos devem ser considerados 
quando da implementação do processo de descentralização da gestão am-
biental municipal visando atingir o desenvolvimento sustentável, a saber: 
i)	 a	 fragmentação	das	 ações	 ambientais;	 ii)	 a	participação	 social,	 e	 iii)	o	
impacto ambiental resultante das atividades (SOUZA, 2003) 

Souza	(2003)	acrescenta	que	a	respeito	da	fragmentação,	no	final	do	sé-
culo XX, a mudança do paradigma mecanicista para o ecológico propagado 
por Capra (1996), nos fez entender a necessidade da integração das partes, 
com ênfase no todo, desta forma tudo está relacionado, água, ar, solo, clima, 
flora	e	fauna,	que	compõem	uma	mesma	cadeia	de	inter-relações	interminá-
veis. Corroborando com o entendimento Capra (1986) enfoca que: “[...] Esta 
abordagem sistêmica dá ênfase aos princípios básicos de organização, vendo 
o mundo em termos de relações de integração, não redutíveis a unidades me-
nores. A natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes”. 
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Neste entendimento e com avanço das questões ambientais surge 
um conceito de ambiente como uma nova visão do desenvolvimento hu-
mano, que reintegram os valores e potenciais da natureza, as externalida-
des sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo negados 
pela	racionalidade	mecanicista,	simplificadora,	unidimensional	e	fragmen-
tadora que conduziu o processo de modernização. O ambiente emerge 
com um saber reintegrador da adversidade, de novos valores éticos e es-
téticos e dos potenciais sinergéticos gerados pela articulação de processos 
ecológicos, tecnológicos e culturais (LEFF, 2007). 

Capra	(1996),	afirmou	que	existem	inter-relações	e	interdependên-
cias entre todos os fenômenos – físicos, biológicos, psicológicos, sociais e 
culturais – opondo-se à visão tradicional estabelecida pela ciência moder-
na, exigindo a formulação de um novo paradigma e uma rede de novos 
conceitos, principalmente quanto aos aspectos individuais e sociais das 
instituições. 

Souza (2003) acrescenta que a ciência moderna compartimenta as 
áreas de estudo, criando especialidades e responsabilidades que se disso-
ciam do todo, buscando superar a incapacidade humana de tratar os pro-
blemas de forma integrada, o que facilmente pode ser observado nos dias 
atuais, nas áreas da saúde, educação e meio ambiente. 

Egler (2002) salienta que: “[...] No contexto do estado administra-
tivo, essa divisão se expressa pela criação de diferentes agências e institui-
ções responsáveis por diferentes áreas/setores, de forma a tornar geren-
ciável sua administração”, culminando numa fragmentação institucional 
indesejável, que leve ser evitada por meio de articulações inter e intra-ins-
titucionais.	Essas	reflexões	nos	levam	a	pensar	no	desenvolvimento	de	um	
modelo de descentralização da gestão ambiental que seja articulado em 
âmbito	institucional,	científico	e	ambiental	com	o	fito	de	atingir	o	desen-
volvimento sustentável. 

Visando sobrepujar a fragmentação surgiu no campo da ciência o 
conceito de interdisciplinaridade (estudos que conjugam a inter-relação 
dos aspectos ambientais nos meios bióticos, físicos e antrópicos) e mais 
recentemente, surge o conceito de transversalidade das questões ambien-
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tais, que permeiam as diversas áreas do planejamento governamental 
(SOUZA, 2003). 

É importante acrescentar que na área do território emerge o concei-
to	de	administração	por	bacias	hidrográficas,	por	corredores	ecológicos,	
por biomas ou ecossistema, dado às similaridades, entretanto ainda é com-
plexo	definir	onde	as	fronteiras	iniciam	ou	terminam,	o	que	levou	tanto	
Bailey (1996, apud CROBER, 1999) como Gonzalez (1996, apud CRO-
BER, 1999) a concordarem que o clima pode ser o elemento principal para 
a	definição	das	fronteiras	de	um	ecossistema.	[...]	Gonzalez	(1996,	apud	
CROBER,	 1999)	 propõe	 um	 esquema	 para	 definição	 dos	 ecossistemas	
que leva em consideração um fator adicional ao do clima. Para esse au-
tor, clima e hidrologia são os dois fatores mais importantes, uma vez que 
representam mais precisamente, as verdadeiras fronteiras dos processos 
ecológicos de interesse (EGLER, 2007). 

Entretanto ainda não existe uma escala de organização ecológica 
que satisfaça todos os propósitos integradores para balizar as decisões 
ambientais, a exemplo da tomada de decisão para o licenciamento am-
biental que contemple o contexto dos impactos cumulativos e não a visão 
estanque do licenciamento individualizado, como frequentemente ocorre 
(SOUZA, 2003). 

Pelo exposto há evidência que existe uma ligação em tudo e que os 
Governos Federais, Estaduais e Municipais devem adotar uma visão sis-
têmica, buscando fortemente a integração das ações ambientais de forma 
pactuada, pois a fragmentação da administração pública é altamente preju-
dicial, já que as questões ambientais estão altamente interligadas. Entretan-
to, observa-se que há interesses políticos diversos, que resultam em bar-
reiras	para	a	integração	dos	entes	federados.	Sintetizando	pode-se	afirmar	
que a fragmentação é percebida na descentralização da gestão ambiental, 
tanto no âmbito do limite da territorialidade, como na falta de articulação 
institucional e de integração das ciências (SOUZA, 2003).

Segundo Souza (2003) no processo de descentralização da gestão 
ambiental deve ser trabalhada ações que visem à integração dos aspectos 
ambientais, incluam a participação social e analisem o impacto ambiental 
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resultante das atividades, evitando-se a adoção de procedimentos que pos-
sam desencadear o efeito da fragmentação tanto em nível institucional, 
científico	e	ambiental.	No	tocante	a	participação	social,	o	saber	ambiental	
das comunidades constitui-se fundamental para a gestão ambiental muni-
cipal, pois é no espaço local que, segundo LEFF (2007): “[...] se funde a 
consciência de seu meio, o saber sobre as propriedades e as formas de ma-
nejo sustentável de seus recursos, [...] onde se integram diversos processos 
no intercâmbio de saberes sobre o ambiente”. 

Uma forma de integrar as ações locais com os interesses regionais, 
nacionais e globais na busca de soluções para problemas ambientais inso-
lúveis isoladamente, tem sido alcançada por organizações que ampliam a 
participação dos atores sociais. No âmbito municipal torna-se necessário 
um arranjo institucional que possibilite a participação dos cidadãos para 
legitimar as decisões locais (SOUZA, 2003). Desta forma, os diferentes 
agentes envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, a partir da 
perspectiva de que a responsabilidade pela preservação ambiental é de 
toda a sociedade e não apenas do governo. Esta concepção pressupõe 
uma postura proativa de todos os agentes envolvidos no processo de ad-
ministração da política ambiental visando atingir o desenvolvimento sus-
tentável.

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, com caráter norma-
tivo e deliberativo, têm se apresentado como a mais difundida forma de 
participação, sendo seus membros indicados na esfera de suas categorias e 
organismos de classes para representar os respectivos anseios. No entanto, 
esse	modelo	de	organização	 social	 que	 leva	 em	conta	os	 limites	defini-
dos pelo recorte político-administrativo do município, a interação entre 
os atores sociais com a presença de grupos sociais majoritários e as inter
-relações de coalizão com entidades de apoio privadas e públicas forma 
um “coletivo que se torna ator político” (LEROY, 1997), e, muitas vezes 
questionado quanto à legitimidade das suas decisões devido às relações de 
cumplicidade que efetivamente se formam. 

De acordo com Egler (2003), ao avaliar a implementação do Zo-
neamento Ecológico Econômico (ZEE), quando se refere aos municípios, 
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verifica-se	que	nas	“[...]	esferas	administrativas	onde	efetivamente	os	dife-
rentes projetos se concretizam, o que se constata é a inexistência de arran-
jos institucionais que tenham como responsabilidade decidir sobre o uso 
do território[...]” 

Egler	(2003)	ao	fazer	referência	sobre	as	dificuldades	para	a	imple-
mentação	do	ZEE,	afirma	ainda	que	“[...]	um	dos	maiores	desafios	para	
a efetiva implementação do ZEE é o desenho e a instalação dos arranjos 
institucionais que terão a responsabilidade de estabelecer os fóruns de ne-
gociação e de tomada de decisão sobre o uso dos territórios.” Assim sendo, 
levando em consideração os diferentes níveis hierárquicos, na esfera nacio-
nal, regional, meso-regional, local e privado é abordado pelo autor como a 
configuração	dos	atuais	arranjos	institucionais	podem	articular,	concertar	
e respeitar os diferentes níveis hierárquicos, sobretudo no que tange a di-
mensão territorial. 

Para materializar a participação da comunidade torna-se necessário 
garantir que esta se dê nos diferentes níveis da sociedade, que as informa-
ções sejam acessíveis e possuam a clareza necessária para a compreensão 
dos indivíduos de diferentes níveis de escolaridade, e, que sejam oportu-
nizadas as diferentes contribuições, independentemente de valores sócios 
culturais, que ainda se apresentam como preconceitos nos dias atuais. O 
instrumento da educação ambiental tem um papel fundamental na cons-
trução de uma sociedade participante. 

Para	Almeida;	Menegat	(2002)	no	desenvolvimento	de	políticas	vol-
tadas para uma gestão ambiental integrada deve-se partir do conhecimen-
to sobre os principais problemas ambientais locais, aliados a um sistema 
público	eficiente,	envolvendo	a	adoção	de	canais	de	participação	dos	di-
versos setores sociais. Entende-se que a participação social no processo 
de gestão ambiental requer mecanismos que ultrapassem a mera consulta, 
isto	é	deve-se	definir	uma	estratégia	que	possibilite	a	democratização	e	a	
descentralização do poder. 

Assim sendo, considera-se de grande importância, o estabelecimen-
to de programas apoiados em processos educativos voltados para todos os 
atores sociais envolvidos, no sentido de contribuir através de treinamentos 
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e	informações,	no	aumento	do	nível	profissional	e,	consequentemente,	na	
melhoria da qualidade ambiental e das condições de vida das populações. 
Por sua vez Goni e Zapata (1998, p. 12) relatam que: “[...] uma nova cida-
dania, uma nova relação entre estado e sociedade, onde o assistencialismo 
e clientelismo são substituídos pela formação de agentes sociais com cren-
ça em si mesmos, capacidade de autogestão, visão de futuro, consciência 
da cidadania e espírito de participação e de corresponsabilidade. 

  A participação da comunidade torna-se de fundamental importân-
cia no processo de tomada de decisões do modelo de desenvolvimento 
sustentável desejado para o seu município. Para tanto, é necessário esta-
belecer políticas públicas com programas de educação ambiental formal 
e informal, aliados a um processo de comunicação ambiental que garanta 
o acesso às informações, visando a uma maior compreensão dos assuntos 
de meio ambiente e de ecologia humana. Assim, a comunidade poderá 
auxiliar nas tomadas de decisões e contribuir para melhoria do nível pro-
fissional	e	de	participação	e,	ainda,	na	melhoria	da	qualidade	ambiental	e	
das condições de vida da população.

A consideração da dimensão dos impactos ambientais associados às 
atividades	modificadoras	do	meio	ambiente,	é	que	motivou	a	divisão	de	
competência entre a União, Estados e Municípios, estabelecida nos arti-
gos 4°, 5° e 6°, ambos da Resolução CONAMA n° 237, de 1997, visan-
do	evitar	a	existência	de	conflitos	quando	da	aplicação	do	procedimento	
licenciatório. A linha de corte União/Estado é bastante clara, entretanto, 
ainda há divergências quanto à aplicabilidade do conceito de impacto lo-
cal, como de competência municipal. 

Com	todo	o	esforço	realizado	pelos	órgãos	ambientais,	as	classifica-
ções de impacto local estão associadas ao pequeno porte das atividades e a 
pouca complexidade das suas operações. E, muitas vezes esse conceito não 
tem	sido	suficiente	para	dirimir	as	dúvidas	que	surgem	caso	a	caso.	Só	o	
largo	exercício	dessa	competência	por	parte	dos	municípios	poderá	definir	
e consubstanciar um entendimento pleno dessa questão (SOUZA, 2003). 

É fácil entender que pequenos empreendimentos e de pouca com-
plexidade devam ser geridos no âmbito municipal, a exemplo das borra-
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charias, das lavadoras de carros, das padarias, dos postos de combustíveis, 
dos pequenos projetos agrícolas, dentre outros, cujos impactos associa-
dos à atividade não extrapolam os limites territoriais. Entretanto há que 
se considerar os impactos meso-regionais e regionais, resultantes de em-
preendimentos com um maior nível de complexidade em que a escala mu-
nicipal é apenas parte do recorte a ser considerado. Nesse sentido as áreas 
fisiográfica	devem	ser	estudadas	com	uma	visão	integradora	das	paisagens.	

Para avaliar os impactos que extrapolam o território do município, 
novos arranjos institucionais já estão surgindo, a exemplo dos Comitês de 
Bacia, Consórcios Intermunicipais, Associações Municipais, dentre outras 
formas de participação, que ampliam a visão do recorte municipal, além 
das fronteiras do município (SOUZA, 2003). 

Outros aspectos fragilizam o desenvolvimento sustentável por parte 
dos municípios e aqui merecem especial atenção, a exemplo do clientelis-
mo, do paternalismo, do assistencialismo, da falsa ética, da descontinui-
dade política, da falta de capacitação técnica e do conhecimento urbano 
sócio ambiental e de suas relações locais e globais. Há ainda algo que é 
antagônico: a proximidade pode favorecer as pressões, mas também pode 
agregar maior participação da sociedade. Desse modo, entendemos que 
o foco deva estar na contínua capacitação dos gestores locais e na sensi-
bilização, na preparação e na interação da sociedade como um todo, para 
que as pressões imediatistas, resultantes das aproximações políticas sejam 
controladas, catalisadas e inibidas com base na certeza da fundamenta-
ção	técnico-científica	apresentada,	corroborada	com	a	participação	ativa	
da sociedade local, evitando-se a tirania das pequenas decisões (SOUZA, 
2003). 

Além disso, a obsolescência técnica dos governos locais deve ser su-
perada, não apenas do ponto de vista instrumental, mas, sobretudo com a 
construção do aprendizado, para propiciar o discernimento das melhores 
técnicas e métodos apropriados para solucionar cada problema ambien-
tal local, que lhe é peculiar, balizando tecnicamente a tomada de decisão 
(SOUZA, 2003). Azevedo (2003) corrobora enfatizando que: “[...] E o 
único antídoto para vencer isto é um trabalho organizado, realizado por 
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pessoas capacitadas, com forte argumentação técnica, com tudo registra-
do,	filmado	e	fotografado.	A	margem	de	manobras	e	erros	diminui	muito.	
E os munícipes também podem fazer uso de um grande aliado: o Minis-
tério Público”.  

Segundo, Menegat (2000) “[...] o processo de gestão ambiental in-
tegrada, ocorre pela inter-relação de quatro esferas: conhecimento, gestão 
ambiental pública, educação e informação, e participação [...]”.

O conhecimento, pois é preciso entender e diagnosticar o sistema 
urbano-social-ambiental e suas relações locais e globais com base cientí-
fica.	

A gestão ambiental pública, que necessita de órgãos com boa capaci-
dade técnica, capazes de desenvolver programas estratégicos e integrados 
com outros departamentos e órgãos da gestão pública (desenvolvimento 
econômico, habitação, planejamento urbano, saneamento, saúde, cultura, 
e outros). Além disso, esses programas também devem ter como premissa 
às demais esferas de integração, ou seja, o conhecimento do meio físico 
local, a educação e a participação dos cidadãos.

A educação e informação, que devem ajudar a abrir os horizontes 
dos cidadãos em relação à complexidade do sistema urbano-social-am-
biental. Para tanto, a educação e a informação devem ser capazes de levar 
os	cidadãos	a	identificarem	desde	cedo	a	sua	territorialidade	local,	a	desen-
volver o pensamento e a inteligência para compreender os programas de 
gestão ambiental e condição da vida urbana.

A participação dos cidadãos, em que a comunidade deve ser chama-
da a construir a gestão do sistema urbano-social-ambiental. 

Considerando	os	aspectos	conceituais	aqui	elucidados,	verificamos	
que o processo para a habilitação municipal conduzido pelos Estados, que 
visa fortalecer o exercício da gestão ambiental, deve obedecer às três prin-
cipais lógicas, de acordo com Egler (2003): i) Lógica dos Procedimentos 
– Exigência do arcabouço legal necessário à atuação municipal. (existência 
de Leis Ambientais Municipais, Conselhos e Fundos Municipais de Meio 
Ambiente);	ii)	Lógica	do	Substantivo	–	Exigência	de	estudos	ambientais	
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municipais, do Plano Diretor, da formação e capacitação técnica do qua-
dro	municipal	e	do	compromisso	dos	gestores	locais;	e	iii)	Lógica	da	In-
tegração – Visão integrada do município com o seu entorno e percepção 
global dos efeitos ambientais (informação verbal). 

De	acordo	com	Maglio;	Philippi	JR	(2002):
Talvez, a lentidão na implementação da descentralização seja de-
corrência do conservadorismo dos órgãos ambientais. Nos vários 
níveis de governo, prevalece a visão de comando e controle das 
fontes poluidoras, introduzida no Brasil na década de 70, após a 
realização da 1a Conferência Mundial da ONU sobre o Meio.

Contudo, apesar do avanço da aplicação dos instrumentos de gestão 
ambiental por parte dos municípios, há uma série de outros elementos 
preocupantes quanto ao fortalecimento da descentralização da gestão am-
biental, principalmente no que se refere ao procedimento administrativo 
do licenciamento. De tal forma, enfatiza-se que, para os municípios assu-
mirem responsabilidades ambientais ainda maiores, são necessárias ações 
que possibilitem maior participação da sociedade, através dos conselhos 
de meio ambiente, capacitação dos agentes técnicos do órgão público 
ambiental local e avanço nas experiências de planejamento participativo 
(SOUZA, 2003).

Para Sanjuan (2007), a perspectiva da municipalização do licencia-
mento ambiental está principalmente relacionada ao fato de o município 
promover	uma	gestão	mais	eficiente	e	eficaz	das	etapas	de	planejamento,	
acompanhamento	e	fiscalização	para	a	autorização	das	respectivas	licen-
ças.	Do	mesmo	modo,	sinaliza	que	o	grande	desafio	é	buscar	atenuar	a	
influência	de	forças	políticas	e	econômicas	locais,	principalmente	em	mu-
nicípios	de	pequeno	porte,	cujos	interesses	podem	sobrepor	à	definição	de	
uma política ambiental local respaldada em ações que visam à recuperação 
e melhoria ambiental com ênfase no desenvolvimento sustentável.

Sanjuan (2007) salienta que, em geral, são questões relacionadas 
com os procedimentos necessários para o licenciamento, existência de ar-
cabouço legal e sistema municipal de meio ambiente, capacidade técnica 
da equipe, interação entre os instrumentos de gestão, articulação dos seto-
res na análise do licenciamento, publicidade dos atos, entre outros.
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No que se refere aos aspectos gerenciais, Sanjuan (2007) aponta a 
necessidade de compor o órgão ambiental com equipe multidisciplinar 
em	número	suficiente	e,	principalmente,	capacitada	para	a	realização	de	
análise, monitoramento e acompanhamento dos pedidos de licenças am-
bientais	em	âmbito	local,	o	que	possibilita	a	definição	de	processos	bem	
elaborados para promover a efetividade das ações. É claro que, ao lado 
da capacitação técnica, torna-se necessário apresentar infraestrutura física 
adequada e a existência de equipamentos eletrônicos e de informática e 
veículos para a complementação do atendimento das demandas.

Concluindo, Sanjuan (2007) também destaca a necessidade de im-
plantação de programas de educação ambiental no município no intuito 
de mobilizar e sensibilizar a população em relação à importância de obter 
conhecimento sobre as questões ambientais, despertando o interesse em 
tomar atitudes corretas e buscar soluções para os principais problemas 
ambientais. Trata-se na realidade de um exercício de construção da cida-
dania ambiental através da ampliação da participação de uma comunidade 
mais informada e atuante visando atingir o desenvolvimento sustentável.
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4   O PAPEL DOS MUNICÍPIOS COMO ENTE FEDE-
RATIVO

A competência dos Municípios está elencada no artigo 30 da Cons-
tituição Federal de 1988. Conforme texto constitucional, o meio ambiente 
está inserido no agrupamento das atribuições legislativas e administrativas 
municipais. Os municípios possuem um papel importante na tutela am-
biental, pois a sociedade e as autoridades locais têm amplo conhecimento 
dos problemas ambientais enfrentados naquela localidade. 

Com a tutela ambiental inserida no rol de funcionalidades do Muni-
cípio, as pessoas têm contato mais próximo com representantes políticos e 
relacionam-se diretamente com as políticas públicas. E é nesse cenário que 
surgem ideias e soluções para proteção do meio ambiente.

Dentre as políticas públicas ambientais, destacam-se as ações de 
prevenção aos impactos ambientais, sendo parte da preocupação de al-
guns membros da sociedade, que buscam meios para resolvê-los, se inse-
rindo nos processos decisórios do seu local. Nessa linha, é interessante a 
análise de Édis Milaré (2010): “No âmbito do município, seria aconselhá-
vel associar, nas estruturas administrativas e nos planos e programas, meio 
ambiente e desenvolvimento urbano”.

Analisando	o	artigo	34	da	Constituição	Federal,	fica	claro	que	den-
tre os deveres da União, está o de resguardar a autonomia municipal. 
Nessa assertiva, Paulo Machado (2015) chama a atenção ao chegar a uma 
afirmativa,	em	que	salienta	que	[...]	“o	desenvolvimento	de	uma	parte	da	
Federação não pode ser conseguido à custa da poluição e da degradação 
da natureza de outra parte, mesmo que seja o mais afastado e pobre dos 
Municípios, merece a devida atenção e tutela.” 

 Neste diapasão, em relação ao avanço capitalista instalada em todo 
o território brasileiro, um dos entraves dos municípios, em relação à con-
servação	e	a	proteção	ao	meio	ambiente	estão	ligados	a	dificuldade	que	
enfrentam	em	ajustar	uma	legislação	com	sanções	específicas	para	quem	
adimple normas ambientais, sem olvidar ainda da resistência de alguns 
estados da competência ambiental de impacto local dos municípios.
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Neste sentido, mesmo havendo a necessidade de desenvolvimento 
econômico, os municípios necessitam de um arcabouço jurídico próprio, 
com previsão dos tipos administrativos e das sanções a serem aplicadas em 
caso de descumprimento das normas de tutela ambiental. 

A CRFB, de 1988, regulamenta, em seu artigo 182, parágrafo 1º, 
que os municípios com mais de vinte mil habitantes devem organizar um 
plano diretor, com o objetivo de estruturar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Acerca do Plano Diretor, ele é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento	do	Município.	Tem	como	finalidade	regular	a	ocupação	
e proporcionar sustentabilidade e melhores condições de vida para a po-
pulação. O Plano Diretor está previsto na CRFB, de 1988, e no Estatuto 
da Cidade (Lei n.º 10.257/2001) como um dos instrumentos básicos da 
política urbana. É altamente recomendado para todos os municípios bra-
sileiros	e	obrigatório	para	cidades:	Com	mais	de	vinte	mil	habitantes;	In-
tegrantes	de	regiões	metropolitanas	e	aglomerações	urbanas;	Integrantes	
de	áreas	de	especial	interesse	turístico;	ou	Inseridas	em	área	de	influência	
de	empreendimentos	ou	atividades	com	significativo	impacto	ambiental.

Seguindo esta linha, é de vital importância ressaltar o Estatuto da 
Cidade em seu artigo 40, parágrafo 4º, rege que o Poder Público Munici-
pal, na criação do Plano Diretor, deve assegurar a promoção de audiências 
públicas e debates com a participação da população e de associações re-
presentativas	dos	vários	seguimentos	da	comunidade;	a	publicidade	quan-
to	aos	documentos	e	informações	produzidos;	o	acesso	de	qualquer	inte-
ressado aos documentos e informações produzidos.

É	notório,	 identificando	os	atos	regulatórios	acima	listados,	que	o	
Poder Público Municipal deve inserir a população neste meio para se che-
gar à democracia participativa e amenizar a democracia representativa no 
exercício da cidadania ambiental, em que a população devidamente infor-
mada, será um reforço na contenção e proteção do meio ambiente.

Conforme compreensão da legislação vigente, listada nos parágrafos 
anteriores, dentre as interpretações doutrinárias apresentadas, a participa-
ção popular na gestão ambiental sem margens de dúvidas é acompanhada 
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das devidas informações a respeito do meio ambiente que as autoridades 
públicas dispõem, fazendo assim, necessário, que todos caminhem juntos 
visando um único objetivo, tanto quanto, governo e população à sustenta-
bilidade do meio ambiente. 

Ao entendimento da temática proposta, resta que é singularmente 
determinado aos municípios, tendo como escopo guiar as atividades do 
poder público estabelecendo dentro outros, o poder de legislar, isso sobre 
critérios proporcionais, mantendo a ideia de sustentabilidade econômica 
e ambiental.

Confirmando	seu	poder	de	legislar,	como	identificado	nos	parágra-
fos anteriores, o município com a intenção de suprir as necessidades lo-
cais e cumprir com o que está estabelecido no artigo 225 da Constituição 
Federal, proporcionando aos cidadãos um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e uma sadia qualidade de vida, promove ações informativas, 
participativas e regulatórias de caráter ambiental.

Materialmente	confirmada	a	autonomia	municipal,	dentre	o	univer-
so juríco brasileiro, a LC nº. 140, de 2011, destaca e relaciona que para a 
gestão ambiental de impacto local os municípios brasileiros necessitam 
dispor de Código Municipal do Meio Ambiente, Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, capital humano e infraestrutura necessária para realizar 
os serviços ambientais.

Assim, o Manual, visa promover a conscientização e a sensibilização 
dos prefeitos vereadores, sobre a necessidade de implantação e implemen-
tação de politicas públicas socioeconômicas e ambientais, com vistas a 
estabelecer no ordenamento territorial local serviços/produtos concedi-
dos com anuência dos municípios com responsabilidade socioambiental, 
bem como a inserção dos municípios nos planos, programas, projetos e 
atividades realizadas pela União e pelo Estado nos territórios municipais.
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5 O HISTÓRICO DA MUNICIPALIZAÇÃO DA GES-
TÃO AMBIENTAL

No	Brasil,	o	conceito	oficial	de	gestão	ambiental,	expresso	na	Lei	
n.º 6.938, de 1981, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente 
se refere a 

[...] administração, pelo governo, do uso dos recursos ambientais, 
por meio de ações ou medidas econômicas, investimentos e pro-
vidências	institucionais	e	jurídicas,	com	a	finalidade	de	manter	ou	
recuperar a qualidade do meio ambiente, assegurar a produtividade 
dos recursos e o desenvolvimento social”. (LEI FEDERAL n.º 
6.938/81). [...]

De acordo com o PNC/MMA (2009) gestão ambiental comparti-
lhada.

[...] é o processo pelo qual formas de cooperação e integração são 
estabelecidas entre os entes da federação, de forma a assegurar a 
qualidade ambiental necessária à manutenção e melhoria da qua-
lidade de vida e ao desenvolvimento sustentável, através de uma 
repartição adequada de responsabilidade e recursos.

A	definição	do	PNC/MMA	por	sua	vez	apregoa	a	junção	de	forças	
dos entes na manutenção e no equilíbrio ambiental como um todo.

No Brasil desde a década de 1950 o Estado vem concebendo planos 
de desenvolvimento econômicos e superintendências regionais, como for-
ma	de	praticar	a	gestão.	No	município	a	gestão	se	configura,	a	princípio,	
apenas no planejamento urbano (TOZI, 2007).

Neste	período,	de	1950	até	o	final	da	década	de	1970,	a	 idéia	que	
se tem de gestão ambiental é a de criar “Reservas Naturais”. Porém, esta 
prática	encontrou	dificuldades,	 já	que	as	“áreas	 intocadas”	 revelaram-se	
onerosas para o Estado, cuja consequência foi o abandono e descaso com 
inúmeras áreas de preservação (BORDALO, 1998).

Na década de 70 sob a inspiração da Conferência de Estocolmo 
(1972) a Gestão Ambiental foi institucionalizada. No plano governa-
mental a gestão ambiental é institucionalizada em 1973 com a criação da 
Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério 
do Interior, analisando a problemática ambiental, bem como o gerencia-
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mento do meio ambiente. Logo depois vieram a Fundação Estadual de 
Meio Ambiente (FEEMA), Companhia Ambiental do Estado de São Pau-
lo (CETESB) e outras tantas agências estaduais inseridas nesse mesmo 
marco. Até metade da década de 80, quase tudo que se fez em matéria de 
gestão do meio ambiente teve por base instituições, equipes, legislação e 
procedimentos estabelecidos nos planos estaduais e federais, em especial 
no primeiro caso.

Assim como no caso de outros setores também estimulados pelo 
recente	movimento	descentralizador	verificado	no	Brasil	 (saúde	 e	habi-
tação, por exemplo), a municipalização da gestão ambiental teve origem 
na mobilização dos próprios governos locais. Nesse caso, também não se 
contou	com	uma	política	formal	e	organizada	de	descentralização,	ficando	
o processo a cargo de um movimento espontâneo e orgânico. 

A partir da metade dos anos 80, paralelamente a fase de franca de-
cadência vivenciada pelas agências ambientais estaduais e federais, come-
çaram a serem estabelecidas secretarias municipais de meio ambiente no 
Brasil. A mesma época, começa uma crescente mobilização dessa esfe-
ra de governo na direção do tema. No plano internacional, o ideário do 
desenvolvimento sustentável apontou também na direção da descentra-
lização à medida que tem, no fortalecimento nos níveis locais de poder, 
um dos seus pré-requisitos básicos. Pensar globalmente e agir localmente 
implicaria, assim, a internalização dos governos locais no centro de um 
esquema de descentralização de gestão ambiental, que, no caso brasileiro, 
já se anunciava na conformação dada ao Conselho Nacional de Meio Am-
biente (CONAMA) e Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 
ambos criados pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 
em 1981 (Lei n. 6.938/81), essa mesma linha norteia a agenda 21 formula-
da a propósito da conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
a Rio-92 realizado no Estado do Rio de Janeiro. Desta arte, surge em meio 
ao desenvolvimento sustentável a gestão ambiental e, também, a munici-
palização da gestão ambiental, como uma forma de enaltecer o desenvol-
vimento local (TOZI, 2007).
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Vale ressaltar que no ano de 1989 foi marcado pela extinção da 
SEMA e pela fundação do atual Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), conforme Lei Federal n.º 7.735, 
de 22 de fevereiro de 1989. Essa Lei estabeleceu que todos os patrimônios, 
recursos, competências e cargos da SEMA, da Superintendência da Borra-
cha (SUDHEVEA), do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF) e da Superintendência de desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) 
fossem repassados ao IBAMA.

Esse conjunto de ocorrências explica, em parte, por que o Instituto 
Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o próprio Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA) começam, a partir de 1994, a desenhar e 
implementar um programa de descentralização que tinham nos Projetos 
de Execução Descentralizada (PED), um dos seus componentes mais des-
tacados (PCN/MMA, 2009).

A velocidade, a intensidade e a maneira como os municípios se en-
volvem na gestão ambiental também variam muito. Neste sentido, a com-
petência exclusiva do município para legislar sobre o uso do solo urbano 
coloca-o em posição privilegiada para o exercício da gestão ambiental já 
que	fica,	em	seu	critério,	definir	a	distribuição	das	atividades	modificado-
ras do meio ambiente nesse espaço. A gestão do território por intermédio 
de	Planos	Diretores	definidos	a	partir	da	Constituição	de	1988	combina	
muitas vezes com critérios de preservação e conservação tanto do patri-
mônio	natural	como	do	construído	com	base	na	definição	da	forma	como	
se deve dar a expansão ou a renovação urbana.

Alguns municípios têm se destacado por sua atuação na área am-
biental no que concernem as ações de gestão ambiental. A estratégia para 
estruturação das ações de gestão ambiental no Município pode dar-se em 
vários casos, mas ela tem dado prioridade ao tratamento daquelas matérias 
que já são inquestionavelmente tidas como de sua competência. Assim, 
os programas de ação de curto e médio prazo devem estar centrados no 
controle de atividades tipicamente urbanas, já subordinadas legalmente às 
prefeituras através do Estatuto das Cidades, como, por exemplo: esgo-
tamento	sanitário,	coleta	e	destinação	final	de	 lixo,	combate	aos	vetores	
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de doenças, microdrenagem, engenharia de tráfego, controle da poluição 
sonora,	fiscalização	de	posturas	municipais,	áreas	verdes	urbanas,	proteção	
de encostas e, sobretudo, ao controle sobre o uso do solo urbano. Vale 
destacar que os municípios têm tradição já consagrada no que se refere ao 
licenciamento	de	edificações	sob	a	forma	de	licenças	para	obras	e	habite-
se e atividades econômicas sob a forma de alvarás de localização às quais 
vem	sendo	coligada	ao	emprego	de	critérios	ambientais	definidos	por	nor-
mas nacionais e locais.

De acordo com Franco (1999),
Os municípios brasileiros têm que assumir seu papel na criação de 
uma nova consciência e de novas práticas ambientalmente corre-
tas, rompendo ciclos, conceitos, valores e atitudes erroneamente 
consolidadas, elevando o conhecimento e o respeito pelo meio am-
biente ao lugar que efetivamente lhe deve caber.

O autor salienta que os municípios já tem uma larga experiência 
consolidada	na	área	urbana	de	atividades	afins,	entretanto	precisa	expandir	
para a área ambiental.  

Vale ressaltar que o contexto sócio-político de cada município tem 
grande	influência	sobre	como	este	processo	se	desenvolve.	O	balanço	de	
forças entre os que apoiam e os que se opõem às políticas de gestão am-
biental	são	decisivos	para	o	sucesso	ou	fracasso	destas	(TONI;	PACHE-
CO, 2005). Assim sendo, além daquelas atividades já familiares às rotinas 
das prefeituras, há necessidade de se estabelecerem formas de cooperação 
no	 tocante	a	projetos	de	maior	porte	que	 interfiram	com	uma	área	en-
volvendo vários municípios e venham a ser objeto de Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA). Nesse particular, tanto a Resolução CONAMA nº. 
001, de 1986, quanto a Resolução CONAMA nº. 237, de 1997, indicam 
a necessidade de uma permanente articulação entre os diferentes agentes 
interessados incluídos, os três níveis de governo (federal, estadual, e mu-
nicipal). Sem contar da obrigatoriedade da Anuência do município para 
os procedimentos administrativos do licenciamento ambiental realizados 
pelo Estado e União em seu território.

Em 2003, foi criado Comissões Técnicas Tripartites Estaduais e 
Comissão Técnica Bipartite do Distrito Federal, que funcionam como 



45

MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL:
PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE APLICADOS AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

espaços de diálogos ambientais entre os órgãos e entidades dos entes 
federados, fortalecendo o SISNAMA, entretanto não foi implantado ou 
implementado na maioria dos Estados.

Em 2011, foi instituido a Lei Complementar n.º 140, de 2011 abor-
dando a competência comum administrativa em que cabe aos Conselhos 
Estaduais	de	Meio	Ambiente	tipificar	por	meio	de	uma	resolução	as	ativi-
dades que serão licenciadas pelos municípios. Outro impasse provocado 
pela lei, já que contraria a autonomia municipal.

Hoje no Brasil está em discussão a revisão da Resolução CONA-
MA 001, de 1986 e a 237, de 1997, bem como uma nova lei nacional de 
licenciamento ambiental, em que os municípios estão representados pela 
Associação Nacional de Meio Ambiente (ANAMMA).
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6 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO AMBIENTAL 
COMPARTILHADA

Durante muitos anos, o desenvolvimento econômico decorrente da 
revolução industrial impediu que os problemas ambientais fossem consi-
derados como elementos norteadores de bem estar social. A poluição e os 
impactos ambientais do desenvolvimento desordenado eram visíveis, mas 
os	benefícios	proporcionados	pelo	progresso	eram	justificados	como	um	
“mal necessário”, algo com que deveríamos nos resignar (PNC/MMA, 
2009).

Foi somente na década de 60 que o termo “meio ambiente” foi 
usado pela primeira vez em uma reunião do Clube de Roma, cujo objetivo 
era a reconstrução dos países no pós-guerra. Ali foi estabelecida  a polê-
mica sobre os problemas ambientais (PNC/MMA, 2009). Assim sendo, 
na	década	de	60,	o	meio	ambiente	era	tratado	como	algo	a	ser	definido;	
havia ênfase no termo conservação, tanto que as instituições que lidavam 
com o meio ambiente eram organizadas em módulos estanques que se 
destinavam a conservar a natureza, o bem, e a combater a poluição, o mal. 
O meio ambiente, por sua vez, era visto de forma segmentada, como algo 
distante não diretamente correlacionado com os fatos do cotidiano e sem 
grandes comprometimentos quanto às questões funcionais dos sistemas 
operacionais (MMA, 2010).

A patir da década 70, o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) lançou os padrões de utilização de recursos de meio 
ambiente e de estratégias de desenvolvimento, do ecodesenvolvimento, 
alicerçados	na	tríade	justiça	social,	eficiência	econômica	e	prudência	eco-
lógica. O modelo de gestão ambiental que preconiza a otimização dos im-
pactos gerados pela atividade única, ou seja, a aceitação do axioma de que 
o meio ambiente é parte essencial de qualquer atividade humana.

Há o impacto ambiental advindo da transformação da natureza pelo 
homem ao ocupar uma área. Há uma rede de interações sociais, culturais, 
econômicas e ambientais que devem ser avaliadas. Há meios tecnológicos 
e alternativas de ocupação que podem mitigar esses impactos. Há a preo-
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cupação com os custos e benefícios decorrentes das ações desencadeado-
ras quando ocorre a implantação de uma atividade (SOUZA, 2003).

É importante marcar que os problemas ambientais que afetam gran-
de parte da população mundial há muito são os de natureza urbana, já que 
aproximadamente metade da população se concentra em áreas urbanas 
(PNC/MMA, 2009).

Hoje, o meio ambiente faz parte dos princípios gerais dos negócios 
de organização e está incluído entre as diretrizes políticas de saúde, segu-
rança, preservação ambiental e incorporando-se na gestão ambiental os 
conceitos de desenvolvimento sustentável. A avaliação ambiental é um 
componente essencial do sucesso nos negócios é parte da imagem da em-
presa, uma vez que envolve a questão da cidadania, do patrimônio cole-
tivo, do bem público, da responsabilidade da empresa diante dos direitos 
civis e políticos do cidadão. Há uma nova maneira de se olhar o que faze-
mos e como fazemos, busca-se cada vez mais a qualidade total alicerçada 
com a qualidade ambiental (DIAS, 2011). 

As razões estão calçadas na economia, no desenvolvimento susten-
tável, na limitação dos recursos naturais na busca de melhor qualidade de 
vida (DIAS, 2011).

Com o fortalecimento dos órgãos ambientais e com o aprimora-
mento das restrições impostas ao uso do meio ambiente por meio da legis-
lação ambiental, cada vez mais rígida e da conscientização e sensibilização 
da opinião pública, o empreendedor deve ter em mente que poluir custa 
dinheiro e tempo, corroborado ainda pelo princípio da responsabilidade 
penal, e pelo princípio do poluidor-pagador. Com isso, é necessário saber, 
que a política ambiental delineia o nível de poluição socialmente aceitável.

Esses fatores já vêm ocorrendo desde a década de 60 e que foi in-
tensificado	a	partir	da	década	de	80	com	a	 inserção	ainda	tímida	da	so-
ciedade. A política social visa garantir a segurança voltada para a saúde 
pública de forma que satisfaça as necessidades das pessoas. A política de 
crescimento sustentável tem por base a gestão equilibrada do meio am-
biente e a precaução do uso dos recursos ambientais a longo prazo. A po-
lítica de qualidade total vai além da anterior: o uso do meio ambiente é um 
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elemento de concorrência e imagem empresarial, as pessoas envolvidas 
no processo devem incorporar os princípios e fundamentos de qualidade, 
buscando-se a recuperação de espaço degradado e a diminuição da vulne-
rabilidade e a interferência menor possível no equilíbrio natural (ROBLES 
Jr;	BONELLI,	2006).

Por sua vez os usuários pressionam os fornecedores, exigindo de-
les	garantias	de	qualidade	dos	produtos.	Os	órgãos	financiadores	querem	
garantias de que as empresas terão como pagar seus empréstimos, e isto 
significa	não	apresentarem	problemas	operacionais	ao	meio	ambiente.	E	
operar	sem	problemas	requer	administrar	com	eficiência,	com	provisão	e	
controle das externalidades, com um perfeito domínio da atividade des-
de a obtenção da matéria-prima passando pelos processos de produção e 
consumo, até a disposição e destino dos resíduos gerados. Nas negocia-
ções empresariais, o passivo ambiental é fator de peso (DONAIRE, 1999).

O impacto da poluição causado pelo setor industrial até há pouco 
tempo foi tão forte que nele surgiu a busca da qualidade total, uma vez que 
os custos e aspectos mercadológicos foram fatores econômicos decisivos 
na mudança de estratégias das empresas. O meio ambiente passou a ser 
encarado como uma necessidade de sobrevivência, chegando a produzir 
um novo mercado, um produto/serviço a ser vendido, diferenciando a 
política de marketing e competitividade (DIAS, 2007).

Com essa evolução mercantilista a comunidade empresarial se viu 
obrigada a pesquisar processos tecnológicos mais limpos, adotando equi-
pamentos	de	redução	e	poluição	dos	efluentes	e	geração	de	resíduos,	o	que	
promoveu	a	reutilização,	a	reciclagem,	definindo	os	processos	e	procedi-
mentos de produção, substituindo insumos raros, muita das vezes escas-
sos, ou mesmo tóxicos, por similares, biodegradáveis, sempre que possível, 
implantando gerenciamento de riscos com atenção especial à segurança, à 
higiene, à responsabilidade jurídica e ao transporte de produtos perigosos 
(ROBLES	Jr;	BONELLI,	2006).

A Gestão ambiental envolve, portanto, mudança na forma de traba-
lhar. A implantação de qualquer atividade deve sustentar-se em um pro-
cesso educativo. Deve haver compromisso e um investimento contínuo 
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que	aprimorasse	o	equilíbrio	entre	integração	e	autoafirmação,	flexibilida-
de e abertura a mudança. Acreditar que o aperfeiçoamento é sempre viável 
é o melhor caminho (DONAIRE, 1999). O documento do Ministério do 
Meio Ambiente que trata da capacitação dos gestores municipais aborda 
sobre o destaque que teve a Conferência de Estocolmo para a importância 
da gestão ambiental: 

[...]	pode-se	afirmar	que	a	conferência	de	Estocolmo	representou	
um marco que mudou de patamar a preocupação com as questões 
ambientais e passou a fazer parte das políticas de desenvolvimento 
adotadas nos países mais avançados e, também, naqueles em pro-
cesso de desenvolvimento [...]. Daquela época até os dias de hoje, 
houve um grande avanço no tratamento das questões ambientais, 
tanto no tocante ao aprimoramento da legislação ambiental quanto 
à conscientização da população (PCN/MMA, 2009).

Uma visão mais moderna e que expressa à articulação entre a ques-
tão ecológica e as opções de desenvolvimento econômico e social é a 
formulação de AGRA FILHO (1995): “a gestão ambiental é a condução 
harmoniosa dos processos dinâmicos e interativos que ocorrem entre os 
diversos componentes do ambiente natural e social, determinados pelo 
padrão de desenvolvimento almejado pela sociedade”.

Por	sua	vez	Maglio;	Philippi	Jr.	(2002)	fornecem	um	conceito	abran-
gente e que devem contar com a participação de todos sem exclusão da 
sociedade:

[...] Desta forma, o conceito de gestão ambiental tem evoluído para 
uma perspectiva de gestão compartilhada entre os diferentes agen-
tes envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, a partir da 
perspectiva de que a responsabilidade pela preservação ambiental 
é de toda a sociedade e não apenas do governo. Esta concepção 
pressupõe uma postura proativa de todos os agentes envolvidos no 
processo	de	administração	da	política	ambiental	(Maglio;	Philippi	
Jr., 2002).
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7 COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE LEGIS-
LAR SOBRE INTERESSE LOCAL

Os municípios brasileiros são entidades estatais, integrantes da 
Federação.	 São	 entidades	políticas,	 administrativas	 e	financeiras	 autô-
nomas. Eles são entidades autônomas, ou seja, tem governo próprio, 
capacidade de auto-organização e competências exclusivas. A autono-
mia municipal é estabelecida nos artigos 18, 29, e 30 da Constituição 
Federal Brasileira. A autonomia administrativa ambiental é disciplinada 
na Constituição Federal, Constituição Estadual e na Lei Complementar 
n.º 140, de 2011. 

A capacidade auto-organizatória dos municípios brasileiros é dividi-
da	em	três	etapas:	autogoverno,	pelo	prefeito,	vice-prefeito	e	vereadores;	
auto- administração, aferida pelas competências estabelecidas pela Consti-
tuição	Federal	e	pela	Constituição	Estadual;	e	auto-organização,	manifes-
tada pela existência de lei orgânica municipal.

Na condição de pessoa jurídica de Direito Público Interno e com 
capacidade política, o Município possui prerrogativas análogas às das de-
mais entidades federadas, de acordo com o caput do artigo 18 da Consti-
tuição Federal do Brasil, o qual lhe assegura autonomia. Essa autonomia 
municipal se refere às competências, ou esfera de atribuições, em que é 
permitido atuar de maneira livre para melhor atender às conveniências e 
anseios da comunidade local, observados os princípios das Constituições 
Federal e Estadual. Portanto, o Município pode ser conceituado como um 
ente autônomo que possui capacidade/poder para seus negócios, ou seja, 
tem	autonomia	política,	administrativa	e	financeira	para	deliberar	com	a	
União, Estado, e o setor privado.

Faz-se necessário salientar também que a Autonomia Municipal é 
um princípio fundamental do sistema constitucional brasileiro, que deve 
ser observado pela União e pelos Estados Federados. O desrespeito dessa 
autonomia, por parte do Estado membro, pode dar ensejo à intervenção 
federal, conforme prescreve o artigo 34, VII, “c”, da Constituição Federal 
do Brasil.
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O Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, órgão 
político independente constituído de representantes do povo, eleitos pelo 
voto direto e secreto para um mandato de quatro anos, nos termos do 
inciso I do artigo 29 da Constituição Federal.

A Câmara Municipal possui várias atribuições, sendo que algumas 
provêm de sua Lei Orgânica e outras do Regimento Interno da corpora-
ção legislativa. As principais competências da Câmara Municipal se encon-
tram	a	seguir:	competência	legislativa	(normativa)	de	interesse	local;	com-
petência	de	organização,	em	que	elabora	a	lei	por	excelência	da	comuna;	
competência deliberativa, que trata de matérias da Câmara, e dispensam a 
participação	do	prefeito;	competência	fiscalizadora,	em	que	o	Legislativo	
local	controla	e	fiscaliza	os	atos	da	administração	pública	direta	e	indireta	
do	Poder	Executivo	local;	competência	julgadora,	(excepcional)	quando	a	
câmara julga as infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito, 
sendo a penalidade principal a perda do mandato.

Portanto, cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse 
local, assim, “competem aos Municípios todos os poderes inerentes a sua 
faculdade para dispor sobre tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar 
interesse” – artigos 18, 29, 30, 31 da Constituição Federal. 

Assim, em relação ao município, este possui competências que di-
zem	respeito	ao	interesse	local,	o	que	significa	que	aqueles	assuntos	que	o	
afetam estritamente serão sempre de sua responsabilidade. 

Por outro lado, há competências comuns ou compartilhadas que são 
ao mesmo tempo de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. Estas devem ser exercidas de forma cooperativa 
e podem também ser delegadas.
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8 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA DESCENTRALIZA-
ÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHA-
DA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS

A gestão ambiental tem sido marcada por vários fatores, tal como a 
criação de instâncias de gestão ambiental. E o slogan que melhor explica 
a descentralização da gestão ambiental é “pensar globalmente e agir local-
mente”,	ou	seja,	o	que	for	feito	no	ambiente	local	terá	reflexo	no	global	e	
que, as questões ambientais são mais bem tratadas na esfera local, através 
da proteção do meio ambiente, de acordo com as competências atribuídas 
na Constituição Federal (TOZI, 2007). 

De	 acordo	 com	Mawhood,	 1983;	 Smith,	 1985;	 Agrawal	 e	 Ribot,	
1999	apud	Toni;	Pacheco	(2005)	“Descentralização	significa	a	transferên-
cia de poder do governo central para atores e instituições em níveis mais 
baixos da hierarquia político-administrativa e territorial”.

O PNC/MMA (2009) enfoca que a capacidade de atuação do Esta-
do na área ambiental baseia-se na ideia de responsabilidades compartilha-
das entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além da relação 
desses com os diversos setores da sociedade. Essa concepção tem origem 
na Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981. A Lei, além de estabelecer con-
ceitos, princípios, objetivos, instrumentos, mecanismos de aplicação e de 
formulação, institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).

O SISNAMA nasce, nessa conjuntura, com o intuito de estabelecer 
um conjunto articulado de órgãos e entidades responsáveis pela proteção e 
pela melhoria da qualidade ambiental. Os órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade	ambiental,	formam	o	SISNAMA.	O	modelo	de	gestão	definido	
na Lei estimula a participação da sociedade civil, a cooperação e interação 
dos organismos envolvidos com o controle e promoção da melhoria am-
biental. Suas principais funções são: i) Implementar a Política Nacional do 
Meio	Ambiente;	ii)	Estabelecer	um	conjunto	articulado	de	órgãos,	entida-
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des, regras e práticas responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualida-
de	ambiental;	e	iii)	Garantir	a	descentralização	da	gestão	ambiental,	através	
do compartilhamento entre os entes federados (PNC/MMA, 2009).

No entanto, para atuar como um sistema, não basta ao SISNAMA 
um conjunto de órgãos e de instrumentos. É preciso instâncias de articu-
lação para gerenciar e compartilhar a informação, possibilitar a avaliação e 
o acompanhamento permanentes das políticas ambientais do país.

Nesse contexto, foram criadas as Comissões Tripartites como um 
espaço formal de diálogo e articulação entre os órgãos e entidades am-
bientais. As Comissões Técnicas Tripartites Estaduais e a Nacional são 
compostas por representações paritárias dos órgãos e entidades ambien-
tais da federação, os quais desenvolvem seus trabalhos de acordo com uma 
lógica de consenso, em que as decisões são construídas por unanimidade. 
Essas comissões são fundamentais para promoção da gestão ambiental 
compartilhada e descentralizada.

Era consenso, na Comissão Tripartite Nacional a necessidade de 
avançar em diversos aspectos para o compartilhamento e a descentraliza-
ção da gestão ambiental, como: i) a regulamentação, por Lei Complemen-
tar, do Artigo 23 da Constituição Federal que trata da divisão de compe-
tências entre os entes federados, no que diz respeito à gestão ambiental 
(LC	n.º	140/2011	editada	pela	Presidenta	Dilma	Rousseff);	ii)	o	desdobra-
mento da Resolução CONAMA n.º 237, de 1997 em outras normas e pro-
cedimentos no âmbito dos estados e municípios (Resolução de Conselhos 
Estaduais	de	Meio	Ambiente	tipificando	as	atividades	de	impacto	local	a	
serem	executados	pelos	municípios);	 iii)	 a	 implementação	do	Programa	
Nacional de Formação e Capacitação de Gestores Municipais, visando à 
inclusão maciça dos municípios na gestão ambiental compartilhada (Pro-
grama	já	implantado	pelo	MMA/IBAMA/DF	em	2005);	e	iv)	a	articula-
ção para a necessária implementação do Sistema Nacional de Informações 
de Meio Ambiente, dentre outros.

Algumas dessas ações estão em desenvolvimento como o Programa 
Nacional de Capacitação de Gestores Municipais (PNC) e o Sistema Na-
cional de Informações de Meio Ambiente (SISNAMA).
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Houve antes da instituição da LC n.º 140, de 2011 discussões ati-
nentes a regulamentação do artigo 23 da CRFB, de 1988. Um marco dessa 
discussão foi à realização do Seminário “Repartição de Competências: a 
regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal e o Fortalecimento 
do SISNAMA”, em outubro de 2004 no Rio de Janeiro, evento que contou 
com a participação de procuradores federais e estaduais, e representantes 
dos órgãos do SISNAMA. Desse seminário extraíram-se diretrizes para 
elaboração de um Projeto de Lei Complementar (PLC) que fora editada 
em 2011 pela LC n.º 140. 

Com base nessas diretrizes, um grupo de Trabalho criado pela Co-
missão	Tripartite	Nacional	elaborou	um	PLC	fixando	normas	para	a	coo-
peração entre a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
no que se refere às competências comuns previstas no artigo 23 - inci-
sos III, VI e VII e Parágrafo único, estabelecendo questões fundamentais 
como: i) a repartição de competências entre os membros do SISNAMA 
em relação ao licenciamento ambiental, tendo como base a abrangência e 
magnitude	do	impacto	ambiental	da	atividade;	ii)	harmonização	entre	as	
competências para a realização do licenciamento ambiental e autorização 
para	a	supressão	de	vegetação;	iii)	regras	claras	para	ação	da	fiscalização	
e	da	gestão	florestal;	iv)	competência	supletiva	dos	entes	federados	e	não	
apenas	da	União,	dentre	outras.	Como	encaminhamento	do	seminário	fi-
cou estabelecida que paralelamente à discussão da regulamentação do ar-
tigo 23 da CRFB, de 1988, a Comissão Tripartite Nacional iria sugerir às 
Comissões	Técnicas	Tripartites	Estaduais	critérios	para	a	definição	das	ati-
vidades consideradas com características de impacto local (MMA, 2010). 

Considerando que é fundamental para o exercício da competência 
e da gestão ambiental compartilhada a compreensão sobre abrangência 
de impactos ambientais, a proposta de PLC que regulamentou o artigo 23 
da	CRFB,	de	1988,	estabeleceu	que	para	definição	de	impacto	ambiental	
fossem levados em consideração o porte e o potencial poluidor do em-
preendimento ou atividade a ser licenciada ou autorizada, e apresentou 
o seguinte entendimento sobre impacto ambiental de âmbito local: “[...] 
aquele que afete diretamente, no todo ou em parte, o território de um 
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município sem ultrapassar o seu limite territorial [...]”. A PLC tramitou no 
Congresso Nacional até 2011 quando foi editada a LC n.º 140, de 2011.

No entanto, para que os municípios assumam suas responsabilida-
des e estabeleça a repartição de atribuições para o licenciamento ambiental, 
é necessário que os estados, considerando suas peculiaridades regionais, 
adotem critérios para regulamentar as tipologias de empreendimentos e 
atividades com características de impacto local. A descentralização des-
sas atividades contribuirá para que os três entes federados assumam seu 
dever	de	proteger	o	meio	ambiente,	bem	como	trará	avanço	significativo	
na operacionalidade dos órgãos licenciadores, que atualmente atuam com 
uma carga de solicitações superior à sua capacidade de operação. Perce-
be-se ainda uma resistência muito forte do Estado no que concerne aos 
procedimentos da descentralização do licenciamento ambiental para os 
municípios,	muito	bem	colocada	pelos	autores	Toni;	Pacheco	(2005):

Obviamente, a descentralização também envolve riscos, como 
a	 captura	 do	 poder	 local	 por	 grupos	 que	 se	 beneficiam	 do	 uso	
predatório e excludente de recursos naturais, a corrupção de po-
líticos e funcionários públicos (o que não é exclusivo desse nível 
de governo) e uma possível “paroquialização” da agenda política 
local em detrimento de uma agenda mais ampla e de interesses 
nacionais. Esse problema é particularmente importante no caso da 
gestão ambiental, pois os interesses locais muitas vezes apontam 
no sentido da promoção de um rápido crescimento econômico 
por meio da expansão da agricultura, da pecuária e da extração da 
madeira, e repudiam o estabelecimento de áreas protegidas e até 
mesmo o cumprimento da legislação ambiental. Outro argumento 
contrário à descentralização diz respeito uma suposta capacidade 
técnica limitada que governos locais têm para lidar com problemas 
complexos como os da área ambiental. Essa baixa capacidade seria 
decorrente da falta de recursos para equipar órgãos de governo e 
da ausência de recursos humanos preparados para essa tarefa.

Os mesmos autores argumentam ainda que “a descentralização da 
gestão ambiental seria particularmente importante em uma região como 
a Amazônia, onde grande parte da população depende direta ou indireta-
mente do uso de recursos naturais e onde os órgãos federais têm grande 
dificuldade	de	penetração,	em	virtude	da	extensão	do	território	e	das	difí-
ceis	condições	de	acesso”	(TONI;	PACHECO,	2005).	
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Souza (2003) por sua vez acrescenta “[...] É no município que os 
cidadãos vivem e convivem, e que o dia-a-dia da vida nacional acontece, e, 
portanto nada mais coerente que gerir diretamente os recursos necessários 
à melhoria da qualidade de vida do povo que ali reside [...]”.

No que tange à participação dos municípios na política em gestão 
ambiental, também vale mencionar o engajamento destes em relação ao 
cumprimento dos princípios estabelecidos na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – ECO-92, para o 
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, os municípios devem se con-
centrar em determinadas dimensões (ambiental, social, econômica, políti-
ca, cultural e territorial) para implementar uma cidade saudável e realizar 
as “políticas de interesse local” (CAMARGO, 2004).

Desta forma o município tem papel importante na gestão, visto que 
é a instância de poder que conhece detalhadamente seu território, poden-
do nele agir melhor, além da interação limítrofe que existe entre os mem-
bros sociais, possibilitando melhores análises e respostas às necessidades 
requeridas (TOZI, 2007).
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9 GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA: A IM-
PORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ-
PIOS.

A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, todos os entes autônomos, dotados de 
competências próprias. Além de organizarem-se através de Lei Orgânica, 
os Municípios também estão aptos a legislar sobre assuntos de interesse 
local, podendo suplementar as legislações federal e estadual. Juntamente 
com a União, Estados e Distrito Federal, devem eles agir para proteger o 
meio ambiente. Nesse sentido, um dos atos materiais de gestão que tam-
bém compete aos Municípios é o licenciamento ambiental (CARVALHO, 
2005).

Ao discutirmos políticas ambientais descentralizadas, é vital com-
preender	o	papel	da	Constituição	Brasileira	de	1988	(TONI;	PACHECO,	
2005). A Constituição de 1988 estabeleceu o marco para a ação municipal 
sobre o meio ambiente. Destaca-se a competência para proteção ambien-
tal como objeto comum entre todos os entes federados e a inclusão dos 
municípios como entes partícipes da federação em igualdade de condi-
ções,	dotados	de	autonomia	política,	administrativa	e	financeira.

É importante salientar que esse novo marco consagrou e fortaleceu 
de várias formas a ação municipal e a ação cooperada prevista desde a 
instituição do SISNAMA. Assim, os Municípios podem estabelecer sua 
própria agenda de prioridades ambientais.

Em observância ao critério constitucional da autonomia e responsa-
bilidade compartilhada entre os entes federados, o CONAMA editou, em 
dezembro de 1997, a Resolução nº 237,de 1997, regulamentando a atuação 
dos órgãos integrantes do SISNAMA na execução do licenciamento am-
biental.	Essa	Resolução	e	a	recente	LC	n.º	140,	de		2011	reafirmaram	os	
princípios de cooperação da política ambiental e buscaram determinar e ex-
plicitar os critérios de competências correspondentes aos níveis de governo 
federal, estadual e municipal para a execução do licenciamento ambiental, 
com base nos impactos ambientais da atividade ou empreendimento.
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Para tanto, os municípios devem estruturar-se para implementa-
ção de seus sistemas de gestão ambiental em termos políticos, técnicos, 
tecnológicos e operacionais. É necessário que estabeleçam uma instância 
executiva (secretaria, departamento, entre outras) que seja responsável pe-
las atividades de gestão ambiental e que contemple um quadro técnico 
capacitado para responder pelas questões ambientais (TONI, PACHECO, 
2005).

Assim,	municipalizar	a	gestão	ambiental	significa
internalizar na esfera local conceitos e mecanismos de controle 
sustentáveis para fazer frente às pressões sobre o ambiente, re-
sultantes das atividades impactantes. Para desempenhar esse papel 
cabe às administrações municipais estruturarem-se para a imple-
mentação e aperfeiçoamento de um sistema próprio de controle 
ambiental, que envolva os aspectos: legal, institucional, técnico e 
operacional,	de	modo	a	atender	às	exigências	de	uma	ação	eficiente	
e	eficaz	no	trato	das	questões	ambientais	locais	[...]	(SOUZA,	2009,	
p. 19).

Segundo Coimbra et al. (1999), para o fortalecimento da gestão e 
da política de defesa do meio ambiente no âmbito local, torna-se necessá-
ria a presença de equipes técnico-administrativas capazes de cumprir suas 
funções e resolver problemas ou situações que possam surgir no decorrer 
das atividades.

O município ao assumir seu papel constitucional traz uma série de 
benefícios, tais como: i) mais proximidade dos problemas a enfrentar e 
melhor	acessibilidade	dos	usuários	aos	serviços	públicos;	ii)	maiores	pos-
sibilidades	de	adaptação	de	políticas	e	programas	às	peculiaridades	locais;	
iii)	melhor	utilização	dos	recursos	e	mais	eficiência	na	implementação	de	
políticas;	 iv)	maior	 visibilidade	 e	 consequentemente	mais	 transparência	
das	 tomadas	de	decisões;	 e	v)	democratização	dos	processos	decisórios	
e de implementação, favorecendo a participação da população envolvida 
e	as	condições	para	negociação	de	conflitos	(TONI,	PACHECO,	2005).

Corroborando com o entendimento Meirelles (1991) enfoca que:
[...] Muitas, entretanto, são as atividades que, embora tuteladas ou 
combatidas pela União e pelos Estados membros deixam remanes-
cer aspectos da competência local, e sobre os quais o Município 
não só pode como deve intervir, atento a que a ação do Poder 
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Público é sempre um poder-dever. Se o Município tem o poder de 
agir em determinado setor, para amparar, regulamentar ou impedir 
uma atividade útil ou nociva à coletividade, tem, corretamente, o 
dever de agir, como pessoa administrativa que é, armada de auto-
ridade	pública	e	de	poderes	próprios	para	a	realização	de	seus	fins	
[...].

Vários	são	os	municípios	que	enfrentam	dificuldades	sociais,	econô-
micas e ambientais, decorrentes da inexistência de um planejamento local 
adequado para o desenvolvimento e gestão ambiental do seu território. 
Assim, a cada município cabe preparar-se e assumir a defesa ambiental e 
a garantia da qualidade de vida dos seus cidadãos. Ressalta-se que o com-
prometimento dos municípios é fundamental para assegurar um desenvol-
vimento sustentável (SOUZA, 2003).

A ação ambiental dos municípios pode estar associada a inúmeras 
possibilidades de interação entre os Estados e a União, compartilhando 
responsabilidades em condições de autonomia, cooperação e complemen-
taridade.

De	acordo	com	Toni;	Pacheco	(2005)	a	gestão	ambiental	compar-
tilhada e descentralizada do meio ambiente encontra respaldo pleno nas 
diretrizes básicas que norteiam a atual política do Ministério do Meio Am-
biente, como:

 i) O Ministério do Meio Ambiente tem se pautado pela visão de um 
novo ciclo de desenvolvimento que compreenda as dimensões econômi-
cas, ambiental, política, social e cultural. Tal modelo de desenvolvimento 
implica na superação de uma visão puramente econômica da sociedade, 
optando por práticas sustentáveis na produção e no consumo, bem como 
a democratização do acesso aos recursos do país. Essa é a ideia do de-
senvolvimento sustentável, ou seja, a promoção dos fundamentos de um 
novo ciclo de desenvolvimento caracterizado pela qualidade de vida e in-
clusão social para a maioria dos brasileiros.

ii) A atual política ambiental federal tem se expressado também na 
institucionalização de espaços de planejamento e participação social além 
de formas de controle público como, por exemplo, a realização das confe-
rências nacionais de meio ambiente, a ampliação das consultas públicas e 
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a implementação do Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente 
(SINIMA).

iii) O fortalecimento do SISNAMA, dotando o Estado brasileiro 
de meios técnicos mais pujantes para que ele seja capaz de responder aos 
desafios	 ambientais.	A	parceria	 com	os	 estados	 e	municípios	na	 imple-
mentação do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais 
(PNC) é um exemplo de iniciativa empreendida no âmbito das Comissões 
Tripartite Nacional e Estaduais, criadas em todos os estados, com a parti-
cipação dos entes federados.

iv) adoção da transversalidade na política ambiental, buscando a in-
serção da dimensão ambiental nas diversas políticas públicas - rompendo 
o isolamento setorial em relação às questões ambientais.

No Amapá o principal instrumento de cooperação e internalização 
entre os entes “Comissão Tripartite Estadual” até o momento não foi 
regulamentada, assim como não há nenhum processo buscando regula-
mentar a comissão. Sem falar em outro mecanismo importante que foi 
elaborado	que	é	a	tipificação	de	impacto	local	pelo	Conselho	Estadual	de	
Meio Ambiente (COEMA) mas não há um consenso entre o Estado e os 
Municípios	quando	a	relação	de	tipificação	de	impactos	ambientais	advin-
do da Resolução COEMA n.º 046, de 2018. Ambos os processos fazem 
parte da LC n.º 140, de 2011 e se não forem tomadas as medidas cabíveis 
poderão prejudicar o processo de descentralização junto aos municípios 
que buscam realizar os procedimentos administrativos do licenciamento 
de impacto local..
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10 AS IMPLICAÇÕES DA DESCENTRALIZAÇÃO DA 
GESTÃO AMBIENTAL

A descentralização de políticas públicas é defendida por diversos 
doutrinadores	com	base	em	argumentos	que	vão	da	eficiência	administra-
tiva ao aprofundamento da democracia. Entretanto, independentemente 
dos méritos desses argumentos, e de modo similar ao que ocorre em ou-
tras áreas de políticas públicas, ainda que mais lentamente, trata-se de um 
processo que já está em curso e que parece irreversível (TONI, PACHE-
CO, 2005). Mediante ações descentralizadas e devidamente coordenadas, 
é	possível	atingir	objetivos	que	permitam	superar	dificuldades	conhecidas	
por tantos quantos trabalham na área de meio ambiente, particularmente 
em secretarias e institutos ambientais estaduais. Dentre os potenciais po-
sitivos de uma política formal e deliberada de descentralização da gestão 
ambiental podemos destacar os instrumentos de ação:

- Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981: São medidas, meios e pro-
cedimentos pelos quais o Poder Público executa a política ambiental ten-
do em vista a realização concreta de seu objeto, ou seja, a preservação, 
melhoria e recuperação do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Os 
Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, são:

O Estabelecimento de Padrões de Qualidade Ambiental: São condi-
ções limitantes da qualidade ambiental, muitas vezes expressos em termos 
numéricos,	estabelecidos	por	instrumentos	legais	e	sob	jurisdição	específi-
ca, visando à proteção da saúde e do bem-estar da população.

Padrões de Qualidade da água na esfera Federal: A Resolução do 
CONAMA	nº.	20,	de	18	de	junho	de	1986,	estabeleceu	a	classificação	das	
águas doces, salobras e salinas do território nacional, segundo seus usos 
preponderantes, e os padrões de qualidade a serem obedecidos como um 
mínimo de garantia para aqueles usos. Sem olvidar que a Resolução CO-
NAMA nº.  20, de 1986 fortaleceu consideravelmente a ação de controle 
da poluição das águas, pelo seu caráter bastante restritivo. No estabeleci-
mento de padrões, o governo federal optou pela estratégia de deixar aos 
Estados a capacidade de estabelecer padrões adicionais mais restritivos 
para os casos em que houvesse necessidade, de modo que isso mantivesse 
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a complexibilidade e as situações encontráveis no território nacional. É 
importante salientar ainda o enquadramento de corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes, previsto na Resolução CONAMA n.º 
20, de 18 de junho de 1986, e na Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, é o 
instrumento que estabelece metas para garantir à água nível de qualidade 
que possa assegurar seus usos preponderantes. 

Padrões de Qualidade do Ar na esfera Federal: A Portaria nº.  231 
(MINTER), de 27 de abril de 1976, estabeleceu os padrões de qualidade 
do ar, considerando a continuação deterioração da qualidade atmosférica 
em algumas áreas do território nacional e suas implicações na qualidade 
de vida nessas áreas especialmente no que diz respeito aos danos à saúde, 
à segurança e ao bem-estar da população e à proteção do meio ambiente. 
Corroborada com a edição da Resolução do CONAMA n.° 03 de 28 de 
junho de 1990, em conformidade com o Programa Nacional de Controle 
da	Qualidade	do	Ar	(PRONAR),	fixa	os	padrões	nacionais	de	qualidade	
do ar, ampliando o número de parâmetros anteriormente regulamentados 
pela referida portaria.

O Zoneamento Ambiental (ZA): É um instrumento orientador das 
políticas públicas e privadas para a ocupação territorial visando à melhoria 
da qualidade de vida das populações urbanas e rurais. O ZA foi declarado 
instrumento de planejamento e gestão (art. 9.º, inc. II, Lei n.º 6.938/1981) 
ao tempo em que se criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SIS-
NAMA), juntamente com os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA)	e	Gerenciamento	de	Bacias	Hidrográficas.

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): A avaliação de impacto 
ambiental, introduzida como instrumento de política na legislação federal 
pela Lei n.º 6.938, de 1981, regulamentada pelo Decreto n.º 88.351 de 06 
de janeiro de 1983 (revogado pelo Dec. nº 99.274/1990) e complementada 
pela Resolução CONAMA n.º 001, de 1986, foi consagrada por preceito 
constitucional. Reza o artigo 228, inciso IV, § 1º, CRFB: “[...] Para assegu-
rar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] IV - exigir 
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente cau-
sadora	 de	 significativa	 degradação	do	meio	 ambiente,	 estudo	prévio	 de	
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impacto ambiental a que se dará publicidade”. Para melhor entendimento 
dividiremos em dois itens: 

Impacto Ambiental (IA): De acordo com a Resolução CONAMA 
n.º 001, de 1986 impacto ambiental é: “[...]Qualquer alteração das proprie-
dades físicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades que direta ou indiretamen-
te,	afetem:	I	-	a	saúde,	a	segurança	e	o	bem-estar	da	população;	II	-	as	ati-
vidades	sociais	e	econômicas;	III	-	a	biota;	IV	-	as	condições	estéticas	e	sa-
nitárias	do	meio	ambiente;	V	-	a	qualidade	dos	recursos	ambientais”.	Para	
Sachs (2000) impacto ambiental é “[...] Alteração na qualidade ambiental 
resultante	da	modificação	de	processos	naturais	ou	sociais	provocada	por	
uma	ação	humana	[...]”.	Por	sua	vez	Dieffy	(1985)	define:	“Impacto	am-
biental pode ser visto como parte de uma relação de causa e efeito. Do 
ponto de vista analítico, o impacto ambiental pode ser considerado como 
a diferença entre as condições ambientais que existiriam com a implanta-
ção de um projeto proposto e as condições ambientais que existiriam sem 
essa ação”.

Variável Ambiental (VA): É qualquer quantidade de um sistema am-
biental	sujeito	à	variação	de	valor.	É	identificar,	predizer	e	descrever	em	
termos apropriados os prós e contras (danos e benefícios) de uma pro-
posta de desenvolvimento. Para ser útil, a avaliação deve ser comunicada 
em termos compreensíveis para a comunidade e os cidadãos. Os prós e os 
contras	devem	ser	identificados	com	base	em	critérios	relevantes	para	os	
países	envolvidos.	É	atividade	destinada	a	identificar	e	predizer	impactos	
sobre o ambiente biogeofísico e sobre a saúde e o bem-estar dos homens, 
resultante de propostas legislativas, políticas, programas, projetos e de seus 
processos operacionais, e interpretar e comunicar as informações sobre 
esses impactos. É formado por um conjunto de procedimentos capazes 
de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático 
dos impactos ambientais de uma ação proposta (projetos, programa, plano 
ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados 
de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão 
e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a 
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adoção das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso 
de decisão sobre a implementação do projeto. 

O Licenciamento Ambiental (LA): A construção, a instalação, a am-
pliação, a reforma e o funcionamento de empreendimentos e atividades 
utilizadoras e exploradoras de recursos naturais consideradas efetiva ou 
potencialmente	poluidoras,	bem	como	os	capazes	de	causar	significativa	
degradação ambiental sob qualquer forma, dependerão do prévio licen-
ciamento do órgão ambiental. O Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras (SLAP), constitui-se num conjunto de leis, normas, técnicas 
administrativas que consubstanciam as obrigações e responsabilidades dos 
empresários e do Poder Público, com vista à autorização de implementa-
ção e operação de qualquer empreendimento potencial ou efetivamente 
capaz de alterar as condições do meio ambiente. 

Os Incentivos e os Estímulos: O Poder Público incentivará ações, 
atividades e procedimentos, de caráter público ou privado, que visem à 
proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente, à utilização sus-
tentada dos recursos naturais, à proteção e instalação de equipamentos e à 
criação ou absorção de tecnologia para a melhoria da qualidade ambiental, 
mediante	concessão	de	vantagens	fiscais	e	crediticiais,	mecanismos	e	pro-
cedimentos	compensatórios,	apoio	financeiro,	técnico,	científico	e	opera-
cional. 

Os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos: Os aspectos ter-
ritoriais especialmente protegidos, aqueles necessários à preservação ou à 
conservação dos ecossistemas representativos do Estado, são os seguintes: 
i)	as	áreas	de	preservação	permanente	previstas	na	legislação	federal;	ii)	as	
áreas	criadas	por	ato	do	Poder	Público,	pela	lei	específica	da	Assembleia	
Legislativa.

Para	efeitos	ambientais,	esses	espaços	são	classificados,	sob	regimes	
jurídicos	específicos,	conforme	as	áreas	por	eles	abrangidas,	que	podem	
ser:	i)	de	domínio	público	do	Estado;	ii)	de	domínio	privado,	porém,	sob	
regime jurídico especial, tendo em vista a declaração delas como de in-
teresse para a implantação de Unidades de Conservação da natureza, as 
limitações	de	organização	territorial	e	de	uso	e	ocupação	do	solo;	iii)	de	
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domínio privado, cuja vegetação de interesse ambiental, original ou cons-
tituída, a critério da autoridade competente seja gravada em cláusula de 
perpetuidade, mediante averbação em registro público.

O	Poder	 Público	 deve	 fixar	 critérios	 de	 uso,	 ocupação	 e	manejo	
das áreas, sendo vedada quaisquer ações ou atividades que comprometem 
ou possam vir a comprometer, direta ou indiretamente, seus atributos e 
características. O plano de manejo das áreas de domínio público poderá 
contemplar atividades privadas, somente mediante autorização ou permis-
são, onerosa ou não, desde que estritamente indispensáveis aos objetivos 
dessas áreas. 

O Sistema Nacional de Informações Sobre Meio Ambiente: Na es-
fera Federal, essa organização e recepção da informação ambiental é feita 
de	forma	segmentada	no	licenciamento	e	na	atividade	de	fiscalização	pú-
blica e de forma global e periódica por meio do Relatório da Qualidade 
do Meio Ambiente, estabelecido no artigo 9°, inciso X da Lei nº.  6.938, 
de 1981. 

Na esfera estadual, o direito à informação ambiental deve ser ga-
rantido por meio de lei e será assegurado especialmente com: i) ampla e 
sistemática divulgação das diretrizes básicas da Política Estadual do Meio 
Ambiente	 e	 de	 suas	 alterações	 sempre	 que	 estas	 ocorrerem;	 ii)	 	 ampla	
divulgação dos pareceres conclusivos e das decisões de mérito proferidas 
pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), decorrentes da 
análise do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e respectivo Rela-
tório	de	Impacto	Ambiental	(RIMA);	iii)	publicação,	no	prazo	de		dez	dias,	
dos atos concessivos de incentivos, por meio de recursos públicos, pela 
proteção do meio ambiente e pela utilização racional dos recursos am-
bientais;	iv)	publicação,	no	prazo	de	dez	dias,	dos	atos	de	suspensão	dos	
incentivos e dos contratos celebrados entre o Poder Público e as pessoas 
físicas	ou	jurídicas	que	descumprirem	a	legislação	ambiental;	v)	ampla	di-
vulgação das informações oriundas das pesquisas incentivadas pelo Poder 
Público,	na	área	ambiental;	vi)	ampla	divulgação	da	realização	das	audiên-
cias públicas, dos plebiscitos e do conteúdo do Relatório de Impacto Am-
biental	(RIMA);	vii)	amplo	acesso	de	qualquer	cidadão,	junto	aos	órgãos	
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integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente, às informações perti-
nentes	aos	assuntos;	viii)	regulados	por	lei,	que	sejam	de	interesse	coletivo	
ou geral, as quais serão prestadas no prazo de quinze dias, dando-se-lhe, 
inclusive se requeridas, vistas aos processos administrativos, sob pena de 
responsabilidade do agente da administração, que, porventura, venha ne-
gar, protelar, por qualquer meio, esse acesso.

A Emenda Constitucional n.º 38, de 05 de junho de 2007 prever a 
elaboração do “Relatório da Qualidade do Meio Ambiente” anualmente 
pelo Poder Executivo, através de seus órgãos executores das políticas am-
bientais do Estado do Amapá, sendo que até hoje não foi  elaborado o 
referido documento, conforme dispõem o artigo 310 da Constituição do 
Estado do Amapá:

Art. 310. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qua-
lidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à Coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-
rações. § 1º O Poder Executivo, através de seus órgãos executores 
das políticas ambientais, elaborará, anualmente, o relatório de qua-
lidade	ambiental	do	Estado	do	Amapá;	§	2º	O	relatório	de	qualida-
de	ambiental	refletirá	quaisquer	alterações	naturais	ou	construídas	
ocorridas	no	período	anterior,	devendo	ser	apresentado	até	o	fim	
do primeiro quadrimestre do ano subsequente (Grifo nosso).

Com o avanço da temática ambiental na pauta de líderes mundiais, 
passa a ser imprescindível não separar o viés econômico, do social e am-
biental.	Com	a	finalidade	de	basear	a	elaboração	de	políticas	públicas	que	
envolvam esse tripé os Estados e os Municípios do Brasil estão elabo-
rando o Relatório da Qualidade Ambiental que é socializado com toda a 
sociedade e empreendedores. Como exemplos de Estados e Municípios 
que elaboraram os respectivos documentos citam-se: Estado de São Paulo, 
Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Município de 
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. 
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11  MISSÃO DO PROGRAMA

Participar na Emancipação dos Municípios concernente a Gestão 
Ambiental de Impacto Local e Gestão Territorial, participando na capaci-
tação, na elaboração de instrumentos legais preconizados na Constituição 
Federal	e	nas	normas	infraconstitucionais,	e	na	Tipologia	definida	pelos	
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, visando atender os requisitos 
elencados na Política Nacional da União, e dos Estados. 

Participar	e	preparar	os	municípios	com	o	fito	de	estabelecer	uma	
sinergia com a União, com os Estados, e com o setor privado, com o esco-
po de promover sua inserção nos programas federais e estaduais a serem 
executados no seu território. 

Cooperar na gestão dos seus respectivos territórios instrumentali-
zando para elaborar e executar planos, programas, projetos e atividades 
com vistas a obter recursos públicos e privados.
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12 A PROPOSTA DO PROGRAMA

A proposta do Programa é mobilizar as prefeituras para emancipa-
rem a gestão ambiental municipal, implantando e implementando políticas 
públicas	ambientais,	 com	o	fito	de	 fortalecer	os	 sistemas	municipais	de	
meio ambiente, visando o ordenamento do seu território com responsa-
bilidade socioambiental, bem como a inclusão dos municípios nos planos, 
programas, projetos e atividades realizados no seu território pela União, 
Estados, e setor privado, com sua inclusão nos benefícios dos serviços 
ambientais. Para tanto, não basta apenas ter uma secretaria municipal de 
meio ambiente desprovida de normativas e de politicas públicas, é neces-
sário que os municípios:

 –  Disponham de Diagnóstico e Prognóstico Socioeconomico e 
Ambiental	(Agenda	Ambiental	e	Plano	Ambiental	Municipal);

 –  Tenham Capital humano capacitado para realizar os serviços 
ambientais (licenciamento ambiental, monitoramento, controle, 
fiscalização,	educação	ambiental,	e	de	outorgas);

 –  Disponham de Capital humano para elaborar planos, programas, 
projetos e atividades disponíveis em órgãos públicos e privados 
atinentes a sua competência constitucional (Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos, Plano de Gerenciamento de Resí-
duos Hospitalares, Plano Diretor, Lei Orgânica com vertente 
ambiental,	dentre	outros);

 – 	Consolidem	as	legislações	atinentes	ao	seu	papel	institucional;

 – 	Disponham	de	sistemas	de	dados	ambientais;

 – 	Possuam	instrumentos	de	financiamento	estável	e	mecanismos	
de participação e controle social. 

 –  Implantem e Implementem Conselhos Municipais de Meio Am-
biente e de Recursos Hídricos.
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13 OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA

Participar na emancipação das bases de estruturação dos sistemas 
municipais de gestão ambiental a partir de diagnóstico local, do processo 
de capacitação dos gestores municipais para exercer com autonomia as 
ações de gestão ambiental no âmbito de suas competências, de acordo com 
a realidade socioeconômica e ambiental local e regional, na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico, segundo as diretrizes estabelecidas no 
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. Também 
participar no fortalececimento e na capacidade de gestão ambiental dos 
Municípios, estabelecendo mecanismo de gestão compartilhada, possibili-
tando a retirada progressiva e pactuada da atuação supletiva que o Estado 
e a União ainda esteja exercendo sobre as questões ambientais de impacto 
local.
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14 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar	e	resgatar	o	conhecimento	existente	nos	municípios	re-
lativo à sua realidade socioeconômica e ambiental, contribuindo para a 
construção de mecanismos e aplicação de instrumentos indispensáveis ao 
desenvolvimento	de	uma	cultura	de	gestão	ambiental;

Promover a sensibilização e a conscientização para as questões am-
bientais de cada município junto aos parlamentares, governadores e pre-
feitos, visando estabelecer políticas públicas e normativas necessárias à 
adoção	de	seu	papel	constitucional	como	ente	público;

Contribuir para a capacitação dos municípios para a prática de me-
canismos de controle social, dos procedimentos gerenciais de aplicação 
dos instrumentos técnicos e institucionais, de participação pública, de mo-
nitoramento ambiental, envolvendo os recursos humanos dos movimen-
tos	sociais	e	ambientais	e	do	Poder	Público;

Propiciar a gestão continuada a partir do conhecimento da realidade 
local, visando à construção da agenda ambiental e de instâncias de gestão 
ambiental;

Fortalecer institucionalmente os municípios para o exercício autô-
nomo e integrado da gestão ambiental de base local a partir da formação 
de capital humano para acessar recursos oriundos dos serviços ambientais 
locais,	da	União,	dos	Estados,	e	do	setor	privado;

Pactuar critérios e parâmetros relativos ao conceito de impacto am-
biental local, delimitando, com clareza, o campo de atuação de cada ente 
público;

Estabelecer padrões gerais de procedimentos técnicos e administra-
tivos que possibilitem o exercício harmonioso da gestão ambiental inte-
grada	entre	as	esferas	de	governo;

Integrar as políticas socioambientais entre as esferas de governo, 
com efetiva participação da Sociedade.
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15 JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA

A capacidade de atuação do Estado na área ambiental baseia-se na 
ideia de responsabilidades compartilhadas entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além da relação desses com os diversos setores da 
sociedade.

Essa concepção tem origem na Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, bem como 
pelas diversas legislações infraconstitucionais como a Lei Complementar 
n.º 140, de 2011 (Regulamentou a Competência Comum entre entes públi-
cos), a Lei n.º 10.257, de 2001, (Estatuto da Cidade), na Lei n.º 12.305, de 
2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), dentre outras. 

Vale ressaltar que a Lei n.º 6.938, de 1981, além de estabelecer con-
ceitos, princípios, objetivos, instrumentos, mecanismos de aplicação e de 
formulação, instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 
Entretanto, é a CRFB, de 1988 que dispõe sobre o meio ambiente de 
forma inédita e abrangente, estabelecendo atribuições na competência le-
gislativa e na competência comum ou administrativa dos entes federados.

A regulamentação dessas competências dos entes federados, previs-
ta no artigo 23, incisos III, VI e VII da CRFB, foi consolidado com a LC 
n.º 140, de 2011 que regulamentou a competência comum entre União, 
Estados	e	Municípios	para	proteção	do	meio	ambiente,	com	a	finalidade	
básica de proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado	por	meio	de	uma	gestão	descentralizada,	democrática	e	efi-
ciente, sem olvidar que a Resolução CONAMA n.º 237, de 1997 já deta-
lhava a competência comum administrativa de cada ente público. 

Deste modo, através do Programa será possível:

- Provocar a emancipação do município no Processo de Gestão Am-
biental	e	Impacto	Local	com	o	ordenamento	territorial;

- Desenvolvimento de Programas estruturantes relacionados à Biodi-
versidade,	Saneamento	Básico,	Recursos	Hídricos,	e	Gestão	de	Territórios;	

- Uniformizar os procedimentos em licenciamento ambiental, mo-
nitoramento,	controle,	fiscalização,	outorgas,	educação	ambiental,	e	de-
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mais procedimentos administrativos relacionados aos serviços ambien-
tais;

- Capacitação dos municípios incluindo temas como: legislação para 
licenciamento ambiental, gestão ambiental compartilhada, qualidade am-
biental, saneamento básico, outorgas diversas, aspectos legais federais e 
estaduais referentes a delegação de competências, elaboração de projetos, 
entre	outros	tópicos	identificados	nos	diagnósticos;	

- Captação de recursos oriundos da União, Estados, e setor privado 
através	de	elaboração	de	projetos;

- Seleção de municípios que deverão manifestar seu interesse por 
meio da assinatura do Termo de Adesão ao Programa (protocolo) que se-
rão monitorados pelos orgãos ambientais dos Estados.

Desta forma, o Programa visa junto aos municípios sensibilizar e 
conscientizar os prefeitos para adoção de politicas públicas e normativas 
ambientais, visando à gestão ambiental local, através da promoção das ba-
ses de estruturação dos sistemas municipais de gestão ambiental, segundo 
as diretrizes dos Programas dos órgãos estaduais de meio ambiente.

O Programa tem foco local e se fundamenta na lógica da gestão 
ambiental compartilhada entre Municípios, Estados, União, socie-
dade, e setor privado,	sempre	considerando	as	especificidades	 locais	e	
regionais.
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16 PROGRAMAS PROPOSTOS PARA SEREM EXE-
CUTADOS

16.1 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MUNICIPALIZA-
ÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL

É nos Municípios em que as atividades ambientais com uso de suas 
riquezas é mais acentuadas, e pode ser considerado, assim, a escala em 
que essa percepção socioambiental é mais notada quanto as atividades 
antrópicas. Neste sentido, destaca-se a importância da municipalização 
da gestão ambiental. Vale ressaltar que descentralizar a gestão ambiental 
para municipalizar a proteção do meio ambiente é tornar mais próximo 
do cidadão essa obrigação constitucional. É facilitar as ações, tornando
-as diretas, mais céleres e com maior efetividade. É no campo municipal 
que há mais facilidade e condições de se disponibilizar diretamente as 
medidas preventivas e corretivas que cabem aos órgãos públicos e à pró-
pria sociedade, através de suas múltiplas instâncias – governamentais ou 
não, mas sempre públicas – para ter um caráter institucional (SOUZA, 
2003). 

A municipalização da gestão ambiental está inserida em quatro im-
portantes marcos normativo: i) a Lei n.º 6.938, de 1981, que dispõe sobre a 
Politica Nacional de Meio Ambiente, tem como um dos seus instrumentos 
o	Licenciamento	Ambiental;	ii)	a		Constituição	da	Republica	Federativa	do	
Brasil de 1988 (CRFB/88), que incumbe ao Poder Público e a coletividade 
o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equili-
brado e atribui competência ambiental comum entre União, Estados, Dis-
trito	federal,	e		Municípios;	iii)	a	Resolução	CONAMA	n.º	237,	de	1997	
que	especifica	a	competência	dos	entes	no	procedimento	administrativo	
do	 licenciamento	ambiental,	 e	 reafirmou	os	princípios	de	descentraliza-
ção presentes na Politica Nacional de meio Ambiente e na Constituição 
Federal	de	1988;	e	iv)	a	Lei	Complementar	n.º	140,	de	2011	que	tem	por	
objetivo	fixar	as	normas	de	cooperação	para	o	exercício	da	competência	
material comum na defesa do meio ambiente nos termos do parágrafo 
único do artigo 23 da Constituição, além de alterar o artigo 10 da Política 
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Nacional de Meio Ambiente – Lei nº 6.938, de 1981, adequando-a às no-
vas disposições.

A	Constituição	Federal	em	seu	artigo	23,	incisos	VI	e	VII,	definiu	
como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, o ato de “proteger o meio ambiente e combater a polui-
ção	em	qualquer	de	suas	formas”	como	também	“preservar	as	florestas,	
a	 fauna	 e	 a	 flora”.	No	mesmo	 artigo,	 em	 seu	 Parágrafo	 único,	 fixou	 a	
necessidade de se criar normas para a cooperação entre a União e os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Além disso, a Cons-
tituição	Federal	no	artigo	30,	Inciso	I,	definiu	a	competência	exclusiva	dos	
municípios para legislar sobre assuntos de interesse local.

Assim que a competência do município para licenciar ambiental-
mente empreendimentos ou atividades potencial ou efetivamente polui-
dores foi atribuída pela CRFB, de 1988, advinda pela interpretação sis-
temática dos artigos 23, incisos VI e VII e 30, inciso I. O licenciamento 
ambiental	se	configura	como	um	dos	principais	instrumentos	da	Política	
Nacional de Meio Ambiente – Lei Federal nº. 6.938, de 1981, consoante 
se demarca na norma do artigo 9º, inciso IV, da Lei Federal nº. 6.938, 
de	1981,	recepcionada	pela	CRFB,	de	1988,	e	ratificada	pela	Resolução	
CONAMA	n.º	237,	de	1997.	Além	disso,	ficou	delineado	que	órgãos	e	
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, 
são responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental como 
patrimônio cultural nacional. Para tanto visando empreender a coopera-
ção entre os demais entes foi sancionada a Lei Complementar n.º 140, 
de	08	de	dezembro	de	2011,	fixando,	nos	termos	dos	incisos	III,	VI	e	
VII do caput e do Parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, 
normas para a cooperação entre a União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notá-
veis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 
de	suas	formas	e	à	preservação	das	florestas,	da	fauna	e	da	flora,	sem	
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olvidar que estas mudanças alcançaram também a Lei n.º 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

Considerando-se que o licenciamento ambiental é um processo ad-
ministrativo por meio do qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, cabe ao 
município atuar quando o impacto for local. Impacto ambiental de âmbito 
local é aquele que afete no todo ou em parte, o território de um município 
sem	ultrapassar	o	seu	limite	territorial.	A	definição	do	impacto	ambiental	
de impacto local leva em consideração, ainda: i) a atividade a ser licencia-
da;	ii)	o	potencial	poluidor	da	atividade,	e	iii)	o	porte	da	atividade	(PCN/
MMA, 2009).

Nessa linha de ideias, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA),	por	meio	da	Resolução	nº.	237,	de	1997,	fixou	a	competência	do	
órgão ambiental municipal para o licenciamento de empreendimentos e de 
atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas 
pelo Estado por instrumento legal ou convênio (art. 6º). As competências 
dos	órgãos	ambientais	da	União	e	dos	Estados	também	foram	especifica-
das, respectivamente, nos artigos 4º e 5º da referida Resolução.

O CONAMA determinou ainda que o licenciamento ambiental de-
verá ocorrer em um único nível de competência, resguardando a cada ente 
federado sua competência do exercício de poder de polícia administrativa 
ambiental	para	as	ações	de	fiscalização	e	licenciamento	(art.	7º).	A	Resolu-
ção em comento foi editada com base na competência do CONAMA para 
o estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos ao controle e 
à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, principalmente os hídricos (art. 8º, VII, da Lei 
n.º. 6.938/1981).

É de bom alvitre citar outros textos legais que anteriormente reve-
renciavam o licenciamento de impacto local, como: 

i) Documentos comissão tripartite nacional - Gestão compartilhada 
(“por gestão compartilhada se entende exatamente a consolidação de um 
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sistema de instituições trabalhando de forma articulada e coordenada, sob 
diretrizes	comuns,	cada	uma	delas	assumindo	certas	responsabilidades”);

 ii)  Tipologia para o licenciamento ambiental (Parecer 312 da Coor-
denadoria	Jurídica	do	MMA	–	2004:	“[...]	e)	o	critério	para	a	definição	do	
membro do SISNAMA competente para a realização do licenciamento 
ambiental deve ser fundado no alcance dos impactos ambientais da ativi-
dade ou empreendimento, conforme regrado pela Resolução CONAMA 
nº.	237,	de	1997”;

iii) Rumos do licenciamento ambiental (“A ANAMMA, a ABEMA e 
o IBAMA. comprometem-se a ampliar a cooperação, a troca de experiên-
cias e articulação para garantia de efetividade do licenciamento ambiental e 
da	melhor	utilização	dos	recursos	públicos	nos	três	níveis	de	governo.”);	e

 iv) PL 12, de 2003, para regulamentação do artigo 23 da CRFB, de 
1988: - Artigo 4. Cabe a União [...] XV - licenciar atividades ou empreen-
dimentos	[...]	a)	de	impacto	nacional;	b)	realizados	em	conjunto	pelo	Brasil	
e	país	limítrofe;	c)	localizados	em	áreas	da	União;	d)	relacionados	a	energia	
nuclear;	e)	militares;	XVI	–	listas	de	espécies	de	flora	e	fauna	ameaçadas	
de	extinção;	XVII	e	XVIII	–	autorizar	a	introdução	de	espécies	exóticas	e	
sua	liberação	no	meio	ambiente;	XIX	–	autorizar	a	exportação	de	espécies	
brasileiras;	XX	e	XXI	–	autorizar	acesso	a	CTA	e	a	componente	do	pa-
trimônio	genético;	XXII	–	autorizar	supressão	de	vegetação	e	manejo	em	
florestas	publicas	e	UCs	federais;	-	Artigo	5.	Cabe	aos	OEMAS	[...]	XV	
- licenciar atividades ou empreendimentos [...] a) de impacto ambiental 
direto	de	âmbito	estadual;	b)	localizados	em	UCs	estaduais;	XVI	–	autori-
zar	acesso	ao	patrimônio	genético	em	hipóteses	não	previstas	no	artigo	4;	
XVII	-	autorizar	supressão	de	vegetação	e	manejo	em	florestas	publicas	e	
UCs	estaduais,	e	em	propriedades	rurais;	XVIII	–	prover	as	áreas	criticas	
de	 poluição	 de	 sistemas	 de	 acompanhamento;	XIX	 -	 listas	 de	 espécies	
de	 flora	 e	 fauna	 ameaçadas	 de	 extinção	 no	 respectivo	 território;	XX	 e	
XXI–	autorizar	apanha	de	espécies	para	criadouros	e	pesquisas	cientificas,	
e	autorizar	o	funcionamento	dos	criadouros;	-	Artigo	6.	Cabe	aos	Muni-
cípios [...] XV - licenciar atividades ou empreendimentos: a) de impacto 
ambiental	direto	de	âmbito	local;	b)	localizados	em	UCs	municipais;	XVI-	
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autorizar	 a	 supressão	de	vegetação	em	área	urbana;	XVII	–	autorizar	o	
corte seletivo de arvores para utilização no próprio município.

De acordo com o PCN/MMA (2009) o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) é composto pelos órgãos seguintes: I. Órgão Supe-
rior:	conselho	de	governo;	II.	Órgão	Consultivo	e	deliberativo:	Conselho	
Nacional	do	Meio	Ambiente	(CONAMA);	III.	Órgão	Central:	Ministério	
do	Meio	Ambiente	(MMA);	IV.	Órgão	Executor:	Instituto	Brasileiro	do	
Meio	Ambiente	e	dos	Recursos	Naturais	Renováveis	(IBAMA);	V.	órgãos	
seccionais: órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Fe-
deral,	direta	ou	indireta	-	ANA,	ICMBio;	e	os	órgãos	ou	entidades	esta-
duais responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e 
fiscalização	das	atividades	suscetíveis	de	degradarem	a	qualidade	ambien-
tal	–	SECTMA,	CPRH;	VI.	Órgãos	Locais:	órgãos	ou	entidades	munici-
pais	responsáveis	pelo	controle	e	fiscalização	dessas	atividades,	nas	suas	
respectivas áreas de jurisdição.

As normas editadas pelo CONAMA possibilitam que seja atendido 
o preceito de compartilhamento de competências e de responsabilidades 
dos órgãos ambientais pelo critério da preponderância do interesse na 
proteção	do	ambiente,	ou	seja:	União	–	matéria	de	interesse	geral;	Estados	
–	matéria	de	interesse	regional;	e	Municípios	–	matéria	de	interesse	local.	
Portanto, devem ser fortalecidos mecanismos institucionais de articulação 
entre os entes federativos, para que se permita responder com maior efeti-
vidade	aos	desafios	da	garantia	da	tutela	do	meio	ambiente.

Entretanto é de bom alvitre entender que existiam duas doutrinas 
versando sobre a descentralização do licenciamento de impacto local, sen-
do que uma defendia a tese que não precisa da regulamentação do artigo 
23 da CRFB, de 1988, e que a outra ao contrário, apregoa da necessidade 
da regulamentação do artigo 23 por meio de lei complementar.

“No que concerne à primeira doutrina de que não precisa da regu-
lamentação do artigo 23 da Constituição Federal, podemos citar Milare 
(2004, p. 362) em que assegura “Se a constituição conferiu-lhe poder para 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas (art. 23, VI CRFB)” – competência administrativa -, é óbvio que 
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para cumprir tal missão há que poder legislar sobre a matéria”. Machado 
(2004, p. 364) por sua vez além do artigo 23 da Constituição Federal, sa-
lienta que: “Entende que no artigo 30, inciso I, traz a competência dos 
municípios para legislarem sobre matéria de interesse local, e isso inclui o 
meio ambiente local”. O inciso II traz a competência para os municípios 
legislarem supletivamente à legislação federal e estadual sobre proteção 
ambiental. Corroborado ainda com o artigo 225 da CRFB, de 1988, que 
garante o Poder de Policia Ambiental exercido pelos municípios, o permi-
te	criar	mecanismos	jurídicos	de	controle	ambiental,	fixando	sanções,	in-
clusive normas de licenciamento ambiental, mecanismo fundamental para 
a proteção do ambiente e o combate à poluição, mesmo entendimento de 
outros doutrinadores como Hely Lopes Meirelles, Celso Antonio Pacheco 
Fiorillo, e Marcelo Abelha Rodrigues. 

Em relação à segunda doutrina que apregoa a necessidade da regula-
mentação do artigo 23, CRFB,  de 1988, cita-se como exemplo: Romanelli 
(2006)	–	[...]	Além	disso,	inovou	a	Constituinte	ao	criar	a	figura	das	compe-
tências comuns, previstas no artigo 23, deixando a critério de Lei Comple-
mentar	(já	editada	–	LC	n°.140/2011)	a	fixação	de	normas	de	cooperação	
entre os entes federados, visando “o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional”.

Existem ainda, alguns doutrinadores que entendem serem inconsti-
tucionais os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução CONAMA n.° 237, de 1997, 
por entenderem que legislação infraconstitucional não pode delimitar ou 
explicitar competências, bem como o CONAMA não tem competência 
para deliberar sobre essa questão constitucional.  Já, outros doutrinadores 
entendem que a Lei n° 6.939, de 1981 foi recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988, nos aspectos da repartição de competências e autonomia 
dos entes federados no licenciamento ambiental, sendo assim perfeita-
mente legal o licenciamento municipal previsto na Resolução CONAMA 
n° 237, de 1997. É importante acrescentar que a celeuma jurídica em tela 
foi sanada com a edição da LC n.º 140, de 2011.

Entretanto para exercer a municipalização da gestão ambiental de 
impacto local é necessário atender requisitos disposto em normas nacio-



79

MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL:
PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE APLICADOS AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

nais, como: i) Estabelecimento de implantação e implementação de Se-
cretarias	Municipais	de	Meio	Ambiente;	ii)	Quadro	de	recursos	humanos	
próprios	ou	 em	consórcios;	 iii)	Elaboração	de	Código	Ambiental;	 e	 iv)	
implantação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente, e v) Elaboração 
do Plano Ambiental Municipal, dentre outras.

Vale ressaltar que o plano ambiental constitui-se em um importan-
te instrumento para o desenvolvimento contínuo da qualidade ambiental 
municipal, pois permite uma visão integrada dos diversos aspectos am-
bientais	significativos	existentes	no	município,	seus	diagnósticos,	prognós-
ticos	e	a	definição	de	projetos	e	programas	para	a	aproximação	da	situação	
diagnosticada na prognosticada.

Esses requisitos tem como escopo inserir o município na Gestão 
Ambiental de Impacto Local preconizada na CRFB, de 1988, e nas leis 
infraconstitucionais, disciplinando desta forma o licenciamento ambiental 
de Empreendimentos (exemplos: Loteamento urbano, Posto de Combus-
tível, Mineral Classe II, Agroindústria, dentre outros).

É a importância do papel dos municípios na implementação de uma 
gestão ambiental efetiva em todo o país, mais ainda se considerarmos que 
cerca de 70% dos municípios brasileiros não executam um dever constitu-
cional	que	é	o	licenciamento	ambiental,	monitoramento,	controle,	fiscali-
zação, e educação ambiental conforme indicadores do IBGE, publicados 
em 2016.

A importância do processo de planejamento das atividades e dos 
investimentos é indiscutível no sentido de consolidar a gestão ambiental 
municipal à medida que esse processo se realize apoiado na participação 
social e no conhecimento técnico e real do município. Este instrumento, 
com objetivos claros, contribui para a gestão ambiental, recolocando o de-
senvolvimento de atividades e projetos que devem equacionar os proble-
mas sociais, econômicos e ambientais prioritários dentro de prazos estabe-
lecidos, fortalecendo a governança municipal com relação a seu território. 

Neste sentido, compete ao Município licenciar atividades: a) que 
causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme 
tipologia	 definida	 pelos	 respectivos	Conselhos	Estaduais	 de	Meio	Am-
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biente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da	atividade;	b)	localizados	em	unidades	de	conservação	instituídas	pelo	
Município, exceto em áreas de Proteção Ambiental (APAs).

Portanto, a partir da Lei Complementar n.º 140, de 2011 os municí-
pios adquiriram competência para gerir o meio ambiente de impacto local. 
Entretanto, no Brasil, ainda é tímida a ação municipal nos procedimentos 
de licenciamento ambiental conforme dados abaixo por municípios que 
realizam a gestão:  Acre (1/22) Bahia (80/417), Ceará (6/184), Espírito 
Santo (9/78), Goiás (13/246), Pará (42/143), Pernambuco (6/167), Rio 
de Janeiro (30/92), Rio Grande do Norte (6/167), Rio Grande do Sul 
(294/496), Santa Catarina (11/293), São Paulo (104/645), Amapá (6/16)  
(Fonte:	PNC/2009;	*	Informações	dos	Estados/2012).

O	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE)	lançou	no	
ano	de	2015,	a	13ª	edição	do	Perfil	dos	Municípios	Brasileiros	(MUNIC),	
referente ao ano de 2015, em que constatou que em 2015, 30,4% (1.696) 
dos municípios realizavam licenciamento ambiental de empreendimentos 
e atividades de impacto ambiental local que representa 1/3. Esse percen-
tual é ainda mais baixo entre os municípios de menor classe de tamanho 
de	população,	ficando	em	21,3%	(341)	dos	municípios	de	5.001	a	10.000	
habitantes. Já nos municípios com mais de 500.000 habitantes, a propor-
ção atinge 90,2% (37).

Portanto,	urge	a	necessidade	de	políticas	públicas	com	o	fito	de	va-
lorar o papel dos municípios como ente federado na consolidação de seus 
territórios concernente a gestão da biodiversidade, gestão ambiental em 
ecossistemas agrários, plenejamento ambiental no meio rural.

16.1.1 Os Instrumentos de Ação e os Aspectos Legais para Descen-
tralização da Gestão Ambiental

16.1.1.1 Os Instrumentos de Ação:

A descentralização de políticas públicas é defendida por diversos 
doutrinadores	com	base	em	argumentos	que	vão	da	eficiência	administra-
tiva ao aprofundamento da democracia. Entretanto, independentemente 
dos méritos desses argumentos, e de modo similar ao que ocorre em ou-
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tras áreas de políticas públicas, ainda que mais lentamente, trata-se de um 
processo que já está em curso e que parece irreversível (TONI, PACHE-
CO, 2005). Mediante ações descentralizadas e devidamente coordenadas, 
é	possível	atingir	objetivos	que	permitam	superar	dificuldades	conhecidas	
por tantos quantos trabalham na área de meio ambiente, particularmente 
em secretarias e institutos ambientais estaduais. Dentre os potenciais po-
sitivos de uma política formal e deliberada de descentralização da gestão 
ambiental podemos destacar os seguintes instrumentos de ação dispostos 
na Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981.

1) O Estabelecimento de Padrões de Qualidade Ambiental: 
São condições limitantes da qualidade ambiental, muitas vezes expressos 
em termos numéricos, estabelecidos por instrumentos legais e sob jurisdi-
ção	específica,	visando	à	proteção	da	saúde	e	do	bem-estar	da	população.

1.1) Padrões de Qualidade da água na esfera Federal: A Reso-
lução do CONAMA nº. 20, de 18 de junho de 1986, estabeleceu a classi-
ficação	das	águas	doces,	salobras	e	salinas	do	território	nacional,	segundo	
seus usos preponderantes, e os padrões de qualidade a serem obedecidos 
como um mínimo de garantia para aqueles usos. Sem olvidar que a Re-
solução CONAMA nº.  20, de 1986 fortaleceu consideravelmente a ação 
de controle da poluição das águas, pelo seu caráter bastante restritivo. No 
estabelecimento de padrões, o governo federal optou pela estratégia de 
deixar aos Estados a capacidade de estabelecer padrões adicionais mais 
restritivos para os casos em que houvesse necessidade, de modo que isso 
mantivesse a complexibilidade e as situações encontráveis no território na-
cional. É importante salientar ainda o enquadramento de corpos de água 
em classes, segundo os usos preponderantes, previsto na Resolução CO-
NAMA n.º 20, de 18 de junho de 1986, e na Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997, é o instrumento que estabelece metas para garantir à água nível 
de qualidade que possa assegurar seus usos preponderantes.

1.2) Padrões de Qualidade do Ar na esfera Federal: A Portaria 
nº.  231 (MINTER), de 27 de abril de 1976, estabeleceu os padrões de 
qualidade do ar, considerando a continuação deterioração da qualidade 
atmosférica em algumas áreas do território nacional e suas implicações 
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na qualidade de vida nessas áreas especialmente no que diz respeito aos 
danos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e à proteção do 
meio ambiente. Corroborada com a edição da Resolução do CONAMA 
n.° 03 de 28 de junho de 1990, em conformidade com o Programa Nacio-
nal	de	Controle	da	Qualidade	do	Ar	(PRONAR),	fixa	os	padrões	nacionais	
de qualidade do ar, ampliando o número de parâmetros anteriormente 
regulamentados pela referida portaria.

2) O Zoneamento Ambiental (ZA): É um instrumento orienta-
dor das políticas públicas e privadas para a ocupação territorial visando à 
melhoria da qualidade de vida das populações urbanas e rurais. O ZA foi 
declarado instrumento de planejamento e gestão (art. 9.º, inc. II, Lei n.º 
6.938/1981) ao tempo em que se criou o Sistema Nacional de Meio Am-
biente (SISNAMA), juntamente com os Estudos e Relatórios de Impacto 
Ambiental	(EIA/RIMA)	e	Gerenciamento	de	Bacias	Hidrográficas.

3) Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): A avaliação de im-
pacto ambiental, introduzida como instrumento de política na legislação 
federal pela Lei n.º 6.938, de 1981, regulamentada pelo Decreto n.º 88.351 
de 06 de janeiro de 1983 (revogado pelo Dec. nº 99.274/1990) e comple-
mentada pela Resolução CONAMA n.º 001, de 1986, foi consagrada por 
preceito constitucional. Reza o artigo 228, inciso IV, § 1º, CRFB: “[...] Para 
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: [...] 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”. Para melhor entendimento 
dividiremos em dois itens:

3.1) Impacto Ambiental (IA): De acordo com a Resolução CO-
NAMA n.º 001, de 1986, impacto ambiental é: “[...]Qualquer alteração das 
propriedades físicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades que direta ou indi-
retamente,	afetem:	I	-	a	saúde,	a	segurança	e	o	bem-estar	da	população;	
II	 -	 as	 atividades	 sociais	 e	 econômicas;	 III	 -	 a	biota;	 IV	 -	 as	 condições	
estéticas	e	sanitárias	do	meio	ambiente;	V	-	a	qualidade	dos	recursos	am-
bientais”. Para Sachs (2000) impacto ambiental é “[...] Alteração na quali-
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dade	ambiental	resultante	da	modificação	de	processos	naturais	ou	sociais	
provocada	por	uma	ação	humana	[...]”.	Por	sua	vez	Dieffy	(1985)	define:	
“Impacto ambiental pode ser visto como parte de uma relação de causa 
e efeito. Do ponto de vista analítico, o impacto ambiental pode ser con-
siderado como a diferença entre as condições ambientais que existiriam 
com a implantação de um projeto proposto e as condições ambientais que 
existiriam sem essa ação”.

 3.2) Variável Ambiental (VA): É qualquer quantidade de um siste-
ma	ambiental	sujeito	à	variação	de	valor.	É	identificar,	predizer	e	descrever	
em termos apropriados os prós e contras (danos e benefícios) de uma pro-
posta de desenvolvimento. Para ser útil, a avaliação deve ser comunicada 
em termos compreensíveis para a comunidade e os cidadãos. Os prós e os 
contras	devem	ser	identificados	com	base	em	critérios	relevantes	para	os	
países	envolvidos.	É	atividade	destinada	a	identificar	e	predizer	impactos	
sobre o ambiente biogeofísico e sobre a saúde e o bem-estar dos homens, 
resultante de propostas legislativas, políticas, programas, projetos e de seus 
processos operacionais, e interpretar e comunicar as informações sobre 
esses impactos. É formado por um conjunto de procedimentos capazes 
de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático 
dos impactos ambientais de uma ação proposta (projetos, programa, plano 
ou política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados 
de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão 
e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a 
adoção das medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso 
de decisão sobre a implementação do projeto. 

4) O Licenciamento Ambiental (LA): A construção, a instalação, 
a ampliação, a reforma e o funcionamento de empreendimentos e ativida-
des utilizadoras e exploradoras de recursos naturais consideradas efetiva 
ou	potencialmente	poluidoras,	bem	como	os	capazes	de	causar	significati-
va degradação ambiental sob qualquer forma, dependerão do prévio licen-
ciamento do órgão ambiental. O Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras (SLAP), constitui-se num conjunto de leis, normas, técnicas 
administrativas que consubstanciam as obrigações e responsabilidades dos 
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empresários e do Poder Público, com vista à autorização de implementa-
ção e operação de qualquer empreendimento potencial ou efetivamente 
capaz de alterar as condições do meio ambiente.

5) Os Incentivos e os Estímulos: O Poder Público incentivará ações, 
atividades e procedimentos, de caráter público ou privado, que visem à pro-
teção, manutenção e recuperação do meio ambiente, à utilização sustentada 
dos recursos naturais, à proteção e instalação de equipamentos e à criação 
ou absorção de tecnologia para a melhoria da qualidade ambiental, mediante 
concessão	de	vantagens	fiscais	e	crediticiais,	mecanismos	e	procedimentos	
compensatórios,	apoio	financeiro,	técnico,	científico	e	operacional.

6) Os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos: Os as-
pectos territoriais especialmente protegidos, aqueles necessários à preser-
vação ou à conservação dos ecossistemas representativos do Estado, são 
os seguintes: i) as áreas de preservação permanente previstas na legislação 
federal;	ii)	as	áreas	criadas	por	ato	do	Poder	Público,	pela	lei	específica	da	
Assembleia Legislativa.

Para	efeitos	ambientais,	esses	espaços	são	classificados,	sob	regimes	
jurídicos	específicos,	conforme	as	áreas	por	eles	abrangidas,	que	podem	
ser:	i)	de	domínio	público	do	Estado;	ii)	de	domínio	privado,	porém,	sob	
regime jurídico especial, tendo em vista a declaração delas como de in-
teresse para a implantação de Unidades de Conservação da natureza, as 
limitações	de	organização	territorial	e	de	uso	e	ocupação	do	solo;	iii)	de	
domínio privado, cuja vegetação de interesse ambiental, original ou cons-
tituída, a critério da autoridade competente seja gravada em cláusula de 
perpetuidade, mediante averbação em registro público.

O	Poder	 Público	 deve	 fixar	 critérios	 de	 uso,	 ocupação	 e	manejo	
das áreas, sendo vedada quaisquer ações ou atividades que comprometem 
ou possam vir a comprometer, direta ou indiretamente, seus atributos e 
características. O plano de manejo das áreas de domínio público poderá 
contemplar atividades privadas, somente mediante autorização ou permis-
são, onerosa ou não, desde que estritamente indispensáveis aos objetivos 
dessas áreas.
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7) O Sistema Nacional de Informações Sobre Meio Ambiente: 
Na esfera Federal, essa organização e recepção da informação ambiental é 
feita	de	forma	segmentada	no	licenciamento	e	na	atividade	de	fiscalização	
pública e de forma global e periódica por meio do Relatório da Qualidade 
do Meio Ambiente, estabelecido no artigo 9°, inciso X da Lei nº.  6.938, 
de 1981.

Na esfera estadual, o direito à informação ambiental deve ser ga-
rantido por meio de lei e será assegurado especialmente com: i)  ampla e 
sistemática divulgação das diretrizes básicas da Política Estadual do Meio 
Ambiente	 e	 de	 suas	 alterações	 sempre	 que	 estas	 ocorrerem;	 ii)	 	 ampla	
divulgação dos pareceres conclusivos e das decisões de mérito proferidas 
pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), decorrentes da 
análise do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e respectivo Rela-
tório	de	Impacto	Ambiental	(RIMA);	iii)	publicação,	no	prazo	de		dez	dias,	
dos atos concessivos de incentivos, por meio de recursos públicos, pela 
proteção do meio ambiente e pela utilização racional dos recursos am-
bientais;	iv)	publicação,	no	prazo	de	dez	dias,	dos	atos	de	suspensão	dos	
incentivos e dos contratos celebrados entre o Poder Público e as pessoas 
físicas	ou	jurídicas	que	descumprirem	a	legislação	ambiental;	v)	ampla	di-
vulgação das informações oriundas das pesquisas incentivadas pelo Poder 
Público,	na	área	ambiental;	vi)	ampla	divulgação	da	realização	das	audiên-
cias públicas, dos plebiscitos e do conteúdo do Relatório de Impacto Am-
biental	(RIMA);	vii)	amplo	acesso	de	qualquer	cidadão,	junto	aos	órgãos	
integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente, às informações perti-
nentes	aos	assuntos;	viii)	regulados	por	lei,	que	sejam	de	interesse	coletivo	
ou geral, as quais serão prestadas no prazo de quinze dias, dando-se-lhe, 
inclusive se requeridas, vistas aos processos administrativos, sob pena de 
responsabilidade do agente da administração, que, porventura, venha ne-
gar, protelar, por qualquer meio, esse acesso.

A Emenda Constitucional n.º 38, de 05 de junho de 2007 prever a 
elaboração do “Relatório da Qualidade do Meio Ambiente” anualmente 
pelo Poder Executivo, através de seus órgãos executores das políticas am-
bientais do Estado e dos Municípios. 
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Com o avanço da temática ambiental na pauta de líderes mundiais, 
passa a ser imprescindível não separar o viés econômico, do social e am-
biental.	Com	a	finalidade	de	basear	a	elaboração	de	políticas	públicas	que	
envolvam esse tripé os Estados e os Municípios do Brasil estão elabo-
rando o Relatório da Qualidade Ambiental que é socializado com toda a 
sociedade e empreendedores. Como exemplos de Estados e Municípios 
que elaboraram os respectivos documentos citam-se:  Estado de São Pau-
lo, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Município 
de  Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Entretanto existe uma 
lacuna, já que grande parte dos municípios não elaboraram Relatório da 
Qualidade do Meio Ambiente, bem como grande parte ainda não fazem a 
gestão ambiental de impacto local.

Os instrumentos de ação contidos na  Lei nº. 6.938, de 1981 são 
medidas, meios e procedimentos pelos quais o Poder Público executa a 
política ambiental tendo em vista a realização concreta de seu objeto, ou 
seja, a preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente e do equi-
líbrio ecológico.

16.1.1.2 Aspectos Legais:

a) Política Nacional de Meio Ambiente

Por Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) se deve com-
preender as diretrizes gerais estabelecidas por lei que têm o objetivo de 
harmonizar e de integrar as políticas públicas de meio ambiente dos entes 
federativos,	tornando-as	mais	efetivas	e	eficazes.	A	Lei	Federal	n.º	6.938,	
de 31 de agosto de 1981, recepcionada pelo ordenamento constitucional 
brasileiro, instituiu a PNMA, criando o SISNAMA, possibilitando assim o 
aprimoramento de leis estaduais de proteção ambiental, tornando-se, toda 
via, uma das normas de destaque de proteção ambiental. 

De acordo com De Carlo (2006) de maneira oposta ao que ocorreu 
com as políticas na área de educação e saúde, as quais previam sistemas 
centralizados de gestão, a PNMA, instituída pela Lei nº. 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, previa desde o seu surgimento um sistema descentralizado 
de gestão ambiental, o SISNAMA, composto por um conjunto articulado 
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de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e melho-
ria da qualidade ambiental.

Por	sua	vez	Araújo	(2005)	vai	mais	além,	afirmando	que	a	Lei	nº.	
6.938, de 1981 abrange a maior parte dos objetivos delineados na im-
plementação do desenvolvimento sustentável, nos moldes da Comissão 
Brundtland (1987) e da subsequente Agenda 21 Global (1992).

Com efeito a PNMA terá suporte nos princípios consignados no 
artigo 2º da citada lei, verbis:

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objeti-
vo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvol-
vimento socioeconômico, 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	recur-
sos	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 pro-
teção	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 co-
munidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 
do meio ambiente. 

Criado pela Lei nº 6.938, de 1981, o SISNAMA foi concebido como 
um modelo de gestão ambiental, para harmonizar e articular as ações e 
políticas governamentais na área ambiental e para implementar a descen-
tralização em todos os níveis de governo. Sendo assim, por PNMA se 
compreende as diretrizes gerais estabelecidas por lei que têm o objetivo de 
harmonizar e de integrar as políticas públicas de meio ambiente dos entes 
federativos,	tornando-as	mais	efetivas	e	eficazes.

Resumidamente a PNMA adota como mecanismos para coordenar 
a Política Ambiental nas várias escalas políticas, o SISNAMA e o CONA-
MA.
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b) Constituição da República Federativa do Brasil 

A Constituição da Republica Federativa do Brasil (CRFB/88) des-
tinou	 um	 capítulo	 à	 questão	 ambiental,	 que	 refletiu	 em	novos	 desafios	
políticos e organizacionais à Administração Pública no que se refere ao 
sistema de competência quanto à proteção do meio ambiente.

A divisão de competências entre os entes federados, em regra, segue 
o denominado princípio da predominância do interesse, segundo o qual 
compete à União as matérias em que predomine o interesse nacional, aos 
Estados as de interesse regional e aos Municípios as de interesse local. A 
competência comum é a exercida de forma igualitária por todos os entes 
que	compõem	a	federação,	sem	a	exclusão	de	nenhum;	a	concorrente	con-
siste em uma competência em que há a possibilidade de disposição por 
mais de um ente federativo, havendo, entretanto, uma primazia por parte 
da	União	quanto	à	fixação	de	normas	gerais.

De forma bastante caracterizada, a CRFB, de 1988 adota a divisão 
de	competência	em	matéria	ambiental,	correspondente	na	fixação	de	te-
mas comuns aos entes federados, prevendo atuações paralelas, respeitadas, 
naturalmente, as esferas de atuação de cada um.

Essas competências passaram a ser responsabilidade da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da coletividade, consoante 
delineia o artigo 225. Veja: “Todos têm direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente 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.” (VADE 
MECUM, 2011).

É importante frisar que nas questões relativas à proteção ambien-
tal, a CRFB, de 1988 estabeleceu igual responsabilidade para a União, os 
Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios,	como	pode	ser	verificado	no	
artigo 23: 

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios:   [...] VI - proteger o meio ambiente 
e	combater	a	poluição	em	qualquer	de	suas	formas;	VII	-	preser-
var	as	florestas,	a	fauna	e	a	flora;	 [...]	XI	-	registrar,	acompanhar	
e	fiscalizar	as	concessões	de	direitos	de	pesquisa	e	exploração	de	
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recursos	hídricos	e	minerais	em	seus	territórios;	[...].	(VADE	ME-
CUM, 2011). 

Portanto, compete ainda aos municípios, conforme o artigo 30, da 
CRFB, de 1988: 

Art. 30 Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de 
interesse	 local;	 II	 -	 suplementar	a	 legislação	 federal	 e	 a	estadual,	
no	 que	 couber;	 [...]	 VIII	 -	 promover,	 no	 que	 couber,	 adequado	
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
do	parcelamento	e	da	ocupação	do	solo	urbano;	[...].	(VADE	ME-
CUM, 2011). 

Após a CRFB, de 1988, observaram-se no Brasil que o processo de 
descentralização cresceu progressivamente, de maneira que os municípios 
passaram a assumir as questões referentes à saúde, a educação, a habitação, 
ao saneamento básico, ao transporte, a segurança e mais recentemente ao 
meio ambiente, cujas competências anteriormente eram tratadas apenas 
no domínio do Governo Federal e Estadual.

A CRFB, de 1988, estabeleceu a formação da República Federativa 
do Brasil pela união dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e 
conferiu	a	autonomia	municipal,	ratificando	que	o	município	tem	o	poder	
de gerir seus próprios negócios. Todavia, não é apenas sob a ótica estrita-
mente jurídica que se analisa a descentralização municipal. É no Municí-
pio que os cidadãos vivem e convivem, e que o dia-a-dia da vida nacional 
acontece, e, portanto nada mais coerente que gerir diretamente os recur-
sos necessários à melhoria da qualidade de vida do povo que ali reside.

Deste modo, é evidente que seja atendendo a assuntos de interesse 
local, seja suplementando a legislação federal e estadual naqueles interes-
ses que lhe são peculiares, a norma constitucional confere ao município a 
competência para atuar na defesa do meio ambiente.

Entretanto deve o município, na condição de ente federativo, com 
caráter autônomo capacitar-se para governar, através de ações normativas, 
instituindo leis próprias nas áreas de sua competência exclusiva, suple-
mentar ou comum às demais unidades federadas, bem como incentivar a 
participação social e fomentar a formação do capital intelectual humano 
para fazer frente às decisões locais.
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Nesse sentido, enunciado aprovado no III Congresso de Procura-
dores das Capitais Brasileiras (2006) esclarece:

Enunciado 55 (AI I): As competências dos entes federativos são 
estabelecidas exclusivamente pela Constituição Federal. Normas 
infraconstitucionais	não	podem	dispor	sobre,	alocar,	modificar	ou	
de	qualquer	forma	limitar	competências	constitucionalmente	fixa-
das. Tampouco tempo podem interpretar a Constituição Federal. 
A proteção ao ambiente é competência constitucional administra-
tiva comum. Contudo, será sempre e exclusivamente exercida pelo 
município,	quando	a	área	de	influência	de	atividade	não	ultrapassar	
os limites territoriais da cidade. De resto, de acordo com o Prin-
cípio da Subsidiariedade, o município deve ser considerado o ente 
mais habilitado a lidar com os impactos locais de qualquer em-
preendimento, ainda quando esses efeitos repercutam para além 
das fronteiras da cidade. Art. 30, I, da Constituição Federal.     

No Brasil, temos uma Constituição republicana que fez claramente 
uma opção pelo princípio da subsidiariedade (arts. 1º, 18 e 30). Mesmo 
assim, a opção política realizada pelo legislador constituinte vem encon-
trando severas resistências para sua aplicação prática, no contexto do meio 
ambiental.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a resolução dos proble-
mas ambientais, decorrentes da degradação ambiental e com impactos 
locais, é de inteira responsabilidade do município. Tais problemas não de-
vem ser tratados pelos gestores públicos como mais uma moeda de troca 
e nem tampouco ser usado para as políticas clientelista e/ou paternalista 
(CHIESA, 2009).

c) Constituição Estadual

Um ano após a promulgação da CRFB, de 1988 os estados brasi-
leiros trataram de aprovar as suas Constituições Estaduais. Em apertada 
síntese, pontua-se que a Constituição dos Estados  contém um Título que 
trata do Meio Ambiente, entretanto, a maioria não explicitaram a com-
petência  dos municípios em atuarem solidariamente junto às questões 
ambientais. Podemos citar alguns Estados da Federação que incluíram essa 
temática, como por exemplo:

i) A Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de 
outubro de 1989, disciplinou em seu Título VI – Da Ordem Econômica 
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e Social, o Capítulo VIII que trata do Meio Ambiente “Aos Conselhos 
e órgãos de defesa do meio ambiente, criados por lei municipal, poderá 
o Estado repassar recursos e delegar competências.” (BAHIA, 1989). E, 
estabeleceu obrigações ambientais comuns para o Estado e Municípios, 
dentre as quais “promover medidas judiciais e administrativas, responsabi-
lizando os causadores de poluição ou de degradação ambiental, podendo 
punir	ou	interditar	temporária	ou	definitivamente	a	instituição	causadora	
de	danos	ao	meio	ambiente.”	(BAHIA,	1989);

ii) A Constituição do Estado de Minas Gerais dedicou as ques-
tões ambientais a Seção VI do Capítulo I, Título IV – Da Sociedade, dis-
ciplinando nos artigos 214, 215 e 216 os arranjos constitucionais para a 
gestão ambiental no Estado (MINAS GERAIS, 2003a). No capítulo de 
Meio Ambiente a Constituição Mineira não explicitou a competência do 
município	em	atuar	solidariamente	junto	às	questões	ambientais;

iii) A Contituição do Estado do Rio Grande do Sul, a Constitui-
ção Estadual, de modo similar às demais, disciplinou as questões ambien-
tais	em	uma	parte	específica,	fixado-a	no	Capítulo	IV	do	Título	VII.	E	o	
município foi apresentado antes deste capítulo estabelecendo: “É dever do 
Estado e dos Municípios a extensão progressiva do saneamento básico a 
toda população urbana e rural, como condição básica da qualidade de vida, 
da proteção ambiental e do desenvolvimento social.” (RIO GRANDE 
DO SUL, 2003). Continuando, no artigo 248, há uma disposição sobre a 
atuação integrada do Estado e dos Municípios no Sistema Único de Saúde 
(RIO	GRANDE	DO	SUL,	2003).	Assim,	verificam-se	os	pressupostos	
básicos para a descentralização para os municípios na área do saneamento 
e saúde estabelecidos na Constituição Gaúcha.

Neste	 sentido,	 os	Estados	 deverão	mais	 especificamente	 em	 seus	
capítulos de meio ambiente na Constituição, incluir a descentralização da 
gestão ambiental para os municípios, a exemplo do que consta na Carta 
da Bahia.

d) Sistema Nacional de Meio Ambiente

Com a edição da Lei nº 6.938, de 1981 o país passou a ter formal-



92

mente uma Política Nacional do Meio Ambiente, uma espécie de marco 
legal para todas as políticas públicas de meio ambiente a serem desenvol-
vidas pelos entes federativos. No entendimento de  Milaré (2004), o Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) é de fato e de direito uma 
estrutura político-administrativa governamental aberta à participação de 
instituições não-governamentais por meio dos canais competentes, cons-
tituindo na verdade o grande arcabouço institucional da gestão ambiental 
no Brasil.

De acordo com Reis (2007) “ O SISNAMA, nasceu através do De-
creto n.º 73.030, de 1973, que criou a Secretaria Especial do Meio Am-
biente (SEMA)”. Mais tarde a Lei Federal n° 6.938, de 1981, instituiu no 
Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo o SISNA-
MA e dentre os seus órgãos integrantes, o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente	(CONAMA),	órgão	consultivo	e	deliberativo,	com	a	finalidade	
de assessorar, estudar e propor as 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.

O SISNAMA é composto por órgãos e entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e pelas Fundações, insti-
tuídas pelo Poder Público responsáveis pela gestão ambiental. A Estru-
tura do SISNAMA, nos moldes do artigo 6º da Lei n.º 6.938, de 1981, é 
oficialmente	político-administrativa,	governamental,	aberta	à	participação	
de instituições não-governamentais, constituído pelos órgãos ambientais e 
entidades da União, dos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, 
assim constituído:

Art. 6º - Os órgãos e entidades  da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e me-
lhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (SISNAMA), assim estruturado: I – órgão Supe-
rior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com 
a função de assistir o Presidente da república na formulação de 
diretrizes	da	Política	Nacional	de	Meio	Ambiente	(PNMA);	II	–	O	
Órgão Central:  a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), 
do Ministério do Interior (MI), à qual cabe promover, disciplinar e 
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avaliar	a	implantação	da	Política	Nacional	do	Meio	Ambiente;	III	
– Órgãos Setoriais: os órgão ou entidades integrantes da Adminis-
tração Pública Federal, Direta ou Indireta, bem com as Fundações 
instituídas pelo Poder Público, cujas entidades estejam, total ou 
parcialmente, associadas as de preservação da qualidade ambiental 
ou	de	disciplinamento	do	uso	de	 recursos	 ambientais;	 IV	–	Ór-
gão Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução	de	programas	e	projetos	e	de	controle	e	fiscalização	das	
atividades	 suscetíveis	 de	degradarem	a	qualidade	 ambiental;	V	–	
Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis 
pelo	controle	e	fiscalização	dessas	atividades,	nas	suas	respectivas	
áreas de jurisdição.§ 1º - Os Estados, na esfera de suas compe-
tências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas 
e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 
observados	os	que	forem	estabelecidos	pelo	CONAMA;	§	2º	-	Os	
municípios, observadas as normas e os padrões federais e esta-
duais, também poderão elaborar as normas mencionadas no pará-
grafo	anterior;	§	3º	-	Os	órgãos	central,	setoriais,	seccionais	e	locais	
mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análi-
ses efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa 
legitimamente	interessada;	§	4º	-	De	acordo	com	a	legislação	em	
vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de 
apoio	técnico	e	científico	as	atividades	da	SEMA.												

Vale ressaltar que após sucessivos ajustes legais, o SISNAMA tem a 
seguinte estrutura (REIS, 2007): 

I – 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;	 II	–	Órgão	Consultivo	e	Deliberativo:	o	
Conselho	Nacional	do	Meio	Ambiente	–	CONAMA;	III	–	Órgão	
Central:	Ministério	do	Meio	Ambiente,	 com	a	finalidade	de	pla-
nejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a 
política	nacional	e	as	diretrizes	governamentais	fixadas	para	o	meio	
ambiente;	IV	-	Órgão	Executor:	Instituto	Brasileiro	do	Meio	Am-
biente	e	dos	Recursos	Naturais	Renováveis	-	IBAMA,	com	a	fina-
lidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política 
e	diretrizes	governamentais	fixadas	para	o	meio	ambiente;	V	-	Ór-
gãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Públi-
co, cujas atividades estejam associadas às de proteção da qualidade 
ambiental ou àquelas que disciplinam o uso dos recursos ambien-
tais, bem como os órgãos e entidades estaduais responsáveis pela 
execução	de	programas	e	projetos	e	pelo	controle	e	fiscalização	de	
atividades	capazes	de	provocar	a	degradação	ambiental;	VI	–	Ór-



94

gãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle	e	fiscalização	ambiental,	nas	suas	respectivas	jurisdições.	

Analisando a estrutura do SISNAMA percebe-se que os órgãos 
federais, estaduais e locais foram introduzidos como modelo idealizado 
como um sistema descentralizado, objetivando articular e interagir as di-
versas esferas do governo para a promoção de uma gestão ambiental com-
partilhada. Ainda assim, passados mais de trinta anos, há de se questionar 
a não articulação e interação nos três níveis de poder: união, estado e 
município,	visto	que	na	prática	verifica-se	sobreposição	de	ações	e	difi-
culdades	claras	de	papéis	e	competências,	associado	às	 insuficiências	de	
capacitação e informação (SOUZA, 2003).

O Sistema Nacional do Meio Ambiente é uma instituição sem per-
sonalidade jurídica, e não um instituto jurídico ou legal, que possui atribui-
ções que são executadas por meio de órgãos, entidades e instituições que 
o integram. A ideia é que do Ministério do Meio Ambiente às secretarias 
estaduais e municipais de meio ambiente, o trabalho siga os mesmos prin-
cípios,	finalidade	e	procedimentos	(MILARÉ,	2004).

Resumidamente	o	SISNAMA	tem	por	finalidade	integrar	os	vários	
órgãos ambientais em todas as escalas, descentralizando a gestão do meio 
ambiente, bem como distribuindo a responsabilidade de divulgar as ativi-
dades do meio ambiente, para todas as instâncias de governo, chegando 
até a sociedade civil organizada, proporcionando a participação democrá-
tica de todos, nas atividades ambientais (TOZI, 2006).

e) Sistema Municipal de Meio Ambiente  

O Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA), tem como 
órgão superior o Conselho Municipal de Meio Ambiente, cujo presidente 
é sempre o Secretário da pasta. Geralmente integram os SISMUMAS, os 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente, os Códigos Municipais de Meio 
Ambiente e os Fundos de Meio Ambiente.

O órgão superior do SISMUMA é o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (CMMA) com poder deliberativo e participação de represen-
tantes do poder público e de setores da sociedade civil organizada, com a 
incumbência de propor políticas públicas, normas e diretrizes, bem como 
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acompanhar a execução da política ambiental municipal exercida pelos 
órgãos da estrutura da Prefeitura e, ainda, desempenhar o poder de polícia 
administrativa. A paridade dentro do conselho é de extrema importância 
para que haja igual distribuição das responsabilidades e igual representação 
dos interesses do setor público e da sociedade civil durante as decisões.

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente (CONSEMMA) são 
também muito conhecidos por Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (COMDEMA).

Em algumas municipalidades, dentre as maiores e também algumas 
de proporções modestas, já se encontram legalmente instituídos os SIS-
MUMAS, que além do Conselho Municipal de Meio Ambiente, integram 
o Código de Meio Ambiente do Município e o Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, institucionalizando a Política Ambiental Municipal (PAM). 

Milaré (1999) acrescenta que:
[...] que a institucionalização do SISMUMA dá peso ao município 
como	interlocutor	qualificado	junto	às	outras	esferas	do	Poder	Pú-
blico,	reafirma	sua	autonomia	política	e	contribui	para	a	necessária	
descentralização	da	gestão	ambiental.	Afinal,	o	Estado	brasileiro	
não é aquela estrutura hierárquica em que o município ocupa o 
último	degrau.	Ao	contrário,	significa	que	Estados,	Municípios	e	
Distrito Federal são sujeitos ativos da União, isto é, são os atores 
do pacto federativo.

 Na sequência, um Sistema Municipal do Meio Ambiente reprodu-
ziria, com as devidas adaptações, o mesmo esquema estrutural e o mesmo 
espírito dos Sistemas Nacional e Estadual de Meio Ambiente. Contudo, 
há uma diferença apreciável que marca o sistema municipal: o município 
está muito próximo da comunidade e gera, diretamente, muitos de seus in-
teresses. Não tem a amplitude e o descortino do SISNAMA e do Sistema 
Estadual, porém, é marcado por um sentido forte da realidade local. Esse 
sentido, que favorece a objetividade na gestão ambiental, pode ser uma va-
liosa contribuição do município para o estado e a União (MILARÉ, 2004).

f) Resolução CONAMA nº. 237/97 

Usando de sua competência regulamentar, em 19 de dezembro de 
1997, o CONAMA editou a Resolução nº 237. A Resolução foi criada 
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com o objetivo de revisar os procedimentos e regular os aspectos, de for-
ma a propiciar uma efetiva utilização do instrumento do licenciamento 
ambiental como forma para uma gestão ambiental otimizada, buscando 
um desenvolvimento de forma sustentável e continua, inclusive estabele-
cendo critérios para delimitação das competências, em todas as esferas da 
Federação.

Essa Resolução foi amplamente discutida antes da sua edição no 
CONAMA, analisou os procedimentos de licenciamento ambiental em 
todo o território nacional e incumbiu ao Município atribuições que, até 
então, lhe eram obstadas, debatidas e até mesmo vedadas. Ela veio para 
dirimir as dúvidas existentes no âmbito nacional quanto ao procedimento 
licenciatório, deixando claro em seu artigo 6º a competência municipal 
para licenciar os empreendimentos, projetos e atividades de impacto local 
e ainda daqueles que lhe forem delegados pelo estado por instrumento 
legal	ou	convênio,	como	pode	ser	verificado	in	verbis:

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvido os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando 
couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e ativida-
des de impacto ambiental local e daquelas que Ihe forem delegadas 
pelo Estado por instrumento legal ou convênio (REIS, 2007). 

É interessante acrescentar que fora estabelecido condição para exer-
cer a competência dos procedimentos administrativos do licenciamento, 
como: “Os entes federados, para exercerem suas competências licencia-
tórias, deverão ter implementado os Conselhos de Meio Ambiente, com 
caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros 
ou	a	sua	disposição	profissionais	legalmente	habilitados.”

Para ambos os entes federados (União, Estados, Municípios e o Dis-
trito Federal) exercerem a gestão ambiental, com poder decisório, pressu-
põe a participação da sociedade na composição dos Conselhos de Meio 
Ambiente e a existência obrigatória de equipe técnica capaz para realizar 
as atribuições conferidas para análise das questões ambientais.

Vale ressaltar que Resolução CONAMA n.º 237, de 1997 fortale-
ceu a participação dos municípios em todo o país, quanto à competência 
para exercer a gestão ambiental local, deixando claro que o licenciamento 
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ambiental deve se dar em um único nível de competência seja federal, es-
tadual ou municipal, cabendo ao município licenciar os empreendimentos, 
projetos e atividades de impacto local e ainda aqueles que lhe forem dele-
gados pelo estado por instrumento legal ou convênio, desde que atendidas 
as prerrogativas estabelecidas.

Com a Resolução CONAMA nº. 237, de 1997, os municípios pas-
saram a ter as diretrizes necessárias para o exercício da competência de 
licenciamento ambiental de “empreendimentos e atividades de impacto 
local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento 
legal ou convênio” (art. 6º) e o prévio exame técnico de empreendimentos 
e atividades a serem licenciadas pela União e Estados.

g) Representação dos municípios no plenário do CONAMA 

A representação dos municípios no Conselho Nacional de Meio 
Ambiente se dá por meio da Associação Nacional de Municípios e Meio 
Ambiente (ANAMMA). A ANAMMA é uma instituição que representa 
os municípios nos assuntos relacionados ao meio ambiente e desempenha 
importante papel ao fomentar a criação de órgãos ambientais municipais 
e apoiar as estruturações institucional, legal e operacional (PHILIPPI JÚ-
NIOR et al., 1999).

O surgimento da ANAMMA aconteceu na cidade de Curitiba du-
rante a realização do I Encontro Nacional de Municípios e Meio Am-
biente,	em	junho	de	1988.	A	ANAMMA	é	uma	entidade	civil,	sem	fins	
lucrativos, fundada em dezembro de 1988, que tem tido um papel funda-
mental no processo de municipalização da gestão ambiental (ANAMMA/
NACIONAL, 2010).

Nos últimos anos a ANAMMA, com aproximadamente três mil e 
quinhentos municípios associados ganhou representatividade e adquiriu 
dimensões efetivamente nacionais, por sua presença e atuação. Por força 
do Decreto n° 2.120, de 13 de janeiro de 1997 (Revogado pelo Decreto 
nº 3.942, de 2001)  a referida associação passou a integrar o CONAMA 
(órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA) com um representante no 
Plenário (ANAMMA/NACIONAL, 2010).
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Nos termos do Decreto Federal n.° 3.942, de 27 de setembro de 
2001 que deu nova redação aos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 10 e 11 do Decre-
to n.° 99.274, de 6 de junho de 1990 no que se refere à composição do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, a participação dos municípios no 
CONAMA ganhou mais força e expressão. Após o referido Decreto, além 
da ANAMMA, os Municípios ganham sete novos assentos que passaram 
a integrar o plenário daquele colegiado, composto de cento e sete  mem-
bros. No teor do artigo 5º, inciso VII, do Decreto n.º 3.042, de 2001 os 
governos municipais que possuam órgão ambiental estruturado e Conse-
lho de Meio Ambiente com caráter deliberativo, terão oito representantes, 
sendo	um	de	cada	região	geográfica	do	País,	um	representante	da	ANAM-
MA e dois representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional 
(ANAMMA/NACIONAL, 2010).

Trata-se da participação representativa dos municípios, pois os esta-
dos, entes federativos, já tinham peso bem ponderado, com voz e voto, no 
plenário do CONAMA Através da representação do Poder Público Local, 
a população dispõe de mais canais para manifestar-se na formulação de 
normas e políticas ambientais, com voz e voto no plenário do CONAMA. 
Em alguns municípios, já se encontram legalmente instituídos os Sistemas 
Municipais de Meio Ambiente, conhecidos como SISMUMAS (SOUZA, 
2003).

A ANAMMA tem tido em sua história relevante papel na estrutu-
ração	e	 resolução	de	 conflitos	 interinstitucionais	na	 área	 ambiental,	 tais	
como, a aprovação da Resolução n.º 237, de 1997 do CONAMA regrando 
o Licenciamento Ambiental, a criação das Comissões Tripartite Nacional 
e Estaduais, a criação e regulamentação do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC), a luta pela regulamentação do Artigo n.º 23 da 
Constituição Federal e a aprovação da Política Nacional de resíduos Sóli-
dos. Hoje, pode-se dizer que a ANAMMA representa a mais ampla força 
de articulação do poder público municipal nas questões ambientais no 
Brasil (ANAMMA, 2011).  

Recentemente a ANAMMA participou da Revisão da Resolução 
CONAMA n.º 001, de 1986 e 237, de 1997, bem como da Nova Lei Na-
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cional do Licenciamento Ambiental que está tramitando no Congresso 
Nacional.

h) Lei de Crimes Ambientais

A Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal n.º 9.605 de 12 de fevereiro 
de 1998, ao disciplinar, em seu artigo 70 as autoridades competentes para 
lavrar	o	auto	de	infração	e	instaurar	processo	administrativo,	reafirmou	que	
os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, por sua 
vez	a	união,	estados	e	municípios	são	competentes	para	atuar	na	fiscaliza-
ção das atividades degradantes. Assim, o exercício da ação ambiental pelo 
município se consolida, desde que o município possua equipe técnica capaz 
para	desenvolver	as	atividades	inerentes	ao	controle	e	fiscalização	ambien-
tal das atividades potencialmente degradadoras instaladas no município.

Para tanto há também a necessidade de criação do Fundo Municipal 
de	Meio	Ambiente,	específico	para	acolher	os	 recursos	provenientes	da	
aplicação da penalidade de multa relativa às infrações, assim como deter-
minado no artigo 73 da referida Lei.

i) Agenda 21

A Agenda 21 é um documento assinado em 14 de junho de 1992, 
no Rio de Janeiro, por 179 países, resultado da “Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” – Rio 92, podendo ser 
definida	como	um	“instrumento	de	planejamento	participativo	visando	o	
desenvolvimento sustentável” (BRASIL.MMA, 2016).

A implementação local da Agenda 21 (Agenda 21 local, citada no 
capítulo 28 da Agenda 21 global) se baseia no princípio de que as mudan-
ças não podem ser realizadas somente “de baixo para cima”, como uma 
imposição. Isso porque as pessoas tendem a se preocupar apenas com as 
mudanças que afetam diretamente suas vidas e estejam ligadas diretamente 
as suas necessidades. Além do que, é também, uma forma de agilizar o 
processo, uma vez que, uma população envolvida passará a exigir mais de 
seus governantes (BRASIL.MMA, 2016).

Entre as conquistas da Agenda 21 no Brasil podemos citar a criação 
de Agendas 21 nos municípios, a ampliação da Comissão de Políticas de 
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Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS) através 
do Decreto Presidencial de 03 de fevereiro de 2004, a formação de gesto-
res municipais e ONG’s em todo o país e sua inclusão no Plano Plurianual 
do Governo Federal (PPA) com o objetivo de assegurar a implementação 
das ações prioritárias da Agenda 21 brasileira, a instalação de Fóruns locais 
de desenvolvimento sustentável, além de estimular e acompanhar a elabo-
ração e implementação de planos locais de desenvolvimento sustentável 
por meio das Agenda 21 locais e desenvolver um método de avaliação e 
monitoramento do Programa Agenda 21 Locais (BRASIL.MMA, 2016).

Desta forma, cada município brasileira deverá elaborar de forma 
participativa com todos os organismos locais e a sociedade civil organiza-
da sua Agenda 21.

j) Estatuto da Cidade

O	Estatuto	da	Cidade	é	 a	denominação	oficial	da	Lei	nº.	 10.257,	
de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo “Política urbana” da 
Constituição brasileira em seus artigos 182 e 183. Seus princípios básicos 
são o planejamento participativo e a função social da propriedade. Seu 
objetivo é garantir o direito à cidade como um dos direitos fundamentais 
da pessoa humana, para que todos tenham acesso às oportunidades que a 
vida urbana oferece (BRASIL. SENADO FEDERAL, 2016).

O Estatuto da Cidade foi elaborado levando em conta a mudança, 
do campo para as áreas urbanas, de 80 milhões de pessoas entre as décadas 
de 40 e 80. Os movimentos sociais encontram, no Estatuto, variados me-
canismos para o enfrentamento dos problemas urbanos. As cidades, mar-
cadas por uma profunda desigualdade, fruto do crescimento desordenado, 
abrigam, simultaneamente, áreas planejadas, dotadas de infraestrutura de 
serviços que permitem um padrão de vida adequado às necessidades do 
mundo moderno, e áreas precárias, desenvolvidas fora do traçado original 
e desprovidas de condições para o atendimento das necessidades mais bá-
sicas de seus moradores (BRASIL. SENADO FEDERAL, 2016).

O Estatuto da Cidade é uma politica para democratizar a gestão das 
cidades brasileiras através de instrumentos de gestão territorial, dentre os 
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quais podemos destacar o Plano Diretor, obrigatório para toda a cidade 
com mais de vinte mil habitantes ou aglomerados urbanos. A aplicação 
destes instrumentos de gestão trazidos pelo Estatuto da Cidade tem como 
objetivo a efetivação dos princípios constitucionais de participação popu-
lar ou gestão democrática da cidade e da garantia da função social da pro-
priedade que se constitui na proposição de uma nova interpretação para o 
princípio individualista do Código Civil, entre outros princípios.

k) Comissão Tripartite: MMA/ABEMA/ANAMMA

O Ministério do Meio Ambiente instituiu através da Portaria nº 189 
de 21 de maio de 2001 a Comissão Técnica Tripartite com o objetivo de 
propor estratégias e diretrizes para promover a gestão ambiental compar-
tilhada entre a União, dos Estados e dos Municípios. A referida Comissão 
é integrada por nove membros, sendo três titulares e suplentes para cada 
uma	das	seguintes	instituições:	I	-	Ministério	do	Meio	Ambiente	(MMA);	
II - Associação Nacional de Entidades Estaduais de Meio Ambiente 
(ABEMA);	 III	 -	Associação	Nacional	 de	Municípios	 e	Meio	Ambiente	
(ANAMMA).

A criação da Comissão Técnica Tripartite foi deliberada no Encon-
tro Nacional da ABEMA sobre Gestão Ambiental Compartilhada Esta-
do/Município que aconteceu em Porto Alegre, nos dias 29 e 30 de mar-
ço de 2001, contando com a participação dos Estados, Municípios e do 
MMA. A Comissão Técnica Tripartite já se reuniu diversas vezes nos anos 
seguintes, na sede do MMA, presidida pelo Ministro e contando com a 
participação de representantes da ABEMA/ANAMMA/MMA. Já hou-
ve Seminário Nacional sobre Gestão Ambiental Compartilhada, reunindo 
municípios, OEMAs, MMA, ANAMMA e ABEMA (MMA, 2008).

Posteriormente, na I Conferencia Nacional de Meio Ambiente, rea-
lizada	em	novembro	de	2003,	ficou	deliberado	como	sendo	uma	das	estra-
tégias para o fortalecimento do SISNAMA, a criação em cada Estado da 
Federação, de sua respectiva Comissão Técnica Tripartite Estadual. Como 
consequência, foi estabelecido normativamente em 9 dezembro de 2003, 
por meio da Portaria n.º 473, de 2003, a criação das Comissões Técnicas 
Tripartites Estaduais (CTTEs), com o objetivo de constituir um espaço 
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institucional de dialogo entre os entes federados com vistas a uma gestão 
compartilhada e descentralizada, bem como o fortalecimento e a estrutu-
ração do SISNAMA (MMA, 2008).

Quanto as reuniões das CTTEs, pelo seu regimento deveriam haver 
reuniões ordinárias nos Estados, pelo menos uma a cada dois meses. Por-
tanto, é preciso ainda que venha a ser observado o que determina o Artigo 
11 do próprio regulamento das CTE, que obriga justamente o envio das 
memórias das atividades das CTTEs à CTN/MMA (MMA, 2008).

O	principal	foco	da	Comissão	é	garantir	a	eficiência	da	execução	das	
políticas	ambientais,	além	de	ser	um	fórum	que	procura	dirimir	conflitos	
de	competência	no	licenciamento	ambiental	e	otimizar	ações	de	fiscaliza-
ção no combate aos crimes ambientais, dentre outras.

l) A  Lei Complementar n.º 140/2011

A Lei complementar nº 140, de 2011, objetiva dar clareza aos pro-
cedimentos administrativos do licenciamento ambiental e autorização am-
biental entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios), iniciados a partir de sua vigência, que teve início a contar de sua 
publicação	no	Diário	Oficial	da	União	de	09	de	dezembro	de	2011.

A norma estabeleceu a forma de atuação cooperada, nos termos dos 
incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do artigo 23 da Cons-
tituição Federal, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 
comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação	das	florestas,	da	fauna	e	da	flora.	O	artigo	23	da	CRFB	prevê:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios: [...] III - proteger os documentos, 
as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueoló-
gicos;	 [...]	VI	-	proteger	o	meio	ambiente	e	combater	a	poluição	
em	qualquer	de	suas	formas;	VII	-	preservar	as	florestas,	a	fauna	e	
a	flora;	[...]	Parágrafo	único.	Leis	complementares	fixarão	normas	
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 
do bem-estar em âmbito nacional (Grifo nosso).
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A citada lei complementar foi dividida em capítulos, sendo que no 
Capítulo I – “Das Disposições Gerais”,  elenca os artigos 1º, 2º e 3º, que 
abordaremos abaixo:  

A LC n.º 140, de 2011, estabelece, no artigo 1º que o processo será 
realizado por cooperação, que é o objeto principal da lei. O artigo 2º de-
fine	licenciamento	ambiental,	a	atuação	supletiva	e	a	atuação	subsidiária:

Art.	2º	-	Para	fins	desta	Lei	Complementar,	consideram-se:	I	–	li-
cenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado 
a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recur-
sos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, 
sob	qualquer	 forma,	 de	 causar	 degradação	 ambiental;	 II	 –	 atua-
ção supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente 
federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses 
definidas	nesta	Lei	Complementar;	III	–	atuação	subsidiária:	ação	
do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atri-
buições decorrentes das competências comuns, quando solicitado 
pelo	ente	federativo	originariamente	detentor	das	atribuições	defi-
nidas nesta Lei Complementar.

Fica	claro	na	definição	que	a	atuação	supletiva	trata-se	da	descen-
tralização das ações de um ente a outro (delegação), enquanto na atuação 
subsidiária trata-se de ações em conjunto em que um dos entes dar supor-
te ao outro nas ações do licenciamento ambiental.

No artigo 3º da LC n.º 140, de 2011, relaciona os objetivos funda-
mentais comuns a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, conforme abaixo:

Art. 3º: [...] I - proteger, defender e conservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada, 
democrática	 e	 eficiente;	 II	 -	 garantir	 o	 equilíbrio	 do	desenvolvi-
mento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, obser-
vando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza e 
a	redução	das	desigualdades	sociais	e	regionais;	III	-	harmonizar	
as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 
atuação	entre	os	entes	federativos,	de	forma	a	evitar	conflitos	de	
atribuições	e	garantir	uma	atuação	administrativa	eficiente;	IV	-	ga-
rantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, res-
peitadas as peculiaridades regionais e locais.

Observa-se	que	o	artigo	3º,	da	LC	n.º	140,	de	2011,	reflete	nos	gran-
des questionamentos que eram abordados nos Encontros promovidos 
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tanto pela ABEMA como pela ANAMMA no que concerne a tão sonha-
da	gestão	integralizada	e	eficiente,	bem	como	nos	princípios	norteadores	
da	politica	de	meio	ambiente	que	conflitava	as	ações	promovendo	no	país	
o processo de judicialização, corroborado ainda com prejuízos para os 
empreendedores já que os entes não se entendiam provocando demora na 
obtenção da licença ambiental.  

No Capítulo II – “Dos Instrumentos de Cooperação” são utiliza-
dos os artigos 4º e 5º da LC n.º 140, de 2011. Neste sentido, o artigo 4º 
relaciona os instrumentos de cooperação institucional que os entes fede-
rativos	podem	valer-se,	inclusive,	ser	firmados	com	prazo	indeterminado,	
como:

a - Consórcios públicos, preconizado na Lei Federal nº 11.107, de 
2005, ideal para ser utilizados por municípios que disponha de baixo capi-
tal humano e infraestrutura que em conjunto poderão reunir esforços para 
o	desenvolvimento	das	ações	ambientais;

b - Convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumen-
tos similares com órgãos e entidades do Poder Público, que deverão ob-
servar o artigo 241 da Constituição da República Federativa do Brasil: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convê-
nios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continui-
dade dos serviços transferidos.

c - Comissão Tripartite Nacional composta, paritariamente, por re-
presentantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, com o escopo de promover a gestão ambiental 
compartilhada	e	descentralizada	entre	os	entes	federativos;	

d - Comissões Tripartites Estaduais serão compostas, paritariamen-
te, por representantes dos Poderes Executivos da União, dos Estados e 
dos Municípios, com o escopo de promover a gestão ambiental comparti-
lhada	e	descentralizada	entre	os	entes	federativos;

e - Comissão Bipartite do Distrito Federal composta, paritariamen-
te, por representantes dos Poderes Executivos da União e do Distrito Fe-
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deral, com o escopo de promover a gestão ambiental compartilhada e 
descentralizada	entre	esses	entes	federativos;	

f 	-	fundos	públicos	e	privados	e	outros	instrumentos	econômicos;	

g - delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeita-
dos	os	requisitos	previstos	nesta	Lei	Complementar;	e	

h - delegação da execução de ações administrativas de um ente 
federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Com-
plementar.

É importante salientar conforme dispõem o artigo 5º da LC n.º 140, 
de 2011. Veja:

Art. 5º O ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a 
execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei Com-
plementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de 
órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a 
serem delegadas e de conselho de meio ambiente. Parágrafo único. 
Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos do dis-
posto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em consór-
cio, devidamente habilitados e em número compatível com a de-
manda das ações administrativas a serem delegadas (Grifo nosso).

Observa-se que a delegação de competência de um órgão a outro 
para a execução de ações administrativas que lhes são atribuídas depende 
de convênio e de que o ente destinatário da delegação disponha de órgão 
ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delega-
das e que possua conselho de meio ambiente.

No Estado do Amapá, a delegação vem ocorrendo por meio da Re-
solução n.º 011, de 2009 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COE-
MA), através dos quais a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) 
delega suas competências aos municípios para a realização do licencia-
mento	e	fiscalização	ambiental	das	atividades	potencialmente	poluidoras	
definidas	como	de	impacto	local,	bem	como	estabelecem	procedimentos	
com vistas à preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente.

Na análise da LC n.º 140, de 2011, artigo 5º, paragrafo único e na 
Resolução do COEMA nº 011, de 2009, artigo 2º, existe divergência no 
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que concerne ao órgão ambiental capacitado, que precisam ser sanadas, 
conforme o disposto:

Art. 2º - Visando à habilitação junto a SEMA para a realização do 
licenciamento ambiental das atividades consideradas de impacto 
local, deverá o Município: a) ter implantado Fundo Municipal de 
Meio	Ambiente;	

b) ter implantado e em funcionamento Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente, com caráter deliberativo, tendo em sua 
composição,	no	mínimo,	50%	de	entidades	não	governamentais;	
c) possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou 
a	disposição	deste	órgão,	profissionais	legalmente	habilitados	para	
a realização do licenciamento ambiental, emitindo a devida Anota-
ção	de	Responsabilidade	Técnica	(ART);	

d) possuir servidores municipais com competência para exercício 
da	fiscalização	ambiental;	e)	possuir	legislação	própria	disciplinan-
do o licenciamento ambiental e as sanções administrativas pelo seu 
descumprimento;	 f)	 possuir	 Plano	Diretor	 de	Desenvolvimento	
Urbano, o Município com população superior a 20.000 habitantes, 
ou Lei de Diretrizes Urbanas, o Município com população igual ou 
inferior	a	20.000	habitantes;	

g) possuir Plano Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, de acordo com as carac-
terísticas locais e regionais. § 1º- possuir o diagnóstico das ativida-
des	potencialmente	poluidoras	e/ou	degradadoras	no	município;	
§ 2º- a documentação comprobatória da habilitação do Município 
deverá ser encaminhada à SEMA, que remeterá à sua Comissão de 
Municipalização;	§	3º	-	a	Comissão	de	Municipalização	da	SEMA,	
após análise da documentação encaminhará parecer ao COEMA, 
acerca do cumprimento dos requisitos habilitatórios pelo Muni-
cípio para a realização do licenciamento ambiental das atividades 
consideradas	 de	 impacto	 local;	 §	 4º	 -	 recebido	 pelo	COEMA	o	
parecer da Comissão de Municipalização e a documentação junta-
da pelo Município, decidirá o COEMA sobre a homologação da 
habilitação ou não do Município para a realização do licenciamen-
to ambiental das atividades consideradas como de impacto local. 

Observa-se	que	na	definição	estabelecida	pelo	parágrafo	único	do	
artigo 5º da Lei Complementar nº 140, de 2011, não pode ser confundido 
com	órgão	ambiental	qualificado	junto	ao	órgão	ambiental	estadual,	con-
forme exigência estabelecida pela Resolução COEMA nº 11, de 2009, que 
dispõe	sobre	a	qualificação	dos	municípios,	atualizando	os	critérios	e	as	
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diretrizes para o exercício da competência do licenciamento ambiental das 
atividades de impacto local, bem como sobre a gestão ambiental compar-
tilhada no Estado. Aproximadamente, seis (06) municípios do Estado já 
obtiveram	a	qualificação	nos	termos	da	referida	resolução.	Nesta	análise,	
pelo que se pode depreender do texto legal, a Resolução COEMA nº 11, 
de 2009 deixa de ter validade, na medida em que seus requisitos e condi-
ções não encontram amparo na Lei Complementar nº 140, de 2011, que 
alias é muito, mas criteriosa e rígida, em face da aplicação do princípio da 
hierarquia das Leis (art. 59, da CRFB).

Vale ressaltar, entretanto, que o Município não terá plenas condi-
ções de assumir as competências que constitucionalmente lhe são atribuí-
das em matéria ambiental se não reunir condições mínimas para o exercí-
cio de tais atribuições, ainda que para receber delegação de competência 
de outro ente federado, deva apenas possuir órgão ambiental capacitado 
e conselho municipal de meio ambiente (art. 5º) e, para que o Estado ou a 
União não venham a exercer de forma supletiva as competências que são 
atribuídas aos municípios, basta que os mesmos tenham órgão ambiental 
capacitado ou conselho municipal de meio ambiente (art.15, II, LC n.º 
140/2011).

Desta análise, chega-se a conclusão que os municípios para exer-
cerem suas competências em matéria ambiental precisam ter condições 
técnicas, administrativas e jurídicas para exercer plenamente as competên-
cias constitucional e legalmente estabelecidas em matéria ambiental. Para 
tanto, deve o município possuir Lei Municipal que:

a)	constitua	a	Política	Municipal	de	Meio	Ambiente;

b) Estabeleça mecanismo visando disciplinar o licenciamento am-
biental	e	as	sanções	administrativas	pelo	seu	inadimplemento;

c) implante o Sistema Municipal de Informações Ambientais para 
tornar célere as suas ações e que toda a sociedade, empreendedores e de-
mais	poderes	possam	acompanhar	os	procedimentos	licitatórios;

d) implante os cadastros ambientais necessários para o registro das 
atividades	potencialmente	poluidoras	ou	utilizadoras	de	recursos	ambientais;	
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e)	implante	o	Conselho	Municipal	de	Meio	Ambiente;	

f) implante estrutura municipal para o exercício das ações ambien-
tais;	

g)	tenha	em	seus	quadros	profissionais	legalmente	habilitados	para	a	
realização das ações relacionadas ao meio ambiente, especialmente para a 
fiscalização	e	o	licenciamento	ambiental,	os	quais	deverão	emitir	a	compe-
tente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo exercício de suas 
atribuições nos casos exigidos por Lei, até mesmo por meio de consórcio 
público	quando	for	o	caso;	

h)	institua	fundo	específico	de	Meio	Ambiente,	exigência	que	não	
tem caráter obrigatório, nos termos da Lei Complementar nº 140, de 2011, 
pois o artigo 4º, IV refere que os entes federados podem valer-se de fun-
dos como instrumentos de cooperação institucional. No entanto, é im-
portante salientar que as ações ambientais necessitam de recursos para 
sua concretização e, em todos os municípios no Brasil que já exercem 
inteiramente suas atribuições ambientais, já foram instituídos os respecti-
vos fundos, seguindo desta forma o modelo adotado pela União e pelos 
Estados e pelo Distrito Federal.

Assim como, é importante que os Municípios planejem suas ações 
por meio de Plano Municipal de Meio Ambiente, o qual deverá ser com-
patível com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, no caso de 
Municípios com população superior a 20.000 habitantes e enquadrados 
nas demais situações previstas no artigo 177 da Constituição Estadual e do 
artigo 41 do Estatuto da Cidade conforme descrito abaixo:

Art. 177, CRFB - Os planos diretores, obrigatórios para as cidades 
com população de mais de vinte mil habitantes e para todos os 
Municípios integrantes da região metropolitana e das aglomera-
ções urbanas, além de contemplar os aspectos de interesse local, 
de respeitar a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio 
cultural, serão compatibilizados com as diretrizes do planejamento 
do desenvolvimento regional.

Art. 41, EC - O plano diretor é obrigatório para cidades: I – com 
mais	de	vinte	mil	habitantes;	II	–	integrantes	de	regiões	metropo-
litanas	e	aglomerações	urbanas;	III	–	onde	o	Poder	Público	mu-
nicipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 
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182	da	Constituição	Federal;	IV	–	integrantes	de	áreas	de	especial	
interesse	turístico;	V	–	inseridas	na	área	de	influência	de	empreen-
dimentos	 ou	 atividades	 com	 significativo	 impacto	 ambiental	 de	
âmbito regional ou nacional.

Assim como a Lei de Diretrizes Urbanas para os demais, com o Pla-
no Municipal de Saneamento e outros que tenham interface com as ações 
ambientais. No que concerne ao Plano Diretor, destaca-se que a LC n.º 140, 
de 2011, artigo 9º, IX, estabelece como ação administrativa do Município 
a elaboração deste em compatibilidade com “os zoneamentos ambientais”. 
É importante salientar que os  Municípios que ainda não estão atuando em 
matéria ambiental, as condições acima relacionadas deverão ser implementa-
das para o exercício pleno de suas atribuições (atuação supletiva). 

No Amapá, este é o caso de aproximadamente quatro municípios, 
dos quais aproximadamente dois já elaboraram normas locais e aguardam 
o	trâmite	do	processo	de	qualificação	junto	ao	COEMA,	os	quais	deverão	
adotar as medidas acima sugeridas com observância, ainda, do disposto 
em outros instrumentos normativos que regram as ações que deverão ser 
empreendidas pelos mesmos. 

Vale ressaltar que com redação da nova LC n. 140, de 2011, tor-
na  importante incluir no processo de descentralização do licenciamen-
to ambiental os Institutos Estaduais de Florestas e os Institutos de Meio 
Ambiente e de Ordenamento Territorial já que os citados órgãos são 
responsáveis	respectivamente	pela	política	e	execução	da	floresta	e	pelo	
procedimento administrativo do licenciamento ambiental, conjuntamente 
com as Secretarias de Estados do Meio Ambiente (SEMA).

É importante mencionar que para a criação do órgão ambiental e 
para a admissão de pessoal há necessidade de previsão na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, conforme estabelece o artigo 
169 da Constituição Federal.

É importante salientar que há um dever constitucional, reiterado 
pela Lei Complementar nº 140, de 2011, de atuação efetiva dos municí-
pios em matéria ambiental, sob pena de, em caso de omissão, incorrer o 
gestor público em responsabilidade nas diversas esferas jurídicas. Frise-
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se, também, que os agentes públicos, no exercício de suas atribuições em 
matéria ambiental devem atuar com a adequada atenção de modo a evitar 
responsabilização administrativa, civil e penal, previstas nos diversos ins-
trumentos normativos que regulam a atuação administrativa, notadamente 
em matéria ambiental. Assim, é de vital relevância a capacitação da equipe 
técnica e administrativa municipal que elaborará normas e planos munici-
pais ou que atuará na área ambiental. 

O Capítulo III - “Das Ações de Cooperação” envolve os artigos 6º, 
7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O Capitulo discrimina a forma de 
como os entes poderão formalizar as ações de cooperação. Neste sentido, 
os	artigos	6º,	7º,	8º,	9º	e	10	da	LC	n.º	140,	de	2011	especifica	com	clareza	
a atuação dos entes federados enfocando que as respectivas ações deverão 
ser	harmônicas,	de	forma	que	as	políticas	sejam	elaboradas	de	forma	efi-
ciente	e	que	sejam	evitadas	ações	em	duplicidade,	bem	como	conflitos	de	
competências. Para a realização destes princípios, em especial a harmonia 
entre as políticas e ações ambientais, será de grande importância a ativa 
participação dos representantes dos municípios na Tripartite Estadual e 
Nacional, principais instrumentos e fóruns legais de debate e construção 
coletiva, que contam com a participação paritária dos gestores das três 
esferas de governo, tendo por objetivo fomentar a gestão ambiental com-
partilhada e descentralizada entre os entes federados conforme preconiza 
o artigo 4º, III, § 2º e 3º da referida norma.

Neste diapasão, a Comissão Tripartite Estadual precisa realizar de-
bate em torno da Lei, na busca de entendimento comum sobre a mesma 
para que os órgãos ambientais do Estado possam aplicá-la de modo har-
mônico junto aos demais entes públicos.

Em relação as ações de cooperação entre a União, dos Estados, do 
Distrito Federal previstos nos artigos 7º, 8º  e 9º,  apresentamos um qua-
dro em que cada ente deve desenvolver ações administrativas próprias, 
com conexão com os demais artigo do respectivo Capítulo, analisadas na 
forma que segue:
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DAS AÇÕES DE COOPERAÇÃO
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS ENTES

DA UNIÃO (art. 7 º) DOS ESTADOS (art. 8 º) DOS MUNICÍPIOS (art. 9 º)
I - formular, executar e fazer 
cumprir, em âmbito nacional, a 
Política Nacional do Meio Am-
biente; 

III - promover ações relaciona-
das à Política Nacional do Meio 
Ambiente nos âmbitos nacional 
e internacional; 

I - executar e fazer cumprir, 
em âmbito estadual, a Política 
Nacional do Meio Ambiente e 
demais políticas nacionais rela-
cionadas à proteção ambiental; 

III - formular, executar e fazer 
cumprir, em âmbito estadual, a 
Política Estadual de Meio Am-
biente; 

I - executar e fazer cumprir, em 
âmbito municipal, as Políticas 
Nacional e Estadual de Meio 
Ambiente e demais políticas 
nacionais e estaduais relacio-
nadas à proteção do meio am-
biente; 
III - formular, executar e fazer 
cumprir a Política Municipal de 
Meio Ambiente; 

II - exercer a gestão dos recur-
sos ambientais no âmbito de 
suas atribuições; 

II - exercer a gestão dos recur-
sos ambientais no âmbito de 
suas atribuições; 

II - exercer a gestão dos recur-
sos ambientais no âmbito de 
suas atribuições; 

IV - promover a integração de 
programas e ações de órgãos 
e entidades da administração 
pública da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, relacionados à proteção 
e à gestão ambiental; 

IV - promover, no âmbito esta-
dual, a integração de programas 
e ações de órgãos e entidades 
da administração pública da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, rela-
cionados à proteção e à gestão 
ambiental; 

IV - promover, no Município, 
a integração de programas e 
ações de órgãos e entidades da 
administração pública federal, 
estadual e municipal, relacio-
nados à proteção e à gestão 
ambiental; 

V - articular a cooperação téc-
nica, científica e financeira, em 
apoio à Política Nacional do 
Meio Ambiente; 

V - articular a cooperação téc-
nica, científica e financeira, em 
apoio às Políticas Nacional e 
Estadual de Meio Ambiente; 

V - articular a cooperação téc-
nica, científica e financeira, em 
apoio às Políticas Nacional, 
Estadual e Municipal de Meio 
Ambiente; 

VI - promover o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas dire-
cionados à proteção e à gestão 
ambiental, divulgando os resul-
tados obtidos; 

VI - promover o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas dire-
cionados à proteção e à gestão 
ambiental, divulgando os resul-
tados obtidos; 

VI - promover o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas dire-
cionados à proteção e à gestão 
ambiental, divulgando os resul-
tados obtidos; 

VII - promover a articulação 
da Política Nacional do Meio 
Ambiente com as de Recursos 
Hídricos, Desenvolvimento Re-
gional, Ordenamento Territorial 
e outras; 

- -
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VIII - organizar e manter, com a 
colaboração dos órgãos e enti-
dades da administração pública 
dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, o Sistema 
Nacional de Informação sobre 
Meio Ambiente (SINIMA); 

VII - organizar e manter, com a 
colaboração dos órgãos muni-
cipais competentes, o Sistema 
Estadual de Informações sobre 
Meio Ambiente; 

VIII - prestar informações à 
União para a formação e atua-
lização do SINIMA; 

VII - organizar e manter o Sis-
tema Municipal de Informações 
sobre Meio Ambiente; 

VIII - prestar informações aos 
Estados e à União para a forma-
ção e atualização dos Sistemas 
Estadual e Nacional de Informa-
ções sobre Meio Ambiente;

IX - elaborar o zoneamento 
ambiental de âmbito nacional e 
regional; 

IX - elaborar o zoneamento 
ambiental de âmbito estadual, 
em conformidade com os zo-
neamentos de âmbito nacional 
e regional; 

IX - elaborar o Plano Diretor, 
observando os zoneamentos 
ambientais; 

X - definir espaços territoriais e 
seus componentes a serem es-
pecialmente protegidos; 

X - definir espaços territoriais e 
seus componentes a serem es-
pecialmente protegidos; 

X - definir espaços territoriais e 
seus componentes a serem es-
pecialmente protegidos; 

XI - promover e orientar a edu-
cação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscien-
tização pública para a proteção 
do meio ambiente; 

XI - promover e orientar a edu-
cação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscien-
tização pública para a proteção 
do meio ambiente; 

XI - promover e orientar a edu-
cação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscien-
tização pública para a proteção 
do meio ambiente; 

XII - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substân-
cias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente, na forma da lei; 

XII - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substân-
cias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente, na forma da lei; 

XII - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substân-
cias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente, na forma da lei; 

XIII - exercer o controle e fisca-
lizar as atividades e empreen-
dimentos cuja atribuição para 
licenciar ou autorizar, ambien-
talmente, for cometida à União; 

XIII - exercer o controle e fisca-
lizar as atividades e empreen-
dimentos cuja atribuição para 
licenciar ou autorizar, ambien-
talmente, for cometida aos Es-
tados; 

XIII - exercer o controle e fisca-
lizar as atividades e empreen-
dimentos cuja atribuição para 
licenciar ou autorizar, ambien-
talmente, for cometida ao Mu-
nicípio; 
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XIV - promover o licenciamento 
ambiental de empreendimentos 
e atividades: 
a) localizados ou desenvolvidos 
conjuntamente no Brasil e em 
país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos 
no mar territorial, na plataforma 
continental ou na zona econômi-
ca exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos 
em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos 
em unidades de conservação 
instituídas pela União, exceto 
em Áreas de Proteção Ambien-
tal (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos 
em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-
se do licenciamento ambiental, 
nos termos de ato do Poder 
Executivo, aqueles previstos no 
preparo e emprego das Forças 
Armadas, conforme disposto na 
Lei Complementar no 97, de 9 
de junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, la-
vrar, produzir, beneficiar, trans-
portar, armazenar e dispor ma-
terial radioativo, em qualquer 
estágio, ou que utilizem energia 
nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações, mediante 
parecer da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN); ou
h) que atendam tipologia esta-
belecida por ato do Poder Exe-
cutivo, a partir de proposição da 
Comissão Tripartite Nacional, 
assegurada a participação de 
um membro do Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (CONA-
MA), e considerados os critérios 
de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade ou em-
preendimento; 

XIV – promover o licenciamento 
ambiental de atividades ou em-
preendimentos utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambien-
tal, ressalvado o disposto nos 

arts. 7 º e 9 º;

XV – promover o licenciamen-
to ambiental de atividades ou 
empreendimentos localizados 
ou desenvolvidos em unidades 
de conservação instituídas pelo 
Estado, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs);

XIV – observadas as atribuições 
dos demais entes federativos 
previstas nesta Lei Complemen-
tar, promover o licenciamento 
ambiental das atividades ou em-
preendimentos:
a) que causem ou possam cau-
sar impacto ambiental de âmbito 
local, conforme tipologia defini-
da pelos respectivos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de 
porte, potencial poluidor e natu-
reza da atividade;
b) localizados em unidades de 
conservação instituídas pelo 
Município, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs); 



114

XV – aprovar o manejo e a su-
pressão de vegetação, de flo-
restas e formações sucessoras 
em:
a) florestas públicas federais, 
terras devolutas federais ou 
unidades de conservação ins-
tituídas pela União, exceto em 
APAs; e
b) atividades ou empreendimen-
tos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pela União;

XVI – aprovar o manejo e a 
supressão de vegetação, de flo-
restas e formações sucessoras 
em:
a) florestas públicas estaduais 
ou unidades de conservação 
do Estado, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs); 
b) imóveis rurais, observadas as 
atribuições previstas no inciso 

XV do art. 7 º; e
c) atividades ou empreendimen-
tos licenciados ou autorizados, 
ambientalmente, pelo Estado;

XV – observadas as atribuições 
dos demais entes federativos 
previstas nesta Lei Complemen-
tar, aprovar: 
a) a supressão e o manejo de 
vegetação, de florestas e forma-
ções sucessoras em florestas 
públicas municipais e unidades 
de conservação instituídas pelo 
Município, exceto em Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs); e
b) a supressão e o manejo de 
vegetação, de florestas e for-
mações sucessoras em em-
preendimentos licenciados ou 
autorizados, ambientalmente, 
pelo Município.

XVI – elaborar a relação de 
espécies da fauna e da flora 
ameaçadas de extinção e de 
espécies sobre-explotadas no 
território nacional, mediante 
laudos e estudos técnico-cientí-
ficos, fomentando as atividades 
que conservem essas espécies 
in situ; 

XVII – elaborar a relação de 
espécies da fauna e da flora 
ameaçadas de extinção no 
respectivo território, mediante 
laudos e estudos técnico-cientí-
ficos, fomentando as atividades 
que conservem essas espécies 
in situ; 

XVII - controlar a introdução no 
País de espécies exóticas po-
tencialmente invasoras que pos-
sam ameaçar os ecossistemas, 
habitats e espécies nativas; 
XVIII - aprovar a liberação de 
exemplares de espécie exótica 
da fauna e da flora em ecossis-
temas naturais frágeis ou prote-
gidos; 

XIX - aprovar o funcionamento 
de criadouros da fauna silvestre; 

XIX - controlar a exportação de 
componentes da biodiversidade 
brasileira na forma de espéci-
mes silvestres da flora, micro
-organismos e da fauna, partes 
ou produtos deles derivados; 
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XX - controlar a apanha de 
espécimes da fauna silvestre, 
ovos e larvas;

XVIII - controlar a apanha de 
espécimes da fauna silvestre, 
ovos e larvas destinadas à im-
plantação de criadouros e à 
pesquisa científica, ressalvado 
o disposto no inciso XX do art. 

7 º; 
XXI - proteger a fauna migrató-
ria e as espécies inseridas na 
relação prevista no inciso XVI; 
XXII - exercer o controle am-
biental da pesca em âmbito na-
cional ou regional; 

XX - exercer o controle ambien-
tal da pesca em âmbito esta-
dual; e 

XXIII - gerir o patrimônio genéti-
co e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado, respeita-
das as atribuições setoriais; 
XXIV - exercer o controle am-
biental sobre o transporte ma-
rítimo de produtos perigosos; e 
XXV - exercer o controle am-
biental sobre o transporte inte-
restadual, fluvial ou terrestre, de 
produtos perigosos. 

XXI - exercer o controle am-
biental do transporte fluvial e 
terrestre de produtos perigosos, 
ressalvado o disposto no inciso 

XXV do art. 7 º. 
Parágrafo único. O licenciamen-
to dos empreendimentos cuja 
localização compreenda conco-
mitantemente áreas das faixas 
terrestre e marítima da zona 
costeira será de atribuição da 
União exclusivamente nos ca-
sos previstos em tipologia esta-
belecida por ato do Poder Exe-
cutivo, a partir de proposição da 
Comissão Tripartite Nacional, 
assegurada a participação de 
um membro do Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (Conama) 
e considerados os critérios de 
porte, potencial poluidor e natu-
reza da atividade ou empreendi-
mento. 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Realizando uma análise critica no Capítulo III – “Das Ações de Coo-
peração”	verifica-se	que	para	todos	os	entes	federativos	(U,	E,	DF	e	M)	o	
inciso	XIII,	de	ambos	entes	federativos	“exercer	o	controle	e	fiscalizar	as	
atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, 
ambientalmente [...]” é comum a todos. Vale ressaltar que o Conselho de  
Meio	Ambiente	nos	Estados	deverão	elaborar	uma	Resolução	tipificando	
as atividades de impacto local a serem exercidas pelos municípios. Neste 
sentido, a aplicação da Lei Complementar dar-se-á a partir da edição da de-
cisão do respectivo Conselho Estadual, aplicando-se a legislação anterior 
enquanto	as	tipologias	não	forem	definidas.	Esse	é	o	nosso	entendimento	
legal.

No entendimento de Valtemir Bruno Goldmeier da Federação das 
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) e 2º Vice
-presidente Nacional da ANAMMA no que concerne a aplicabilidade da 
Lei Complementar e consequências diretas e imediatas:

A Lei Complementar n.º 140/2011 tem sua vigência e aplicabili-
dade imediata cabendo aos Municípios o licenciamento ambiental 
das	atividades	de	 impacto	 local	conforme	definido	no	artigo	9°.	
A atuação dos entes federados nos termos dos incisos III, VI e 
VIII e do parágrafo único do Artigo 23 da Constituição Federal de 
1988, dar-se-á de forma cooperada. Pode o Município, segundo o 
previsto na LC n.º 140/2011, iniciar imediatamente a exercer seu 
direito, não dependendo de qualquer tipo de transferência, delega-
ção,	qualificação	ou	habilitação	e	muito	menos	se	submetendo	à	
assinatura de convênio (Grifo nosso).

Ainda salienta que os municípios devem imediatamente tomarem 
a decisão política de exercerem sua competência, assim como devem 
comunicarem ao Órgão Ambiental Estadual e responsável pelo licen-
ciamento que o Município estará assumindo sua competência. Ressalta 
também	que	a	fim	de	que	esta	competência	não	 seja	questionada,	 en-
tendemos que o município deve comprovar possuir, se uma vez susci-
tado para tal, o seguinte: i) Lei Municipal de Política Nacional de Meio 
Ambiente	 onde	 deve	 ser	 instituído	 o	Órgão	Ambiental	Municipal;	 ii)		
Lei Municipal de taxas de licenciamento ambiental e de cadastro de ati-
vidades	de	impacto	ambiental	local	e	potencialmente	poluidoras;	iii)	Lei	
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institua	 o	 Conselho	Municipal	 de	Meio	Ambiente;	 iv)	 Lei	 institua	 do	
Fundo	Municipal	de	Meio	Ambiente;	v)		Ter	equipe	técnica;	vi)	Ter	ela-
borado seu Plano Ambiental , e vi) Paralelamente, e ou, na medida em 
que, irá trabalhando a área ambiental deve o Município preocupar-se em 
atualizar o Plano Diretor de forma que o mesmo contemple os aspectos 
ambientais para aqueles com mais de 20.000 habitantes ou implementar 
uma lei de Diretrizes Urbanas que contemple da mesma forma a área 
ambiental.

 O artigo 10 da Lei Complementar relaciona que “São ações admi-
nistrativas do Distrito Federal as previstas nos artigos 8º e 9º”, ou seja, 
serão aplicadas as mesmas regras dos Estados e dos Municípios para o 
Distrito federal.

A LC n.º 140, de 2011 no artigo 11 aborda sobre regras próprias 
para autorização de manejo e supressão de vegetação conforme abaixo:

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições 
relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, consi-
derada a sua caracterização como vegetação primária ou secundá-
ria em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência 
de	espécies	da	flora	ou	da	fauna	ameaçadas	de	extinção.

Salienta-se que o licenciamento referente ao manejo e a supressão 
de vegetação em situações ou áreas não previstas na LC nº 140, de 2011, 
permanece aplicável da legislação em vigor conforme dispõem o artigo 19. 

O artigo 12, da  LC nº 140, de 2011 dispõem: 
Art.	12	-	Para	fins	de	licenciamento	ambiental	de	atividades	ou	em-
preendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou po-
tencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo 
de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade 
de conservação não será aplicado às áreas de Proteção Ambiental 
(APAs).	Parágrafo	único.	A	definição	do	ente	 federativo	respon-
sável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput, no 
caso das APAs, seguirá os critérios previstos nas alíneas “a”, “b”, 
“e”, “f ” e “h” do inciso XIV do art. 7º, no inciso XIV do art. 8º e 
na alínea “a” do inciso XIV do art. 9º.  

 Agora é de curial importância observar o que estabelece o artigo 
13, conforme abaixo:
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Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou 
autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em 
conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos des-
ta Lei Complementar. § 1º Os demais entes federativos interes-
sados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou 
autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e 
procedimentos	do	 licenciamento	ambiental;	§	2º	A	supressão	de	
vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada 
pelo	ente	federativo	licenciador;	§	3º	Os	valores	alusivos	às	taxas	
de	licenciamento	ambiental	e	outros	serviços	afins	devem	guardar	
relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do 
serviço prestado pelo ente federativo (Grifo nosso).

Conforme o artigo 13, § 1º  da LC nº 140, os empreendimentos e 
atividades devem ser licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um 
único ente federativo, sendo que os demais entes federativos interessados 
podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de 
maneira não vinculante. O artigo 13, § 2° enfoca que “supressão de vege-
tação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente fe-
derativo licenciador”. Por sua vez o artigo 13, § 3° trata sobre “os valores 
alusivos	às	taxas	de	licenciamento	ambiental	e	outros	serviços	afins	devem	
guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do 
serviço prestado pelo ente federativo”. 

O artigo 14 comenta sobre os prazos estabelecidos para tramitação 
dos processos de licenciamento que devem ser observados pelos órgãos 
licenciadores, conforme abaixo:

Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos esta-
belecidos para tramitação dos processos de licenciamento.§ 1º As 
exigências de complementação oriundas da análise do empreendi-
mento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licen-
ciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas 
decorrentes	de	fatos	novos;	§	2º	As	exigências	de	complementa-
ção de informações, documentos ou estudos feitas pela autorida-
de licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a 
fluir	após	o	seu	atendimento	integral	pelo	empreendedor;	§	3º	O	
decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença 
ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato 
que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva 
referida	no	art.	15;	§	4º	A	renovação	de	licenças	ambientais	deve	
ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias 
da	expiração	de	seu	prazo	de	validade,	fixado	na	respectiva	licença,	
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ficando	este	automaticamente	prorrogado	até	a	manifestação	defi-
nitiva do órgão ambiental competente.

A LC n.º 140, de 2011 no artigo 15 relaciona as ações administrati-
vas de licenciamento e na autorização ambiental no que concerne a atua-
ção supletiva dos entes federativos: 

Art. 15- [...] I – inexistindo órgão ambiental capacitado ou conse-
lho de meio ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União 
deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais 
até	a	sua	criação;	II	–	inexistindo	órgão	ambiental	capacitado	ou	
conselho de meio ambiente no Município, o Estado deve desem-
penhar	as	ações	administrativas	municipais	até	a	sua	criação;	e	III	
– inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio 
Ambiente no Estado e no Município, a União deve desempenhar 
as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes 
federativos.

A LC n.º 140, de 2011 no artigo 16 estabelece como se dará a atua-
ção administrativa subsidiária dos entes federativos: 

Art. 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos 
dar-se-á	por	meio	de	apoio	técnico,	científico,	administrativo	ou	fi-
nanceiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Parágrafo 
único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originaria-
mente detentor da atribuição nos termos desta Lei Complementar 
(Grifo nosso).

Na	 análise	 dos	 artigos	 citado	 verifica-se	 que	 cada	 ente	 federado	
exerce	 competências	 específicas	 em	 matéria	 de	 licenciamento	 ambien-
tal, sendo de competência dos municípios o licenciamento de atividades 
e empreendimentos potencialmente poluidores localizados em unidades 
de conservação instituídas pelo Município, exceto em áreas de Proteção 
Ambiental (APAs) ou que causem ou possam causar impacto ambiental 
de	âmbito	local,	conforme	tipologia	definida	pelos	respectivos	Conselhos	
Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade.

O artigo 17, da LC n.º 140, de 2011 trata da apuração de infrações 
à legislação ambiental, demarcando ao órgão responsável pelo licencia-
mento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou ati-
vidade, a competência para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 
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processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambien-
tal cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. 
Essa capacidade não exclui o exercício pelos demais entes federativos da 
atribuição	comum	de	fiscalização	da	conformidade	de	empreendimentos	
e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de re-
cursos naturais, que estejam incongruente com a legislação ambiental em 
vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que 
detenha a atribuição de licenciamento ou autorização. 

O	artigo	17,	§	1º,	salienta	que	qualquer	pessoa	legalmente	identifi-
cada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou 
atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores, pode dirigir representação ao órgão responsável pelo licen-
ciamento ou auto, para efeito do exercício de seu poder de polícia. O 
artigo 17, § 2º estabelece que nos casos de iminência ou ocorrência de 
degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhe-
cimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la 
ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as 
providências cabíveis. É importante ressaltar, que o ente federado que 
não observar o disposto neste dispositivo legal poderá ser responsabili-
zado por omissão.

Pelo exposto, ressalta-se que em relação da revogação de outras nor-
mas ambientais que eram utilizadas pelos Estados para estabelecer coope-
ração e delegação de competências junto aos municípios já existem mani-
festações nos fóruns de discussão da ANAMMA e ABEMA no sentido de 
que a LC nº 140, de 2011, revogou vários dispositivos legais. Assim sendo, 
as Resoluções do CONAMA e do Conselho Estadual de Meio Ambiente, 
seguramente, necessitam de revisões para adequação à nova ordem legal, 
principalmente o artigo 5º, da LC n.º 140, de 2011, bem como as Reso-
luções que descentralizaram os municípios antes da LC n.º 140, de 2011. 
Dessarte,  haverá necessidade da adequação das referidas normas para que 
alguns dispositivos legais sejam efetivamente aplicados, na medida em que 
dependem, em alguns casos, de regulamentação da matéria por parte dos 
referidos conselhos.
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O Capitulo IV – “ Disposições Finais e Transitórias” é composto 
pelos artigos 18, 19, 20, 21 e 22. Assim sendo, o artigo 18 da LC n.º 140, 
de	2011,	especifica	a	aplicabilidade	da	Lei	Complementar	“[...]	apenas	aos	
processos de licenciamento e autorização ambiental iniciado a partir de 
sua vigência”. O artigo 19 enfoca que “O manejo e a supressão de vegeta-
ção em situações ou áreas não previstas nesta Lei Complementar dar-se-ão 
nos termos da legislação em vigor”. Por sua vez o artigo 20 da alterou o 
artigo 10 da Lei no 6.938, de 1991, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio li-
cenciamento ambiental. § 1o Os pedidos de licenciamento, sua 
renovação	e	a	respectiva	concessão	serão	publicados	no	jornal	ofi-
cial, bem como em periódico regional ou local de grande circula-
ção, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão 
ambiental competente [...]. (Grifo nosso)

O artigo  21 revogou os §§ 2º,  3º e 4º do artigo 10 e o § 1º do artigo 
11 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

A LC n.º 140, de 2011 por meio do artigo 9º, XIV, desrespeitou o 
pacto federativo a partir do momento que submeteu os municípios a uma 
Resolução	dos	Conselhos	Municipais	de	Meio	Ambiente	tipificando	quais	
empreendimentos os municípios poderão licenciar.

16.1.2 Experiências de Descentralização do Licenciamento Am-
biental e Gestão Compartilhada no Brasil

Ao longo da década de 90, ocorreu um intenso processo de institu-
cionalização da ação municipal no campo ambiental. Alguns municípios já 
haviam instituído suas Políticas Municipais de Meio Ambiente como um 
dos	mecanismos	do	Poder	Público	local	para	definirem	diretrizes	e	estabe-
lecerem normas na forma de lei que regulamenta as questões ambientais 
locais. No que concerne ao compartilhamento do processo de licenciamen-
to ambiental, alguns estados optaram pela desconcentração das atividades, 
estabelecendo unidades regionais de licenciamento vinculados ao órgão 
central (MMA, 2016). Outros Estados implementaram experiências em que 
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municípios foram habilitados, por meio de convênio ou instrumento legal, 
a fazer o licenciamento de determinadas atividades. Finalmente, existem os 
Estados que estabeleceram uma política de municipalização do licenciamen-
to ambiental pautada no critério da competência originária para empreendi-
mentos	e	atividades	com	características	de	impacto	local,	definindo	regras	
gerais e requisitos ao licenciamento municipal (MMA, 2016).

Nos	estados	que	tipificaram	as	atividades	de	impacto	local	verifica-
se a adoção de procedimentos e critérios técnicos diversos, possivelmente 
justificados	por	especificidades	regionais.	A	disseminação	das	experiências	
de descentralização é fundamental para a discussão e articulação entre os 
entes federados, de forma a possibilitar a incorporação do princípio coo-
perativo entre os órgãos integrantes do SISNAMA preconizado pela LC 
n.º 140, de 2011.

Assim, apresentam-se, de forma sintetizada, os modelos adotados 
por alguns estados em que os processos foram discutidos e consensuados 
nas Comissões Tripartites Estaduais e encaminhados aos respectivos Con-
selhos de Meio Ambiente (MMA, 2016):

i) Estado do Amapá: No Amapá inicialmente adotou a desconcen-
tração das atividades do órgão ambiental no Sul do Amapá no Município 
de Laranjal do Jari com recursos do Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) até o ano de 2007, posteriormente 
implantou o Programa de Gestão Ambiental de Impacto Local preconi-
zado na LC n.º 140, de 2011 em que foram descentralizados 6 (seis) dos 
16 (dezesseis) municípios através da Resolução COEMA n.º 140, de 2012 
que	tipificou	os	empreendimentos	a	serem	licenciados	pelos	municípios.

ii) Estado da Bahia: Lista atividades e empreendimentos cujos im-
pactos ambientais ocorrem dentro dos limites territoriais do município. 
Condicionante:	firmar	convênio	com	Municípios	que	possuem	Sistemas	
Municipais de Gestão Ambiental e corpo técnico multidisciplinar.

iii)	Estado	do	Ceará:	Lista	atividades	de	impacto	local,	classificadas	
como pequeno e médio porte, potencial poluidor/degradador de impacto 
local.	Condicionante:	firmar	convênio	com	Municípios	que	possuem	Sis-
temas Municipais de Gestão Ambiental e corpo técnico multidisciplinar.
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iv) Estado do Espírito Santo: poluído/degradador. Condicionante: 
habilitação do Município junto ao CONSEMMA, sem a necessidade de 
convênio.

v) Estado de Goiás: Lista atividades e empreendimentos considera-
das	de	impacto	local,	fixando	portes	e	grau	poluído/degradador.	Condi-
cionante: Municípios deverão credenciar-se junto ao SEMA, sem a neces-
sidade de convênio.

vi) Estado de Minas Gerais: Qualquer classe de empreendimentos 
(Classe	 I,	 II	 e	 III)	 definidos	 com	base	no	porte	 e	potencial	 poluidor	ou	
degradador.	Condicionante:	firmar	convênio	com	Municípios	que	possuem	
Sistemas Municipais de Gestão Ambiental e corpo técnico multidisciplinar.

vii) Estado do Paraná: Estabelecimento de tipologias de atividades 
que serão licenciadas pelos municípios (qualquer tipologia) e de acordo 
com o grau de impacto ambiental e a capacidade operacional do órgão. 
Condicionante:	firmar	convênio	com	Municípios.

viii) Estado da Paraíba: Firmar convênios com prefeituras: Estado 
orienta a estruturação dos Sistemas Municipais de Gestão Ambiental, com 
criação de Secretaria, Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
Termo Aditivo ao Convênio: para os municípios instruir e protocolar os pro-
cessos de licenciamento repassando-os em seguida ao Estado para análise 
técnica. Último passo: transferência do licenciamento ambiental de atividade 
com impacto local, conforme prevê a Resolução CONAMA nº 237, de 1997.

ix) Estado de Pernambuco: Empreendimentos e atividades de pe-
queno	 potencial	 poluidor/degradador.	 Condicionante:	 firmar	 convênio	
com Municípios que possuem Sistemas Municipais de Gestão Ambiental 
e corpo técnico multidisciplinar.

x)	 Rio	Grande	 do	 Sul:	 Lista	 os	 empreendimento	 e	 atividades,	 fi-
xando os respectivos portes que caracterizam impacto local e o potencial 
poluidor. Condicionante: habilitação do Município pelo CONSEMMA, 
sem a necessidade de convênio.

xi) Estado de Santa Catarina: Qualquer tipo de empreendimento 
pode ser licenciado pelos municípios, desde que tenha pequeno ou médio 
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potencial	poluidor.	Condicionante:	firmar	convênio	com	Municípios	que	
possuem	CONSEMMA	e	profissionais	habilitados.

xii) Estado de São Paulo: Lista atividades que poderão ser licenciado 
pelos	municípios.	Condicionante:	firmar	 convênio	 com	Municípios	que	
possuem Sistemas Municipais de Gestão Ambiental e corpo técnico mul-
tidisciplinar.

Nota-se que além de adotarem procedimentos e critérios técnicos 
diversos na listagem de empreendimentos e atividades licenciáveis pelos 
municípios, os estados adotaram também condicionantes e formalidades 
diferenciadas para que os municípios possam proceder ao licenciamen-
to ambiental. Ressalta-se que a Resolução CONAMA nº. 237, de 1997, 
em seu artigo 6º estabelece competência aos municípios procederem ao 
licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto local, sem a ne-
cessidade de formalização de convênios. É de bom alvitre salientar que 
a Lei Complementar n.º 140, de 2011, passou a regular, agora de forma 
constitucional, tais atribuições.

Para Caron et al (1999), o processo não apresentou a evolução de-
sejada em virtude do posicionamento acomodado de órgãos estaduais 
quanto à ação de compartilhar as responsabilidades com outros entes da 
Federação. Os autores também comentam sobre a elevada demanda de pe-
didos de licenciamento ambiental para os órgãos ambientais dos estados, e 
o consequente atraso na tramitação dos processos. Assim, segundo Caron 
et al (1999), os municípios, desde que apresentem condições e cumpram as 
condicionantes emanadas das normas, podem contribuir para tornar ágil 
o sistema de licenciamento ambiental, assumindo as ações de abrangência 
exclusivamente local, enquanto os estados tratariam de problemas de ca-
ráter regional.

Assim, a respeito da implementação do licenciamento ambiental 
municipal	pode-se	considerar	que	significa:

[...] um instrumento totalmente possível de ser efetivado pelos Mu-
nicípios brasileiros, que desejam ter esse instrumento de controle 
ambiental, pois sua base legal encontra-se no ordenamento jurídi-
co constitucional, não sendo necessário que haja delegação para 
que	os	entes	locais	possam	licenciar;	já	que	a	competência	de	con-
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trole ambiental das condutas que, de alguma forma, possa intervir 
no ambiente, quando de proporções locais cabe aos Municípios, 
devido ao princípio da predominância do interesse e dos enun-
ciados constitucionais do art. 23, VI, 30, I e 255. (FERNANDES, 
2010, p. 218).

Por sua vez, a LC n.º 140, de 2011, garante aos municípios atribui-
ções e as obrigações de formulação e implantação de uma Política Muni-
cipal de Meio Ambiente e do Sistema Municipal de Informações sobre 
Meio Ambiente, além de executar no seu território as políticas estadual e 
nacional e ainda fornecer os dados para os sistemas de informações dos 
demais entes. Ademais, em conformidade com o disposto no artigo 182, 
§1º da Constituição e as disposições do Estatuto da Cidade, foi repetida 
aqui a atribuição municipal na elaboração do Plano Diretor, desde que 
respeitados os zoneamentos ambientais estabelecidos pelo estado e pela 
União (Art. 9º, incisos).

Quanto as atribuições para licenciamento a lei complementar ex-
pressa o entendimento doutrinário de que o Município é “competente” 
para	 licenciar,	 e	 consequentemente	 fiscalizar,	 os	 empreendimentos	 que	
causem impacto local e os localizados em unidade de conservação mu-
nicipal, exceto APA. Além disso, tem as atribuições de autorização do 
manejo	e	supressão	de	vegetação	tanto	em	florestas	públicas	municipais	
quanto nas suas unidades de conservação e nos empreendimentos que 
licenciar(art. 9º, XIII a XV).

Cabe aos estados através dos seus respectivos Conselhos de Meio 
Ambiente	a	elaboração	de	uma	Resolução	tipificando	os	empreendimen-
tos a serem licenciados pelos municípios, considerando os critérios de 
porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou localizados em unida-
des de conservação instituídas pelo Município, exceto em áreas de Pro-
teção Ambiental (APAs). Vale ressaltar que os municípios deverão possui 
técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados e em número 
compatível com a demanda das ações administrativas para o licenciamento 
ambiental.

Por	fim,	mais	uma	vez	transcreve-se	os	ensinamentos	de	Paulo	Af-
fonso Leme Machado quanto à referida Lei Complementar:
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[...] Excetuando as competências outorgadas pelos artigos 21, 25, 
29, 29-A e 30, da Constituição, todas as atribuições de competência 
da	Lei	Complementar	n.º	140/2011,	ficarão,	em	cada	caso,	sujeitas	
à livre adesão pelos entes federativos, que não podem ser cons-
trangidos, sem violação constitucional, à abstenção do exercício da 
competência comum [...].

16.1.3 O Licenciamento Ambiental no Brasil após A LC n.º 140/2011

Antes da edição da LC n.º 140, de 2011 o licenciamento ambiental 
brasileiro tinha como referência a Resolução CONAMA n.º 237, de 1997 
como principal instrumento norteador das atribuições dos entes federa-
tivos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) dentro do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Claro que ainda havia uma 
celeuma jurídica da aplicabilidade da resolução pelo entendimento dos 
doutrinadores em que atribuição deveria ser realizada por meio do crivo 
politico, advindo de uma Lei Complementar (forma constitucional). 

Corroborando com a análise em tela é importante salientar que so-
mente a CRFB, de 1988, pode estabelecer as atribuições de cada ente fe-
derativo e indicar como estas serão balizadas. Por sua vez o artigo 225, da 
Constituição Federal, salienta que a atuação do poder público é fundamental 
para a preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado 
para estas e futuras gerações. Assim como em seu artigo 23, foi instituída a 
competência comum dos entes federativos, onde a proteção do meio am-
biente, em todas suas dimensões ganha destaque (art. 23, III, IV, VI, VII, 
IX, e outros incisos) delineando de forma clara que  tanto a União como 
os Estados, Distrito Federal e Municípios tem o dever de proteger o meio 
ambiente.

Vale salientar o papel dos demais entes na proteção do meio am-
biente através do processo administrativo denominado de Licenciamento 
Ambiental, destacando-se como um instrumento preventivo, indispen-
sável para empreendimentos ou atividades potencialmente poluentes, 
caracterizado pelo controle prévio do poder público para se evitar a po-
luição em qualquer de sua forma. Após a promulgação da Constituição 
da	 Republica	 Federativa	 do	 Brasil	 de	 1988,	 havia	 uma	 indefinição	 em	
que instância federativa deveria ser este efetivado o licenciamento am-
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biental, ao ponto de serem exigidos, em algumas ocasiões, licenciamentos 
simultâneos	nas	esferas	municipal,	estadual	e	federal,	configurando	uma	
sobreposição de poderes, gerando-se insegurança jurídica e ônus desne-
cessários para os empreendedores que passaram a ter um sócio extra no 
empreendimento. Para sanar com esta controvérsia e, principalmente, ins-
tituir o sistema de licenciamento ambiental único, o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) instituiu a Resolução n.º 237, de 1997 
na azáfama de estabelecer, dentre outras questões, a metodologia para 
distribuição de atribuições comuns aos entes federativos. No entanto, de 
acordo com a Constituição Federal (art. 23, parágrafo único), caberia à 
Lei Complementar essa função, razão pela qual os doutrinadores do direi-
to assinalavam a inconstitucionalidade da Resolução CONAMA n.º 237, 
de 1997. Finalmente com a edição da Lei Complementar n.º 140, de 2011, 
estas competências materiais (ou administrativas ou executivas) comuns 
dos entes federativos relativas à proteção ao meio ambiente, agora estão 
regulamentadas. 

No que concerne ao licenciamento ambiental, constatar-se que as 
normas	 situadas	 na	 Resolução	 n.º	 237,	 de	 1997	 foram	 ratificadas,	 sem	
maiores alterações, pela Lei Complementar n.º 140, de 2011, permanecen-
do o sistema único de licenciamento pelos órgãos executores do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (art. 13), com a garantia de manifestação não 
vinculante dos órgãos ambientais das outras esferas federativas. 

Vale salientar que a Lei Complementar n.º 140, de 2011 também 
ratificou	 o	 conceito	 de	 licenciamento	 ambiental	 já	 previsto	 na	 Lei	 da	
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81) e na Resolução 
CONAMA n.º 237, de 1997 como destinado a “[...] atividades ou em-
preendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencial-
mente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental” (art. 2º, I). 

A LC n.º 140, de 2011 a respeito da competência para licenciamento 
ambiental dos entes federativos manteve o critério da abrangência do im-
pacto:	se	local,	cabe	aos	municípios	(desde	que	definidos	pelo	Conselho	
Estadual	do	Meio	Ambiente);	se	extrapola	mais	de	um	município	dentro	
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de um mesmo estado, cabe a este o licenciamento e se ultrapassa as fron-
teiras	do	estado	ou	do	país	cabe	ao	órgão	federal	específico.

A	LC	n.º	140,	de	2011	no	artigo	7º,	XIV	também	definiu	o	que	cabe	
a cada ente federativo executar no licenciamento ambiental. Assim cabe 
à União o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:  i) 
localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental 
ou	na	zona	econômica	exclusiva;	ii)	localizados	ou	desenvolvidos	em	terras	
indígenas;	iii)	localizados	ou	desenvolvidos	em	unidades	de	conservação	
instituídas	pela	União,	exceto	em	Áreas	de	Proteção	Ambiental	(APAs);	iv)	
de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos 
de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das 
Forças	Armadas;	v)	relativos	à	energia	nuclear;	vi)	que	atendam	tipologia	
estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Co-
missão Tripartite Nacional (“formada, paritariamente, por representantes 
dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada 
e descentralizada entre os entes federativos”).

Em relação aos Estados conforme previstos nos artigos 8º, incisos 
XIV e XV e 9º, inciso XIV, “b” da LC n.º 140, de 2011 foi adotado o cri-
tério da competência licenciatória residual (pode licenciar aquilo que não 
for da atribuição da União e dos Municípios), sendo-lhe expressamente es-
tabelecida, assim como para os municípios a atribuição para licenciamento 
de atividades ou empreendimentos em unidades de conservação estaduais 
ou municipais respectivamente, com exceção de área de proteção ambien-
tal (APA).

Outro ponto importante da LC n.º 140, de 2011 nos artigos 14 e 13, 
§3º foi a respeito da preocupação com os constantes atrasos dos órgãos 
ambientais nos procedimentos de licenciamento ambiental atualmente 
efetivados	e	com	a	proporcionalidade	que	deve	ser	verificada	entre	as	taxas	
para	o	licenciamento	ambiental,	especificadas	por	estes	órgãos,	e	o	verda-
deiro custo e complexidade do serviço prestado pelo órgão licenciador.  É 
importante salientar que os prazos para o licenciamento, bem como outras 
regras atinentes a esta atividade, ainda são regulamentados pela Resolução 
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CONAMA n.º 237, de 1997 que permanece em vigor naquilo que não 
contrariar a Lei Complementar n.º 140, de 2011.

Outro fato importante da LC n.º 140, de 2011 está relacionado nos 
artigos 14, §3º e 15 que salienta que em caso de inexistência de órgão 
ambiental	executor	ou	deliberativo	ou	ainda	em	caso	de	atraso	 injustifi-
cado no procedimento de licenciamento imputável ao órgão ambiental 
licenciador, outro ente federativo de maior abrangência atuará em caráter 
supletivo, através de seu respectivo órgão licenciador ou normativo. Outra 
informação importante da LC n.º 140, de 2011está disposta no artigo 2º, 
III	combinado	com	o	artigo	16	em	que	foi	estabelecida	ainda	a	figura	da	
atuação subsidiária, consistente na ação do ente da Federação que visa 
a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências 
comuns, quando solicitado pelo ente federativo originariamente detentor 
das atribuições licenciatórias e que se dará, entre outras formas, através de 
apoio	técnico,	científico,	administrativo	ou	financeiro.	

A Lei Complementar n.º 140, de 2011 em seu artigo 17 estabelece 
também	a	competência	fiscalizatória	dos	entes	federativos,	permanecendo	
a atribuição comum de todos estes entes para a adoção de medidas urgen-
tes para se evitar o dano ambiental, embora a competência para lavrar auto 
de infração e procedimento administrativo seja do órgão licenciador. 

O município possui competência administrativa originária em ma-
téria ambiental para atuar naqueles casos de interesse local predominante, 
tendo em vista os princípios da predominância do interesse e da subsidia-
riedade e o artigo 23 da Constituição Federal. Isso implica dizer que qual-
quer norma que dispuser de maneira diferente será inconstitucional, uma 
vez que a autonomia dos entes locais foi assegurada constitucionalmente. 
Logo, o importante é saber se os mesmos dispõem de condições materiais 
para	exercê-las,	ficando	para	segundo	plano	o	debate	sobre	a	competência	
formal. É preciso atentar para o fato de que existem requisitos formais 
e materiais que as Municipalidades precisam cumprir para poder colocar 
em prática suas atribuições. De acordo com a Lei complementar 140, de 
de 2011, que regulamentou o parágrafo único do dispositivo constitucio-
nal	citado	fixando	normas	de	cooperação	para	o	exercício	da	competência	
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administrativa em matéria ambiental, a condição para poder licenciar é ter 
órgão ambiental capacitado:

[...] Artigo 5º. O ente federativo poderá delegar, mediante convê-
nio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei 
Complementar, desde que o ente destinatário da delegação dispo-
nha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administra-
tivas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente. Parágrafo 
único.  Considera-se órgão ambiental capacitado, para os efeitos 
do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios ou em 
consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com 
a demanda das ações administrativas a serem delegadas.

[...]

Artigo 15.  Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo 
nas ações administrativas de licenciamento e na autorização am-
biental, nas seguintes hipóteses: I - inexistindo órgão ambiental 
capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado ou no Dis-
trito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas 
estaduais	ou	distritais	até	a	sua	criação;	II	-	inexistindo	órgão	am-
biental capacitado ou conselho de meio ambiente no Município, 
o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais 
até	a	sua	criação;	e	III	-	inexistindo	órgão	ambiental	capacitado	ou	
conselho de meio ambiente no Estado e no Município, a União 
deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em 
um daqueles entes federativos. [...]

 Como consequência, sob pena de perderem a atribuição material, 
há que se cumprir as seguintes exigências: i) ter um órgão ambiental, ii) 
ser esse órgão ambiental capacitado e iii) ter conselho de meio ambiente. 
Cumpre esclarecer que se tratam de requisitos tanto para o licenciamento 
ambiental quanto para a imposição de sanções administrativas, a exemplo 
de embargo e multa, dado que ambas as atribuições estão diretamente 
relacionadas por conta dos artigos 7º, XIII, 8º, XIII, 9º, XIII e 17, caput 
da lei transcrita.

Vale acrescentar que não há a exigência de que o órgão se dedique 
apenas à área ambiental, ou seja, dada outra denominação de agência, au-
tarquia, fundação, secretaria ou mesmo sociedade de economia mista, já 
que a lei não entra no mérito da natureza jurídica a ser adotada, podendo 
ser voltado também a outros interesses, a exemplo da questão agrária, 
fundiária, turística, ou urbanística. Pode ser apenas um departamento, uma 
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diretoria ou um setor a cuidar da área, não sendo sequer obrigatório o 
órgão ter o nome vinculado à temática do meio ambiente. Porém, tudo 
isso	fica	a	cargo	da	conveniência	e	oportunidade	da	Administração	Públi-
ca (Discricionariedade) haja vista a autonomia dos entes federativos, pois 
do ponto de vista legal o que importa é que exista um órgão que cuide da 
temática ambiental.

Outro item vital para a municipalização é a instituição de lei criando 
o órgão e o autorizando a agir para que o Município possa licenciar e apor 
sanções administrativas, dado que as limitações ao direito de propriedade só 
podem ser criadas por lei. A lei também precisa criar e disciplinar os cargos 
voltados	a	esse	órgão,	como	por	exemplo,	dos	fiscais,	dos	técnicos	e	dos	
analistas ambientais, tendo em vista a obediência ao princípio da legalidade, 
para aplicar sanções e realizar os demais serviços ambientais. É importante 
frisar que as taxas ambientais também devem estar previstas em lei.

No que concerne à ideia de órgão ambiental capacitado, a única exi-
gência legal é que o número de técnicos fosse compatível com os serviços 
ambientais a serem realizados pelos municípios, pois se o município não dis-
puser de uma estrutura adequada de equipamentos e de técnicos capacitados 
o controle ambiental não será feito de maneira adequada, o que colocará 
em	risco	o	meio	ambiente	e	a	saúde	pública.	Por	fim,	a	obrigatoriedade	do	
conselho de meio ambiente visa garantir a participação popular e a transpa-
rência, rendendo homenagens aos princípios da participação, da publicidade 
e da transparência, com formação paritária com a sociedade civil porque isso 
garantiria uma maior efetivação dos princípios citados e porque o CONA-
MA também é assim, consoante dispõe o Decreto n. 99.274, de 1990.

16.2 ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS COM 
FOCO NA DIFUSÃO DAS PROPOSTAS DA AGENDA 21.

16.2.1 A Agenda 21 

A Agenda 21 Local funciona, como o próprio nome nos diz, como 
uma agenda na qual são dispostos compromissos e atividades que devem 
ser desenvolvidas. É utilizada como instrumento norteador do Plano Di-
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retor Municipal, e tem por objetivo principal o desenvolvimento sustentá-
vel (TOZI, 2006).

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento (CNUMAD), realizada em 1992, no Rio de Janeiro, também 
conhecida por ECO-92, aprovou um programa de ação baseado num do-
cumento constituído de 40 capítulos, denominado Agenda 21, contendo 
compromissos para mudança do padrão de desenvolvimento no século 
XXI.

O processo de Agenda 21 Local pode começar tanto por iniciativa 
do poder público quanto por iniciativa da sociedade civil. De fato, a Agen-
da 21 Local pode se tornar documento de referência para a construção ou 
revisão de Planos Diretores, de orçamentos participativos municipais, de 
zoneamento ecológico econômico, entre outros instrumentos de gestão, 
contribuindo, dessa maneira, para a integração de ações de diferentes ins-
tituições em uma mesma localidade.

O Capítulo 28 da Agenda 21, intitulado: Iniciativas das Autoridades 
Locais em Apoio à Agenda 21, sugere que as lideranças municipais atuem no 
sentido de implementarem as Agendas 21 locais, que nada mais são do que 
o estabelecimento de Programas Descentralizados de Gestão Sustentável.

A Agenda 21 local propõe a abordagem de temas que estão na esfera 
local de decisão e de deliberação com a inserção ativa da sociedade e do se-
tor privdao. Desta forma, o esforço para a construção e implementação de 
ações para o desenvolvimento sustentável, previstas na Agenda 21, deve 
envolver de forma participativa todos os atores sociais da comunidade na 
discussão dos temas públicos, o que necessariamente passa pelo processo 
de sensibilização, capacitação e amadurecimento de cada comunidade. 

O enfoque desse documento de planejamento apresentado com o 
nome de Agenda 21 não é restrito às questões ligadas à preservação e 
conservação da natureza, mas sim a uma proposta de Desenvolvimento 
Sustentável, obedecendo aos pressupostos elencados na publicação Nosso 
Futuro Comum, em 1987.

No Brasil registra-se um tímido avanço das municipalidades na 
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construção das suas Agendas 21, o que sem dúvida tem se constituído 
num poderoso instrumento para o fortalecimento da gestão ambiental lo-
cal, na medida em que a participação, integração e cooperação das autori-
dades locais com os diversos segmentos da sociedade se constituem nos 
pressupostos básicos para a promoção do desenvolvimento sustentável 
e para a interiorização da questão ambiental na esfera do município. O 
processo começou nos estados do Brasil por intermédio do Projeto de 
Execução Descentralizada (PED),  com o Programa Piloto das Flores-
tas Tropicais do Brasil (PPG-7) e mais recentemente com o Programa de 
Descentralização da Gestão Ambiental de Impacto Local implantado na 
Década de 90 pelos estados em parceria com o MMA.

Cabe,	por	fim,	 lembrar	que	a	Agenda	21	 leva	em	grande	conta	o	
poder local. Em reiteradas recomendações, ela preconiza apoio aos mu-
nicípios na gestão ambiental, enfatizando a participação comunitária e a 
gestão	participativa.	Esse	documento,	firmado	por	Ocasião	da	Eco	92,	no	
Rio de Janeiro, traduz a posição consensual de governos e organizações 
não-governamentais. Por sua própria natureza, a Agenda 21 não pode in-
terferir administrativamente nos países, estados e municípios, mas é uma 
síntese de diretrizes e indicações para a ação, visando ao desenvolvimento 
sustentável e à preservação do ecossistema planetário (MILARÉ, 2004).
         De acordo com o MMA (2016) são os seguintes os passos para 
elaborar a Agenda 21: “1º Passo: Mobilizar para Sensibilizar Governo e 
Sociedade;	2º	Passo:	Criar	o	Fórum	da	Agenda	21	Local,	3º	Passo:	Elabo-
rar o Diagnóstico Participativo, 4º Passo:Elaborar Plano Local de Desen-
volvimento Sustentável, 5º. Passo: Implementar o Plano Local de Desen-
volvimento Sustentável, e 6º Passo: Monitorar e Avaliar o Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável”.  É impotante informar que o Plano Local 
de Desenvolvimento Sustentável, é o mesmo que o Programa Ambiental 
Municipal.

16.2.2 O Programa Ambiental Municipal

O Plano Ambiental é um dos requisitos da legislação para a obtenção 
pelo município do credenciamento para o Licenciamento Ambiental. Este 
documento é uma importante ferramenta de gestão para que o município 
possa fornecer a Licença para empreendimentos de impacto local. O Plano 
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Ambiental também fornecerá informações que poderão subsidiar outros es-
tudos ambientais de preservação da natureza no território municipal.

Uma comunidade sustentável é aquela em que a qualidade de vida 
da população é priorizada em relação ao crescimento econômico com o 
uso racional dos recursos naturais. Assim, essa comunidade garante a dis-
ponibilidade desses recursos para as gerações atuais e futuras, já que vive 
em harmonia com seu meio ambiente. Entretanto, não existe uma comu-
nidade sustentável, mas existem os caminhos que os estados e os muni-
cípios	devem	seguir	para	com	o	fito	de	utilizar	o	recurso	com	a	máxima	
otimização evitando disperdício e pensando na geração atual e futura . 

Esses passos estão dispostos no Plano Ambiental Municipal. Este 
documento discute sobre desenvolvimento sustentável, os processos e 
ferramentas com os quais ele pode ser alcançado pelos municípios. É um 
dos principais instrumentos para se conduzir processos de mobilização, 
troca de informações, geração de consensos em torno dos problemas e 
soluções locais e estabelecimento de prioridades para a gestão desde um 
estado,	município,	 bacia	 hidrográfica,	 unidade	 de	 conservação,	 até	 um	
bairro, uma escola.

A Agenda 21 pode ser elaborada como um Plano de Desenvolvi-
mento Local Sustentável ou um Plano Ambiental Municipal obedecendo 
todas as diretrizes da Agenda 21, principalmente no que concerne a par-
ticipação e pactuação de todos os atores locais, regionais e nacionais no 
processo, e incorporando os demais planos, programas, projetos, ativida-
des existentes.

Adotaremos como tipologia o Plano Municipal do Meio Ambiente, 
ele	é	uma	ferramenta	participativa	de	planejamento,	gestão	e	fiscalização	
ambiental	que	identifica	os	principais	desafios	socioeconômico	e	ambien-
tal	do	município,	define	as	ações	do	governo	e	da	sociedade	civil	a	serem	
desenvolvidas de forma transversal ao conjunto das políticas públicas, 
orienta a adoção e implementação de normas legislativas e administrativas, 
bem como prevê a alocação de recursos institucionais, técnicos, logísti-
cos	e	financeiros	necessários	à	promoção	do	desenvolvimento	sustentável	
(PCN/PR, 2009).
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Os Planos Ambientais Municipais geralmente contem três partes: 
i)	 diagnóstico	 e	 prognóstico	 dos	 instrumentos	 político-administrativos;	
ii) diagnóstico e prognóstico dos aspectos ambientais considerados rele-
vantes, e iii) os programas de ações ambientais a serem implementados 
(OSMARIN	et	al,	2004;	OLIVEIRA	et	al.,	2006;	BECKER	et	al.,	2010;	
SATTE ALAM et al., 2013).

O processo de elaboração deve ser integrado com outros planos 
existentes,	 como:	 i)	 Plano	 Diretor	 Municipal;	 ii)	 Código	 Municipal	 de	
Meio	Ambiente;	 iii)	Zoneamento	Ecológico-Econômico	 local;	 iv)	Plano	
Municipal	de	Saneamento	Básico;	v)	Plano	Municipal	de	Gestão	Integrada	
de	Resíduos	Sólidos;	 	vi)	Plano	Municipal	de	Gestão	Integrada	de	Resí-
duos Serviço de Saúde, e vii) que se inscrevam nos instrumentos da gestão 
pública (PPA, LDO e LOA). Pode também incluir outras temáticas de 
acordo com o local, como:   Monitoramento de Controle da Poluição e 
Qualidade	Ambiental;		Monitoramento	de	Transporte	e	Armazenamento	
de	Cargas	Perigosas;	 	 	 Proteção	da	Biodiversidade	 e	 dos	Ecossistemas:	
Planos de Manejo e implantação de estruturas de visitação nas Unidades 
de	Conservação	do	Município;		Educação	Ambiental;		Uso	e	Conservação	
do	Solo	e	da	Água;		Proteção	de	Mananciais:	conservação	e	recuperação	
de matas ciliares e áreas de recarga hídrica, e desmatamento e queimada, 
dentre	outros	respeitando	a	especificidade	local.

Além dos planejamentos em nível local, é recomendável a conside-
ração de planejamentos existentes em nível regional, estadual e nacional, 
como as políticas nacionais e estaduais relacionadas ao meio ambiente, 
recursos hídricos, saneamento, resíduos sólidos e biodiversidade.

Esta ação é fundamental para que os processos tenha uma maior 
amplitude, através da formulação de bases técnicas e políticas para a sua 
formação;	trabalho	conjunto	com	interlocutores	locais;	identificação	das	
atividades,	necessidades,	custos,	estratégias	de	 implementação;	aplicação	
de metodologias apropriadas.

No processo de desenvolvimento do Plano Ambiental Municipal, a 
comunidade	identifica	suas	potencialidades,	seus	recursos	e	suas	fragilida-
des. Dessa forma, estará apta a fazer as escolhas para construir as bases de 
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uma sociedade sustentável preconizado no Princípio do Desenvolvimento 
Sustentável que é alicerçado na inserção da sociedade em todo processo 
de elaboração do documento.

O	plano	constitui	uma	ferramenta	de	planejamento,	gestão	e	fisca-
lização de ampla abrangência em relação aos aspectos ambientais, abran-
gendo desde a conservação de ecossistemas e biodiversidade até as mais 
diversas poluições de origem antrópica, como a poluição sonora e as emis-
sões de gases de efeito estufa, enfocando programas e projetos voltados à 
proteção e recuperação do meio ambiente. São planos que visam a melho-
ria das condições de vida das pessoas através de politicas públicas voltadas 
para atender as demandas existentes. As diretrizes a serem reestruturadas 
através plano dependem das necessidades e problemas de cada município 
identificado.

Vale	ressaltar	que	o	Plano	além	de	identificar	as	necessidades	locais,	
também surge como uma oportunidade para deliberar com a sociedade os 
motivos do não cumprimento das leis. Como exemplo elencamos as  obri-
gações estabelecidas pela Lei do Saneamento e pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e de Serviços de Saúde  no tocante à elaboração de seus 
planos de saneamento e planos de gestão de resíduos sólidos e de Servi-
ços de Saúde, respectivamente, os planos ambientais, quando existentes, 
podem atuar como facilitadores instrumentos de apoio e consulta, bem 
como elenca prioridade acordada.

É importante informar que muitos estados adotaram politica e 
norma  de somente delegar competência material aos municípios para 
realizar o licenciamento ambiental desde que elaborassem os seus res-
pectivos Planos Ambientais Municipais de acordo com as características 
locais e regionais, e que fossem aprovados pelo Conselho Municipal de 
Meio Ambiente. A Lei Federal n.º 10.287, de 2001, ao elencar os instru-
mentos de planejamento no âmbito municipal no artigo 4º, inciso III, na 
letra “g” elencou “planos, programas e projetos setoriais” reforçando a 
tese exposta.

Esse Plano além de estabelecer princípios e diretrizes norteadoras 
da elaboração e implementação de normas legislativas e administrativas de 
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âmbito local relacionadas ao meio ambiente, também descrevem um con-
junto de programas de ações ambientais no âmbito municipal, mediante 
envolvimento de instituições públicas e privadas, com o estabelecimento 
de	metas,	definição	da	forma	de	 implementação,	com	a	alocação	de	re-
cursos	humanos,	financeiros	e	organizacionais,		além	de	mecanismos	de	
controle e avaliação visando a melhoria contínua do local. Também deve-
rão ser desenvolvido de forma paralela ao conjunto de políticas públicas, 
interagindo com as áreas da saúde, educação, desenvolvimento urbano, 
turismo, educação ambiental, dentre outras.

Por	fim,	vale	ressaltar	que	para	o	sucesso	do	plano,	é	necessário	que:		
estes planos sejam desenvolvidos de forma participativa, com o envolvi-
mento da sociedade civil tanto para sua elaboração como implementação, 
de forma a conferi-lo o caráter de instrumento de Estado, e não apenas de 
um	governo;	também	deve		privilegiar	igualmente	as	três	dimensões	da	sus-
tentabilidade	econômica,	social	e	ambiental;	e	é	necessário	que	não	fiquem	
apenas no papel, sendo necessário fomentar o plano pactuado com a socie-
dade e o setor privado para dar mais credibilidade a parceria estabelecida.

Quanto aos passos metodológicos da construção do Plano, não há 
um denominador comum, os mais convencionais são os utilizados pelos 
estados através do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Am-
bientais (PCN) que consiste:

Primeiro Passo: Capacitação da equipe técnica, para Levantar os 
dados e informações existentes e elaborar a proposta de diagnós-
tico;	Preparar	 os	materiais	 didático-pedagógicos	 que	 servirão	 de	
apoio	aos	processos	internos	e	externos	de	elaboração	do	Plano;	
Realizar os contatos com as instituições lideranças locais que par-
ticipação dos processos de mobilização e tomada de decisão sobre 
o Plano.

Segundo Passo: Criação do Fórum para o Plano Municipal do 
Meio Ambiente, envolvendo Órgãos municipais vinculados à área 
ambiental;	Conselho	e	 fundo	municipal	de	meio	ou	congêneres;	
Órgãos	 federais	 e	 estaduais	 responsáveis	 pela	 gestão	 ambiental;	
Técnicos da área ambiental, inclusive os das instituições de pesqui-
sa	e	assistência	técnica;	Representantes	dos	diversos	seguimentos	
da sociedade civil (organizações de classe, movimentos sociais, or-
ganizações não-governamentais, religiosas, etc.).
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Terceiro	Passo:	Diagnósticos,	 para	 Identificar	problemas,	poten-
cialidades,	riscos	e	oportunidades;	Oferecer	opções	estratégicas	e	
apontar	alvos	específicos;	Construir	visão	de	futuro;	e	Definir	Pro-
gramas e Projetos prioritários.

Quarto Passo: Estratégia de implementação, para Estabelecer da 
agenda	 de	 atividades,	 incluindo:	 definição	 do	 sistema	 de	 gestão	
e	acompanhamento;	definição	das	opções	estratégicas,	objetivos,	
programas	 e	 projetos,	 e	 instrumentos	 necessários,	 Identificar	 a	
agenda	local,	com	a	participação	dos	diferentes	atores;	Definir	o	
Sistema de Gestão.

Quinto Passo: Implementação da agenda, com Elaboração da Ma-
triz ou Marco Lógico de Planejamento, incluindo os Programas, 
Projetos	e	ações	prioritárias,	os	indicadores,	meios	de	verificação	
e	pressupostos;	Coleta	e	sistematização	de	dados	e	 informações	
necessárias	ao	Plano;	Mobilização	e	articulação	dos	órgãos	e	ins-
tituições	 parceiras,	 incluindo	 definição	 de	 responsabilidades	 e	
compromissos;	Definição	de	metas	e	cronograma	de	atividades;	
e	Identificação	e	alocação	de	recursos	logísticos,	técnicos	e	finan-
ceiros.

Sexto Passo: Validação e Avaliação, para Pactuar a aprovação do 
plano e comprometer os atores envolvidos para a sua implemen-
tação;	Publicar	e	divulgar	o	plano,	para	conseguir	novas	adesões;	
Avaliar, com participação e controle social, e proceder aos ajustes 
necessários.

Vale ressaltar que alguns municípios brasileiros vem conseguindo 
elaborar seus Planos Ambientais com parcerias realizadas com estados, 
universidades, e organizações não governamentais.

A prioridade do Programa Meio Ambiente é orientar para a ela-
boração e implementação do Plano Ambiental Municipal com base nos 
princípios da Agenda 21 Brasileira que, em consonância com a Agenda 
global, reconhece a importância do nível local na concretização de políti-
cas públicas sustentáveis nos territórios dos municípios.

16.3 A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR.

Os municípios têm uma função importante concernente a impor-
tância de planejar e bem gerir os seus território, inclusive encontramos 
essa referência no artigo 30, inciso VIII da Constituição Federal de 1988 
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que	especifica,	cabe	aos	municípios:	“promover,	no	que	couber,	adequa-
do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

O artigo 182 da CRFB, de 1988, estabelece que “a política de desen-
volvimento urbano executado pelo poder público municipal, conforme 
diretrizes	gerais	fixadas	em	lei,	com	o	objetivo	de	ordenar	o	pleno	desen-
volvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes”.	Em	seu	§	1º	deste	artigo	foi	fixada	a	obrigatoriedade	do	esta-
belecimento do Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, para ci-
dades	com	mais	de	vinte	mil	habitantes,	definindo-o	como	o	instrumento	
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Esse mesmo 
artigo, em seu parágrafo 4º, dispõe ainda sobre importantes instrumen-
tos para concretização da função social da propriedade: parcelamento e 
edificação	compulsórios;	imposto	sobre	a	propriedade	predial	e	territorial	
urbana progressivo no tempo e desapropriação sanção (BRASIL, 1988).

O	artigo	183	da	CRFB,	de	1988,	fixou	que	todo	aquele	que	possuir,	
como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirirá o seu domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

O Estatuto da Cidade foi instituído para disciplinar e ordenar o uso 
do solo urbano, já que o Brasil abrigava 190.732.694 milhões de pessoas, 
dos quais 84% vivem nas 5.561 cidades (IBGE, 2010), o Brasil abriga hoje 
206.917.811  milhões de pessoas, dos quais quase 90% vivem nos 5.570 
municípios (IBGE, 2017).  A evolução do crescimento da população ur-
bana se deu intensamente a partir da década de setenta, resultando no 
agravamento do quadro de exclusão social, da marginalização, da violência 
urbana, do desemprego e da pobreza que, nos dias atuais tem causado 
muita preocupação na população e nos demais poderes.

O	Estatuto	define	as	diretrizes	que	devem	ser	seguidas	pelo	Muni-
cípio ao elaborar sua política urbana, todas elas voltadas para garantir ci-
dades equilibradas ambientalmente, em que todos sem distinção de classe, 
desfrutem dos benefícios da urbanização.
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No	caso	específico	do	Direito	Urbanístico,	a	competência	legislativa	
é concorrente, ou seja, exige a cooperação entre os entes federados. A po-
lítica urbana deve ser desenvolvida pelos Municípios, conforme atribuição 
da CRFB, de 1988, cabendo aos Estados legislarem sobre a criação e regu-
lamentação de regiões metropolitanas e à União, a instituição das normas 
gerais para o desenvolvimento urbano. Exercendo sua competência em 
matéria de Direito Urbanístico, a União promulgou o Estatuto da Cidade. 
Esta lei, portanto, traz normas gerais, que devem ser observadas por todos 
os Municípios na ordenação de seu território e na elaboração e execução 
da política de desenvolvimento urbano.

O Estatuto delibera um extenso conjunto de instrumentos para 
que o Município tenha condições de construir uma política urbana que 
concretize, de fato, a função social da propriedade urbana e o direito de 
todos	à	cidade.	Especificamente	no	âmbito	municipal,	detalha	que	o	pla-
nejamento municipal deve envolver o planejamento urbano, ambiental, 
orçamentário, setorial e o planejamento do desenvolvimento econômico 
e	social,	especificando	também	que	a	gestão	orçamentária	deve	ser	feita	
de forma participativa, para que todos os cidadãose insiram na papel de 
corresponsável pelo ambiente urbano. 

O Estatuto também fornece ao Município instrumentos que permi-
tem formas de intervenção social sobre o livre uso da propriedade privada 
como por exemplo, desapropriação, servidão e limitações administrativas, 
tombamento,	instituição	de	unidades	de	conservação,	parcelamento,	edifi-
cação ou utilização compulsórios e direito de preempção. Mesmo proces-
so ocorre com relação a regularização fundiária das ocupações de interesse 
social como, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial 
para	fins	de	moradia,	usucapião	especial	de	imóvel	urbano,	direito	de	su-
perfície,	demarcação	urbanística	para	fins	de	regularização	fundiária	e	legi-
timação da posse. Outra forma de intervenção é em relação a indução do 
desenvolvimento urbano e a redistribuição à coletividade dos benefícios 
decorrentes do processo de urbanização, como outorga onerosa do direito 
de construir e de alteração de uso, transferência do direito de construir 
e operações urbanas consorciadas. Também refere-se aos instrumentos 
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voltados para a democratização da gestão urbana e do direito à moradia, 
como por exemplo,  referendo popular e plebiscito, assistência técnica e 
jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos.

O instituto permite também que sejam implantados mecanismos 
que impeçam a posterior expulsão dos moradores dos núcleos regulariza-
dos por segmentos sociais de maior poder econômico, atraídos pela valori-
zação desses terrenos. Cabe destacar que o Estatuto da Cidade não estabe-
lece uma correlação direta entre transformações urbanas e instrumentos. 
Assim sendo, a regulamentação dos instrumentos deve ser feita dentro de 
uma estratégia de desenvolvimento urbano para sua efetiva aplicação e 
deve estar expressa no Plano Diretor.

Cabe aos Municípios editar normas para aplicação desse instrumen-
to em seu território, sem as quais ele não terá aplicabilidade. O Poder 
Público	local	deve	especificar,	em	seu	Plano	Diretor,	as	áreas	em	que	ele	
será	 utilizado	 e	 deve	 elaborar	 lei	 específica	 disciplinando	 sua	 aplicação.	
Para compelir o proprietário a cumprir a obrigação estabelecida, seja ela 
parcelamento,	edificação	ou	utilização	compulsórios,	o	Estatuto	da	Cidade	
fornece ao Município o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é em-
pregado mais pelo caráter de sanção do que de arrecadação, quando não 
cumpri seu papel social.

O Estatuto instituiu também o Estudo Prévio de Impacto de Vi-
zinhança (EIV), que visa avaliar entre outros, os impactos do novo em-
preendimento no adensamento populacional, a capacidade e existência 
dos equipamentos urbanos e comunitários, o uso e ocupação do solo no 
entorno do empreendimento, o tráfego gerado e a demanda de transporte 
público, condições de ventilação e de iluminação, bem como as conse-
quências para a paisagem e implicações no patrimônio cultural e natural 
da cidade. Vale ressaltar que o EIV não substitui o a exigência para a 
elaboração e aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), 
requerido nos termos da legislação ambiental, servindo como instrumento 
a mais para ordenar o uso territorial com responsabilidade ambiental.

Portanto, o Plano Diretor Municipal, conforme estabelecido pela 
CRFB, é o instrumento básico de desenvolvimento e de expansão urbana 
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da política de desenvolvimento urbano, que tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-es-
tar de seus habitantes. O Plano tem caráter estratégico e participativo, téc-
nico e político, devendo considerar todo o território municipal. Deve ser 
aprovado por lei municipal, revisado a cada dez anos, e ter suas diretrizes e 
as prioridades incorporadas pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), e Lei Orçamentária Anual (LOA), como estabelece 
o Estatuto da Cidade. A elaboração do Plano Diretor, usualmente, tem 
início	 com	 levantamentos	 de	 informação	 sobre	 os	 aspectos:	 ambiental;	
socioeconômico;	uso	e	ocupação	do	solo	urbano	e	rural;	infraestrutura;	e	
mobilidade.

Os Planos Diretores podem inserir a temática ambiental, no que 
diz	respeito	à	caracterização	do	município;	as	Áreas	de	Preservação	Per-
manente	(APPs);	o	habitat	de	espécies	em	risco	de	extinção;	os	espaços	
territoriais	protegidos;	as	unidades	de	conservação;	as	áreas	de	risco	ou	
de	 interesse	ambiental;	as	áreas	degradadas;	assoreamento	de	corpos	de	
águas;	cobertura	vegetal;	atividades	extrativas;	fontes	de	emissões	atmos-
féricas;	geração	e	disposição	de	resíduos.	Os	planos	podem	incorporar	a	
situação do saneamento do município, a proteção de mananciais, a macro 
e micro drenagem e apontar diretrizes para garantir a expansão da cidade 
em	bases	sustentáveis;	promover	aproveitamento	adequado	dos	recursos	
naturais	e	da	infraestrutura;	preservar	áreas	ambientalmente	frágeis	ou	de	
grande	valor	cultural;	melhorar	as	condições	de	mobilidade	urbana	e	ame-
nizar	conflitos	de	vizinhança.

Desta forma, o Plano Diretor está previsto na CRFB, de 1988,  e no 
Estatuto da Cidade como um dos instrumentos básicos da política urbana. 
É altamente recomendado para todos os municípios brasileiros e obriga-
tório	para	cidades:	 i)	Com	mais	de	vinte	mil	habitantes;	 ii)	Integrantes	de	
regiões	metropolitanas	e	aglomerações	urbanas;	iii)	Integrantes	de	áreas	de	
especial	 interesse	 turístico;	ou	 iv)	 Inseridas	 em	área	de	 influência	de	em-
preendimentos	ou	atividades	com	significativo	impacto	ambiental.

Como se pode observar, o Plano Diretor é à base do planejamento 
do município, cabendo a ele a incubência de interagir com as diversas po-
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líticas públicas existentes, objetivando integrar as ações  para as execuções 
planejadas. O Plano Diretor também deve integrar as dinâmicas existentes 
na zona rural com as da zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem 
abranger o território do município como um todo.

É importante ressaltar, que Estatuto das Cidades e a Lei de Im-
probidade Administrativa trazem sanções para os municípios que não 
cumprirem	com	o	disposto	relativo	ao	Plano	Diretor,	porém	verifica-se	a	
inércia do Poder Público que não pode furtar-se da sua responsabilidade. 
É evidente que a falta do cumprimento desta responsabilidade traz graves 
problemas para a sociedade que, enquanto não se chega a uma solução, 
é a que mais sofre com a falta do cumprimento dos seus interesses ora 
atingidos pelo Poder Público Municipal, sem olvidar que com ausência 
deste	Instituto	os	municípios	ficam	desprovidos	de	Poder	de	Policia	e	de	
arrecadar tributos.

Através do Programa de Gestão Ambiental Municipal os prefeitos 
instituírão normas e politicas públicas da adoção do Plano Diretor para to-
dos os municípios também abaixo de 20 (vinte) mil habitantes, como forma 
de disciplinar todo espaço território local amenizando em grande parte as 
atividades antrópicas nos biomas, já que todo uso do território local será 
realizado com base em estudos contidos no Plano Diretor. Essa ferramenta 
também é útil como forma de arrecadar tributos, já que no Plano Diretor há 
previsão da concessão de anuência pelos órgãos do município para ativida-
des privadas, diferentemente do que ocorre hoje nas maiorias dos municí-
pios em que a União e o Estado concedem os serviços públicos, e as demais 
licenças, por inexistência de regulamentos nos municípios.

16.4 A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BáSICO (PMSB)

Após um longo período de baixos investimentos em esgotamento 
sanitário,	o	Brasil	 acumulou	um	déficit	histórico	na	mais	básica	das	 in-
fraestruturas. Hoje, mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à 
água potável, menos da metade dos brasileiros possuem acesso à coleta de 
esgotos e somente 42% dos esgotos do país são tratados.
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Em 2007, após 20 anos de debates no Congresso, foi sancionada 
a	Lei	nº.	11.445,	que	trouxe	novas	diretrizes	nacionais	e	definiu	o	plane-
jamento dos serviços como instrumento fundamental para se alcançar o 
acesso universal aos serviços de saneamento básico.

A partir desta Lei, todos os municípios deveriam formular as suas 
políticas públicas visando à universalização, sendo os Planos de Sanea-
mento	Básico	(PMSB)	o	instrumento	de	definição	de	estratégias	e	diretri-
zes para os municípios brasileiros. Vale ressaltar que sem o PMSB, a partir 
de 2014, a Prefeitura não poderá receber recursos federais para projetos 
de saneamento básico.

O	saneamento	básico	 foi	definido	pela	 lei	 contem	o	conjunto	de	
serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativos aos proces-
sos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de 
resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, desta 
forma, o PMSB deve abranger, então, as quatro áreas, as quais estão rela-
cionadas entre si.

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2019), a participação da 
sociedade é fundamental no processo de elaboração do PMSB para apre-
sentação dos cenários e principalmente, para a discussão sobre os prazos 
e tarifas dos serviços. Aliás, a lei prevê a mobilização social na elaboração, 
aprovação, execução, avaliação e revisão do Plano, que deve ser feita a 
cada quatro anos. Se bem executado, o planejamento é capaz de promo-
ver a segurança hídrica, prevenir doenças, reduzir as desigualdades sociais, 
preservar o meio ambiente, reduzir acidentes ambientais e desenvolver 
economicamente o município.

Segundo a revista DAE, o Plano Municipal de Saneamento Básico 
deve conter, no mínimo: i) Diagnóstico da situação do saneamento e seus 
impactos nas condições de vida. Leva-se em consideração indicadores sa-
nitários,	epidemiológicos,	ambientais	e	socioeconômicos;	 ii)	Objetivos	e	
metas de curto, médio e longo prazo para a propagação do sistema. Deve 
ser	compatível	com	outros	planos	do	município	e	do	estado;	 iii)	Ações	
emergenciais	e	de	contingência;	ív)	Mecanismos	e	procedimentos	de	ava-
liação	da	eficiência	e	eficácia	das	ações	planejadas.
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Assim, faz-se necessário dividir a elaboração do PMSB em etapas 
para facilitar e abranger todos os requisitos previstos em lei.

Fonte: Ministério das Cidades (2020) -  Etapas do PMSB.

A primeira etapa prevê a formação de grupos de trabalho e a mo-
bilização social de forma a contemplar diversas áreas do conhecimento e 
da	sociedade.	O	objetivo	é	identificar	questões	relevantes	e	diversidade	de	
soluções. Todos os dados são transferidos para um sistema de armazena-
mento para auxílio na tomada de decisões.

Na segunda fase, realiza-se um diagnóstico socioeconômico, da in-
fraestrutura e dos serviços de saneamento. A partir dos resultados, elaboram-
se	planejamentos	e	programas	específicos	que	contemplem	as	necessidades	
identificadas	e	que	tragam	soluções	para	a	universalização	dos	serviços.

Nessa etapa, deve-se elaborar o Plano de Execução. Nele, adotam-se 
medidas de aplicação dos projetos e ações considerando metas e horizon-
tes, sendo eles:
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 – Imediatos	ou	emergenciais	–	até	3	anos;

 – Curto	prazo	–	de	4	a	8	anos;

 – Médio	prazo	–	de	9	a	12	anos;

 – Longo prazo – de 13 a 20 anos.

É necessário levar em conta, também, o crescimento do município 
e os custos de execução de cada ação.

A terceira parte consiste em elaborar o Relatório Final e Minuta do 
Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ambos são 
submetidos à audiência pública (com a participação social) e à Câmara de 
Vereadores para a aprovação. Caso aprovado, o plano deve ser executado 
e revisado, no mínimo, a cada quatro anos.

Para a elaboração propriamente dita do PMSB o município pode 
contratar uma consultoria, estabelecer parcerias, ou realizar convênios 
com	alguma	fonte	de	financiamento	(em	especial	a	Funasa),	recomendan-
do-se o material explicativo e os termos de referência.1

Com	relação	à	fonte	de	financiamento	específico,	o	Ministério	das	
Cidades, em consórcio com o BNDES, lançou o Programa Avançar Cida-
des – Saneamento tem o objetivo de promover a melhoria do saneamento 
básico	do	país	por	meio	do	financiamento	de	ações	nas	modalidades	de	
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, 
manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas, estudos e proje-
tos, e planos de saneamento. O Programa foi implementado por meio 
da abertura de processo de seleção pública de empreendimentos com a 
contratação	de	operações	de	crédito	para	financiar	ações	de	saneamento	
básico ao setor público. 

Os proponentes que tiverem suas propostas selecionadas deverão 
firmar	contrato	de	financiamento	(empréstimo)	junto	ao	agente	financei-
ro escolhido. No processo seletivo em curso não há disponibilidade para 
solicitação de recursos do Orçamento Geral da União (recursos a fundo 
perdidos).	São	disponibilizados	recursos,	nos	quais	incidirão	encargos	fi-
nanceiros	aplicados	pelos	agentes	financeiros	(taxa	de	juros,	taxa	de	risco	

1. www.funasa.gov.br/termo-de-referencia-tr-para-pmsb.
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de crédito, entre outros). Há documentos que regulamentam a seleção e as 
orientações sobre esse processo de seleção.2

Desta forma, o PMSB passa a ser a referência de desenvolvimento de 
cada	município,	estabelecida	as	diretrizes	ao	saneamento	básico	e	sejam	fi-
xadas	as	metas	de	cobertura	e	atendimento	com	os	serviços	de	água;	coleta	
e tratamento do esgoto doméstico, limpeza urbana, coleta e destinação ade-
quada do lixo urbano e drenagem e destino adequado das águas de chuva.

O assunto é complexo e sua implementação também, tanto que já 
ocorreram diversas prorrogações de prazos, pois a boa parte dos municí-
pios	não	possuem	estrutura	e	recursos	para	essa	finalidade,	a	saber:

 – Decreto nº. 7.217, de 21 de junho de 2010, regulamenta a Lei nº. 
11.445, de 2007, que estabelece diretrizes nacionais ao saneamento básico, 
e dá outras providências.

– Decreto n. 8.211, de 21 de março de 2014, estabelece prazo de até 
dezembro de 2015 para municípios elaborarem seus PMSB.

– Decreto n. 8.629, de 30 de dezembro de 2015, estabelece prazo até 
dezembro de 2017 para os municípios elaborarem seus planos.

– Decreto n. 9.254, de 29 de dezembro de 2017, estabelece prazo até 
dezembro de 2019 para os municípios elaborarem seus planos.

Para o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos 
(2018), esse adiamento desestimula as cidades que já possuem, visto que:

[...] Esse novo adiamento é péssimo para o saneamento, pois ele 
reforça	a	despreocupação	do	governo	federal	com	os	prazos	ofi-
cias do saneamento, é uma medida que não ajuda em nada, ao con-
trário, passa uma mensagem de que o assunto não é importante e 
os municípios se aproveitam dessa fragilidade do governo federal 
e dos vários governos que já passaram para prorrogar um planeja-
mento que é essencial para a vida das pessoas, para a saúde e para 
o meio ambiente. É um péssimo exemplo do governo federal, que 
não	incentiva	aqueles	municípios	que	se	esforçaram	e	que	fizeram	
os planos, não os incentiva a dar continuidade no planejamento 
feito com muito trabalho e com muito recurso e não pune os mu-
nicípios	que	11	anos	após	a	lei	ainda	não	fizeram	a	obrigação	legal	
de fazer o planejamento sanitário das cidades [...].

2. www. cidades .gov.br
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Além	disso,	presidente	executivo	do	Instituto	Trata	Brasil	afirmou	
que a principal causa desses adiamentos é a pressão dos municípios, pres-
são das associações ligadas ao prefeito, para postergar uma obrigação le-
gal.	Ele	ainda	completa	afirmando	que:

[...] Essas entidades ligadas aos municípios usam a fragilidade do 
governo federal, a necessidade de votos que os prefeitos podem 
trazer para as demandas do governo federal e pressionam a ad-
ministração para prorrogar esses prazos que são colocados jus-
tamente para que os municípios façam esse planejamento que é 
essencial para corrigir uma vergonha histórica que é de não levar 
água potável, coleta e tratamento de esgoto para os brasileiros. Só 
essa pressão dos prefeitos e das entidades ligadas aos municípios 
explica essa medida vergonhosa que o governo federal acabou de 
tomar [...].

No ano de 2017, o Instituto Trata Brasil lançou pesquisa que retrata 
os panoramas dos PMSB’s. De acordo com estudo realizado pelo Instituto 
Trata Brasil “Diagnóstico da situação dos Planos Municipais de Saneamento Bási-
co e da regularização dos serviços nas 100 maiores cidades brasileiras”, das 5.570 
cidades brasileiras, apenas 1.693 (30%) realizaram seus Planos Mu-
nicipais; 38% das cidades declararam que estão com os planos em 
andamento.

Os	únicos	três	estados	onde	mais	de	50%	dos	municípios	fizeram	
seus PMSB foram Santa Catarina (86%), São Paulo (64%) e Rio Grande 
do	Sul	(54%).		Em	15	estados,	menos	de	20%	dos	municípios	fizeram	os	
Planos, o que mostra a distância para atingir a obrigatoriedade da Lei.

Em número de cidades, o Estado de São Paulo foi onde mais avan-
çou com 411 cidades tendo planos entre os 645 municípios paulistas. Os 
maiores gargalos estão nos estados do Norte, especialmente os ní-
veis do Amapá (0%), Pará (15%) e Rondônia (10%).

Em janeiro de 2017, o Ministério das Cidades divulgou um Pano-
rama dos Planos Municipais de Saneamento Básico no Brasil. Ele leva 
em consideração todos os estudos realizados por órgãos, governamentais 
e não governamentais, ao longo dos anos subsequentes à promulgação 
da	lei.	A	figura	abaixo	reúne	os	dados	levantados	por	essas	pesquisas	no	
âmbito do país.
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Fonte: Ministério das Cidades (2017).

Ainda de acordo com o documento do Ministério das Cidades 
(2017), de todos os municípios brasileiros, 30% declararam possuir o pla-
no, em outubro de 2016, e 38% declararam que estão em fase de elabo-
ração. Considerando-se a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB), o panorama apresenta um resultado razoável, pois a meta 
para 2018 é de que 32% dos municípios tenham o PMSB.

Cabe lembrar e ressaltar ainda, à título de informação, que foi lan-
çado em 18 de abril de 2018 o Tratado sobre o Marco Regulatório do Sa-
neamento Básico no Direito Brasileiro, obra com artigos de 42 (quarenta 
e dois) especialistas relacionados ao saneamento: representa a academia, 
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os operadores do direito (advogados, procuradores, juízes), as instituições 
que representam o setor, as entidades do poder judiciário e engenheiros 
consultores. 

A publicação pretende ser – como o nome indica – um Tratado do 
Saneamento Básico, com mais de mil páginas e 38 (trinta e oito) artigos, 
divididos em 5 (cinco) temas. Na primeira parte, é discutida a realidade do 
saneamento básico no Brasil, avaliando por que sua implantação avançou 
tão pouco. Na segunda parte, descreve-se a evolução histórica do saneamen-
to no país. Na terceira parte, analisam-se as competências na área, ou seja, 
de quem cobrar o saneamento básico. Na quarta parte, discute-se o dever 
de prestação dos serviços de saneamento, incluindo os instrumentos de sua 
operação, como as concessões, as parcerias público-privadas (PPP), os siste-
mas de remuneração e cobrança. Na última parte, são abordados a regulação 
e	como	fiscalizar	e	controlar	o	dever	do	Estado	em	relação	ao	saneamento.

Vale acrescentar que o PMSB é um instrumento para o planejamen-
to e para a gestão municipais, o qual deve estabelecer as principais dire-
trizes para prestação dos serviços de saneamento, devendo-se atender os 
princípios fundamentais estabelecidos na Politica Federal do Saneamento, 
em seu artigo 2°.

Desta forma, o conteúdo mínimo de um PMSB também é descrito 
na Lei n.° 11.445, de 2007, em seu artigo 19, o qual deve conter: diagnós-
tico	da	situação	e	dos	impactos	nas	condições	de	vida	da	população	local;	
objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos 
serviços, admitidas soluções graduais e progressivas de acordo com outros 
planos	setoriais;	programas,	projetos	e	ações	necessários	para	atingir	os	
objetivos e metas também de forma compatível com outros planos pluria-
nuais	ou	governamentais;	ações	para	emergência	e	contingência	e	meca-
nismos	e	procedimentos	que	visem	a	avaliação	sistemática	da	eficiência	e	
eficácia	das	ações	programadas.

Portanto, é Importante salientar que os planos devem guardar com-
patibilidade	aos	planos	de	bacias	hidrográficas	em	que	estiverem	inseridos,	
apesar dos recursos hídricos, de fato, não integrarem os serviços públicos 
de saneamento básico, contudo estão intimamente ligados a eles e seu 
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adequado funcionamento ou até mesmo dependência direta ou indireta 
na prestação dos serviços. Outros planos locais e setoriais devem também 
ser orientadores, tais como as diretrizes de uso e ocupação do solo, Planos 
Diretores Municipais, diretrizes orçamentárias municipais, etc.

 Destarte, é de curial importância salienta que não apenas pela obri-
gatoriedade	definida	na	Lei,	 a	 elaboração	dos	Planos	Municipais	de	Sa-
neamento Básico é de grande importância, pois o país como um todo 
ainda carece muito quanto ao acesso à população a serviços adequados 
de saneamento básico. Não obstante, a própria qualidade de vida e saúde 
da população, bem como a conservação ambiental estão ligadas ao ade-
quado	acesso	à	água	potável,	ao	manejo	adequado	de	efluentes	sanitários,	
resíduos sólidos e o controle quanto ao escoamento das águas pluviais, em 
especial no ambiente urbano.

Segundo	Lisboa	et.	al	(2018)	é	diante	dessas	deficiências	encontradas	
quanto ao saneamento que se torna necessário intervir na defesa do meio 
ambiente, na promoção da saúde pública e melhoria das condições sanitárias 
e ambientais as quais a população está exposta, em especial no ambiente 
urbano em que se concentram as maiores parcelas dos habitantes.

Para os autores, a necessidade de implementar o planejamento mu-
nicipal de saneamento é essencial, visto que nem sempre o planejamen-
to urbano intrínseco incorpora todas as peculiaridades ou complexidades 
que o tema do saneamento impõe. Além disso, esses Planos têm como 
objetivo minimizar os prejuízos quanto à adoção de ações e projetos im-
provisados, sem o devido planejamento ou gestão, possibilitando uma gra-
dativa melhora na qualidade de vida da população de forma organizada e 
sob preceitos técnicos (LISBOA et. al, 2018).

Vale destacar, que cabe ainda sobre esse assunto, relatar que não 
apenas a elaboração dos planos é obrigatória, como também sua revisão 
periódica, não superior a 4 (quatro) anos, em consonância com os planos 
plurianuais, conforme estabeleceu a Política em seu artigo 19, §4°.

Desta forma, neste período de existência da Política Nacional de Sa-
neamento Básico não é equivocado pensar que já deveria haver um cenário 
de	revisão	dos	Planos	elaborados,	nos	termos	definido	em	lei	e,	não	haver	
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necessidade de se estabelecer prazos alongados para a inicial elaboração 
dos mesmos como vem ocorrendo desde 2007.

Entretanto, não é incomum que se encontrem cenários de passivi-
dade da população local quanto à participação e mobilização social frente 
aos mais diversos temas de cunho social e outros temas, o que também 
resulta em afastamento do interesse social frente ao saneamento básico.

Contudo, utilizando-se das ferramentas e instrumentos adequados, 
a população poderá ser convidada a participar desse processo, sendo assim 
parte importante da governança dos sistemas e serviços de saneamento 
básico, já que é a população e seu bem estar o principal objetivo de melho-
rar as condições hoje observadas.

É	importante	esclarecer	que	as	dificuldades	para	elaboração	dos	Pla-
nos foram constatadas em diferentes assuntos, sendo o mais expressivo 
a	 dificuldade	financeira	 em	 custear	 a	 elaboração	dos	mesmos,	 depois	 a	
dificuldade	em	integrar	as	esferas,	órgãos	e	prestadores	dos	serviços	en-
volvidos, visto que os planos devem propiciar a integração entre os quatro 
eixos do saneamento.

A carência de corpo técnico capacitado e apto a conduzir a ela-
boração dos PMSB como também a ausência de informações históricas, 
organizadas e monitoradas ao longo do tempo também são obstáculos à 
efetivação dos planejamentos e da execução de diagnósticos locais mais 
realistas.	A	dificuldade	em	mobilizar	a	população	local	para	a	participação	
e controle social na elaboração dos planejamentos em saneamento básico 
também foram fatores importantes na morosidade quanto ao desenvolvi-
mento dos PMSB.

Mesmo	assim,	o	novo	prazo	definido	no	Decreto	Federal	n.°	9.254,	
de 29 de dezembro de 2017, permite aos gestores municipais algum fô-
lego quanto à obrigatoriedade de elaboração dos PMSB e, permite, mais 
uma	vez	que	os	desafios	acima	observados	possam	ser	transpostos	com	
responsabilidade e engajamento político, como também controle social.

O cenário atual é, portanto, provocante, mas deve ser encarado com 
entusiasmo, visto a enorme importância da elaboração dos PMSB, não 
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apenas pela necessidade dos municípios atenderem a um marco legal, mas 
visto o resultado a médio e longo prazos acerca da saúde da população, 
quanto à preservação ambiental, quanto à melhoria da qualidade de vida 
da população e a melhoria das condições sanitárias e ambientais da vida 
nas cidades. O saneamento básico é hoje um tema de enorme abrangên-
cia, complexidade e importância frente às gestões municipais e, deve estar 
pautado como alicerce e de interesse às diversas Políticas Públicas locais 
não devendo ser deixado para segundo plano.

Posto isso, mesmo com o advento desta Lei, muitos municípios bra-
sileiros ainda não elaboraram os seus planos, cujo prazo atualizado foi até 
31 de dezembro de 2019 e, por isso esses municípios estão a mercê de 
ficarem	 impedidos	 ao	 acesso	 a	financiamentos	 e	outros	 recursos	finan-
ceiros a serem aplicados no setor de saneamento, advindos do Governo 
Federal após esse período, caso não realizem esse planejamento local nos 
próximos dois anos.

16.5 A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLI-
DOS (PMRS)

Logo nos primórdios da humanidade não havia preocupação com 
a	segregação,	manuseio,	descarte	e,	muito	menos,	com	a	destinação	final	
dos resíduos sólidos. Com a formação de glomerados humanos os resí-
duos gerados eram despejados em lixões a céu aberto, sem que houvesse 
preparação do solo para a retenção do chorume, assim como as pessoas 
que manuseavam esses resíduos não utilizavam equipamentos de proteção 
individual apropriados para essa atividade.

Mas com o passar dos anos acelerou o processo do aumento popu-
lacional,	que	em	conjunto	com	a	falta	de	reciclagem	e	destinação	final	dos	
resíduos	sólidos,	tem	trazido	impacto	com	poluição	e	deixado	um	desafio	
ainda maior para as próximas gerações no que concerne a maneira susten-
tável para lidar com uma quantidade cada vez maior e diversa de resíduos. 
Urge a  necessidade da instituição de Plano Municipal de Resíduos Sólidos 
com	o	fito	de	disciplinar	a	destinação	adequada	desses	resíduos	gerados	
com seu devido reaproveitamento para alargar a vida útil dos aterros con-
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trolados, sanitários, e combater a incidência de doenças provocadas pela 
disposição inadequada, sem olvidar das comunidades atingidas pela quei-
ma desses resíduos.

Vale ressaltar, que o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos 
ainda é um dos maiores problemas do país e passa a ter uma nova investida 
técnica com a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, principalmente con-
siderando a adoção da exigência do planejamento integrado dos serviços 
públicos	de	gerenciamento	de	resíduos	sólidos,	com	a	 identificação	dos	
entraves,	a	definição	de	soluções	e	alternativas	tecnológicas	e	o	estabeleci-
mento de metas e prazos de atuação nos Planos de Resíduos.

Em	2014,	o	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE),	
divulgou o resultado da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
(MUNIC), realizada nas prefeituras dos 5.570 municípios existentes, refe-
rente ao ano de 2013. Os dados apresentados estão agregados por classes 
de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Do 
universo de municípios, dois se recusaram a responder e 1.865 (33,5%) 
declararam possuir PGIRS nos moldes da Lei n.º 12305, de 02 de agosto 
de 2010  correspondendo a 37,3% da população estimada pelo IBGE para 
o ano pesquisado (IBGE, 2013). 

Em agosto de 2015, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) conso-
lidou novas pesquisas e o resultado foi que, dos 5.570 municípios existen-
tes, 2.325 já elaboraram seus respectivos PGIRS, correspondendo a 52,4% 
da população total estimada pelo IBGE para o ano de 2015 (BRASIL.
MMA, 2015).

É importante acrescentar que o Plano é uma importante ferramenta 
de gestão pública para que os municípios tenham acesso aos recursos e 
programas oferecidos pelo governo federal/estadual preconizado na Lei 
n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, conforme dispostos nos artigos  18 e 
55:

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição 
para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos 
da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos 
e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 
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sólidos,	 ou	para	 serem	beneficiados	por	 incentivos	ou	financia-
mentos	de	entidades	federais	de	crédito	ou	fomento	para	tal	fina-
lidade. (Vigência)

§ 1º  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos 
no caput os Municípios que: 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a ges-
tão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação 
de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária 
nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o 
do	art.	16;	

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperati-
vas ou outras formas de associação de catadores de materiais reu-
tilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

§ 2º  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares 
sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. 

[...]

Art. 55.  O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos 
após a data de publicação desta Lei. 

A título de ilustração no Estado de Minas Gerais na politica de ges-
tão dos resíduos sólidos, é repassado 45,45% do ICMS aos municípios 
que possuem sistemas adequados de tratamento ou disposição adequada 
de lixo ou de esgoto sanitário. Os arranjos permitem consórcios entre os 
municípios, levando em conta aspectos socioeconômicos, logísticos e nú-
mero populacional, além de sugerir que os municípios realizem arranjos 
entre si, fortalecendo, assim, as cooperativas e associações de catadores de 
materiais recicláveis (MINAS GERAIS, 2016).

No âmbito federal, entre 2010 e 2014 o Governo Federal, por meio 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério das Cidades e Funda-
ção Nacional de Saúde (FUNASA) destinou R$ 1,2 bilhão para implantar 
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e o número de municípios 
atendidos	dobrou.	Em	2008,	a	disposição	final	ambientalmente	adequada	
era uma realidade apenas em 1.092 dos 5.564 municípios então existentes, 
segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do 
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE).	Já	no	final	de	2013,	
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esse número, de acordo com levantamento do MMA junto aos estados, era 
de 2,2 mil municípios (BRASIL.MMA, 2016).

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) tem recurso público 
através do Programa de Resíduos Sólidos para  a implantação de projetos 
de	coleta,	transporte,	destinação	e	disposição	final	adequada	de	resíduos	
sólidos aos municípios brasileiros. A seleção das propostas a serem bene-
ficiados	é	realizada	através	de	chamamento	público,	publicados	em	por-
tarias divulgadas no site da FUNASA. Nestas portarias são divulgados os 
critérios utilizados para a seleção dos municípios. No  Programa, a Funasa 
apoia e repassa recursos não onerosos necessários à implantação e/ou 
melhorias de sistemas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos 
urbanos (FUNASA, 2017).

É importante salientar que o Programa da FUNASA fomenta proje-
tos com titularidade de serviços públicos concernentes ao gerenciamento 
de	Resíduos	Sólidos	Urbanos	(RSU)	classificados	como	aqueles	gerados	
em atividades domésticas residenciais (urbanas ou rurais), de comércios e 
órgãos públicos equiparados aos resíduos domésticos e aqueles gerados 
em serviços públicos de limpeza urbana originários da varrição, limpeza 
de logradouros, vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (FU-
NASA, 2017).

O Programa de manejo de RSU da Funasa apoia a execução de in-
fraestrutura e aquisição de veículos e equipamentos para implantação e/
ou melhorias nos sistemas convencionais de gerenciamento de rejeitos, 
com a coleta e disposição adequada em aterros sanitários, sistemas de ge-
renciamento de reciclagem com a coleta e manejo em unidades de recupe-
ração de recicláveis e sistemas de compostagem com a coleta e manejo em 
unidades de compostagem (FUNASA, 2017).

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio da Secretaria de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU), órgão responsável pela 
agenda de qualidade ambiental urbana disponibilizou aos municípios um   
manual de orientação para a elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos 
Sólidos, realizado em parceria com o ICLEI – Brasil que podem ser aces-
sados no site do MMA (BRASIL.MMA, 2016).
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Sem olvidar que alguns municípios fazem parceria com empresas 
como contrapartida no licenciamento ambiental de compensação ambien-
tal para implantação de aterros sanitários ou controlados.

O artigo 19 da Lei n.º 12305, de 2001 descreve o conteúdo minímo 
que deverá constar no Plano, vejamos:

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
tem o seguinte conteúdo mínimo:  I - diagnóstico da situação dos 
resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, 
o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e 
disposição	final	adotadas;		II	-	identificação	de	áreas	favoráveis	para	
disposição	final	ambientalmente	adequada	de	rejeitos,	observado	o	
plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal 
e	o	zoneamento	ambiental,	se	houver;	III	-	identificação	das	possibi-
lidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas 
com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de 
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de pre-
venção	dos	riscos	ambientais;	IV	-	identificação	dos	resíduos	sólidos	
e	dos	geradores	 sujeitos	a	plano	de	gerenciamento	específico	nos	
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 
33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem 
como	as	normas	estabelecidas	pelos	órgãos	do	Sisnama	e	do	SNVS;	
V	-	procedimentos	operacionais	e	especificações	mínimas	a	serem	
adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos	sólidos,	incluída	a	disposição	final	ambientalmente	adequa-
da	dos	rejeitos	e	observada	a	Lei	nº	11.445,	de	2007;	VI	-	indicadores	
de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 
limpeza	urbana	e	de	manejo	de	resíduos	sólidos;	VII	-	regras	para	
o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 
de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos ór-
gãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação	federal	e	estadual;	VIII	-	definição	das	responsabilidades	
quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas 
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 
20	a	cargo	do	poder	público;	IX	-	programas	e	ações	de	capacita-
ção	 técnica	voltados	para	 sua	 implementação	e	operacionalização;	
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração,	a	redução,	a	reutilização	e	a	reciclagem	de	resíduos	sólidos;	
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, 
em especial das cooperativas ou outras formas de associação de ca-
tadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas	de	baixa	renda,	se	houver;	XII	-	mecanismos	para	a	criação	
de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 
resíduos	sólidos;	XIII	-	sistema	de	cálculo	dos	custos	da	prestação	
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
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sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada 
a	Lei	nº	11.445,	de	2007;	XIV	-	metas	de	redução,	reutilização,	coleta	
seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantida-
de	de	rejeitos	encaminhados	para	disposição	final	ambientalmente	
adequada;	XV	-	descrição	das	formas	e	dos	limites	da	participação	
do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, res-
peitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsa-
bilidade	compartilhada	pelo	ciclo	de	vida	dos	produtos;	XVI	-	meios	
a	serem	utilizados	para	o	controle	e	a	fiscalização,	no	âmbito	local,	
da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento 
de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística 
reversa	previstos	no	art.	33;	XVII	-	ações	preventivas	e	corretivas	
a	serem	praticadas,	 incluindo	programa	de	monitoramento;	XVIII	
-	identificação	dos	passivos	ambientais	relacionados	aos	resíduos	só-
lidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneado-
ras;	XIX	-	periodicidade	de	sua	revisão,	observado	prioritariamente	
o período de vigência do plano plurianual municipal.

§ 1º  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
pode estar inserido no plano de saneamento básico previsto no 
art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo 
previsto nos incisos do caput e observado o disposto no § 2º, to-
dos deste artigo. 

§ 2º  Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, 
o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá con-
teúdo	simplificado,	na	forma	do	regulamento.	

§ 3º  O disposto no § 2º não se aplica a Municípios: I - integran-
tes	de	 áreas	de	 especial	 interesse	 turístico;	 II	 -	 inseridos	na	 área	
de	influência	de	empreendimentos	ou	atividades	com	significativo	
impacto	ambiental	de	âmbito	regional	ou	nacional;	III	-	cujo	ter-
ritório abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 

§ 4º  A existência de plano municipal de gestão integrada de resí-
duos sólidos não exime o Município ou o Distrito Federal do licen-
ciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas 
e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpe-
za urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente 
do Sisnama. 

§	5º		Na	definição	de	responsabilidades	na	forma	do	inciso	VIII	do	
caput deste artigo, é vedado atribuir ao serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do 
gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo 
com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS. 
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§ 6º  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, 
o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos contem-
plará	ações	específicas	a	serem	desenvolvidas	no	âmbito	dos	ór-
gãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos 
recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício 
e à minimização da geração de resíduos sólidos. 

§ 7º  O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resí-
duos sólidos será disponibilizado para o Sinir, na forma do regu-
lamento. 

§ 8º  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação 
ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente li-
cenciados pelos órgãos competentes. 

§ 9º  Nos termos do regulamento, o Município que optar por solu-
ções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sóli-
dos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos 
estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser 
dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos.

Portanto, a concepção dos PMRS deverá atender a Lei Federal nº. 
12.305, de 02 de agosto de 2010, que estabelece princípios, procedimen-
tos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armaze-
namento,	 coleta,	 transporte,	 tratamento	 e	 destinação	 final	 dos	 resíduos	
sólidos no Território Brasileiro.

Os artigos 47 e 54 desta Lei determinam que os municípios não 
mais destinem seus resíduos para lixões e aterros controlados, sem olvi-
dar que este prazou precluiu em agosto de 2014 em que grande maioria 
dos municípios não conseguiram sanar essa pendência rudimentar. Os 
mesmos devem ser substituídos por aterros sanitários, devendo as áreas 
degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos ser objeto de 
recuperação ambiental conforme disposto no artigo 17, inciso V e XI. 
É importante informar que o não cumprimento da Lei pode ocasionar 
punições por crime ambiental, pevisto na Lei Federal n.° 9.605, de 1998, 
artigos 54, 60 e 68 e a impossibilidade  do município de acessar recursos 
oriundos da União (BRASIL,  2010).). Desta forma, cabe aos municípios 
identificar	os	passivos	ambientais	decorrentes	dessas	formas	inadequadas	
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de	dar	disposição	final	dos	resíduos	gerados,	adotando	as	necessárias	me-
didas saneadoras (recuperação e remediação).

Desta forma, os municípios devem promover ações na gestão de resí-
duos	com	o	fito	de:	a)	Realizar	limpeza	urbana	com	equipamentos	e	pessoal	
adequados;	b)	Aderir,	promover	e	 incentivar	a	coleta	seletiva;	c)	Eliminar	
lixões	a	céu	aberto	ou	autorizar	a	sua	existência	por	tempo	determinado;	d)	
Operar	os	aterros	sanitários	ou	áreas	de	destinação	final	de	resíduos	com	
tecnologias	 adequadas	 e	 um	 sistema	 eficiente	 de	 controle	 de	 efluentes	 e	
emissões;	e)	Dar	tratamento	especial	aos	resíduos	de	natureza	tóxica:	resí-
duos	inflamáveis,	corrosivos,	explosivos,	radiativas	e	contaminantes;	f)	Es-
timular a formação e manutenção de cooperativas de catadores, bem como 
a cadeia de produção da reciclagem, incluindo as grandes indústrias que 
utilizam esse tipo de material, e g) Implantar a coleta seletiva.

Os resíduos sólidos constituem-se em um dos maiores problemas a 
ser	superado	pela	sociedade	moderna	e	um	grande	desafio	para	os	gestores	
públicos, uma vez que deles resultam graves consequencias ambientais e de 
saúde pública. Sabe-se que o lixo jogado a céu aberto, constitui uma amea-
ça constante de epidemias, pois os lixões a céu aberto fornecem condições 
propícias à proliferação de vetores (moscas, baratas, ratos, etc.) causadores 
de inúmeras doenças ao homem (febre tifoide, salmonelose, desinterias e 
outras infecções). Ainda é comum encontrarmos cachorros, gatos, suínos 
e	aves	que	podem	transmitir	toxoplasmose	(ROUQUAYROL;	ALMEIDA	
FILHO, 1999).

Por sua vez, a Lei n.º 12305, de 2010, presta outras informações que 
deverão ser seguidas pelos municípios em relação a elaboração de seus 
PMRS, como:

- O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode 
estar inserido no plano de saneamento básico previsto no artigo 19 da Lei 
n.º 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto no artigo 19 
da Lei n.º 12.305, de 2010.

- Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo 
simplificado,	na	forma	do	regulamento.	No	entanto,	esta	regra	não	se	apli-
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ca	a	Municípios:	I	–	integrantes	de	áreas	de	especial	interesse	turístico;	II	
–	inseridos	na	área	de	influência	de	empreendimentos	ou	atividades	com	
significativo	impacto	ambiental	de	âmbito	regional	ou	nacional;	III	–	cujo	
território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.

- A existência de PMRS não exime o Município ou o Distrito Fede-
ral do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestru-
turas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do SIS-
NAMA.

Na prática, se gerenciarmos bem os resíduos, poderemos evitar con-
taminação de solo, poluição das águas e menos emissões atmosféricas, com 
reflexo	positivo	na	saúde	da	população,	com	menos	orçamentos	na	saúde	
pública. Isso tudo sem falar nos benefícios econômicos que a própria ati-
vidade de gerenciamento pode revelar. Hoje, está claro que o resíduo tem 
um valor e quanto mais se conhece o tipo de resíduo produzido melhor se 
chega num reaproveitamento adequado até com geração de receita.

Os PMRS elaborados contribuirão para ajudar prefeitos e cidadãos a 
eliminar os lixões a céu aberto com sua recuperação e remediação,  descar-
tando de forma correta os resíduos sólidos nos aterros sanitários. Outro 
importante avanço da política é a chamada “logística reversa”. Na prática, a 
logística reversa estabelece a responsabilidade dos fabricantes, que devem 
criar um sistema para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos	produtivos,	ou	outra	destinação	final	ambientalmente	adequada.	O	
fato é que apesar da existência do novo marco regulatório, o tratamento de 
resíduos	sólidos	permanece	um	desafio,	já	que	os	lixos,	segundo	o	Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) o Brasil produz 57 milhões de 
toneladas de lixo por ano e a produção de lixo nas cidades brasileiras chega 
a 150 mil toneladas por dia ( O Eco, 2016).

Dados fornecidos pelo O Eco (2016) demonstra que o quadro não 
alterou, vejamos:” [...] Em 2014, foram gerados 78,6 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos no país e 29,6 milhões de toneladas (41%) deste total 
foram dispostos em lixões e aterros controlados, locais considerados ina-
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dequados”. Segundo a Abrelpe, 78 milhões de brasileiros ainda não têm 
acesso	a	tratamento	e	destinação	final	adequada	de	resíduos,	e	mais	de	20	
milhões de pessoas sequer dispõem de serviços de coleta. O lixo simples-
mente não é coletado. 

Através do Programa de Gestão Ambiental os prefeitos  instituírão 
normas e politicas públicas visando a Implantação de Plano Municipal 
de Resíduos Sólidos com objetivo de eliminar os lixões a céu aberto, e o 
Aterro Controlado como forma de promover o controle e a disposição 
correto dos resíduos sólidos.

16.5.1 O Plano de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)

Importante ferramenta de gestão pública para que os municípios 
tenham acesso aos recursos e programas oferecidos pelo governo federal/
estadual preconizado na Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, na Lei n.º 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, na Resolução CONAMA n.º 283, de 12 de 
julho de 2001, na Resolução CONAMA n.º 385, de 29 de abril de 2005, e 
na Resolução RDC ANVISA n.º 306, de 7 de dezembro de 2004.

De acordo com Pereira (2017):
[...] Com relação aos resíduos dos serviços de saúde, só nos últi-
mos anos iniciou-se uma discussão mais consistente do problema 
provocado pela forma inadequada de dar destinação aos resíduos 
de	saúde.	Alguns	municípios	 já	 implantaram	sistemas	específicos	
para a coleta destes resíduos, sem, entretanto, atacar o ponto mais 
delicado da questão, como por exemplo, a manipulação correta dos 
resíduos dentro das unidades de tratamento de saúde, de forma 
que se possa fazer a separação de acordo com o potencial de con-
taminação, daqueles que podem ser considerado resíduos comuns. 
Este	fato	se	justifica,	por	ser	a	correta	manipulação,	como	também,	
destinação dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) de responsabi-
lidade do gerador, ou seja, de cada estabelecimento de saúde. Esses 
estabelecimentos podem ser públicos ou privados, de pequeno ou 
grande porte [...].

Tendo em vista que algumas unidades de saúde não se compro-
metem com esse gerenciamento, os municípios acabam assumindo a res-
ponsabilidade por algumas etapas da gestão dos RSS, como por exemplo: 
a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos de saúde, mesmo não 
sendo	uma	competência	específica	do	poder	municipal.	A	forma	adequada	
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de	destinação	final	ainda	não	é	consensual	entre	os	técnicos	responsável	
pelo serviço nos municípios, e a prática, na maioria dos municípios, é a dis-
posição	final	em	lixões	a	cèu	aberto,	como	consequência	surgem	a	figura	
dos catadores que disputam esses resíduos, tendo em vista possuírem um 
percentual atrativo de materiais recicláveis.

De acordo com a RDC ANVISA n.º 306, de 2004 e a Resolução 
CONAMA	n.º	358,	de	2005,	são	definidos	como	geradores	de	resíduos	
de serviços de saúde todos os serviços relacionados com o atendimento 
à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar 
e	de	campo;	laboratórios	analíticos	de	produtos	para	a	saúde;	necrotérios,	
funerária e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, ser-
viços	de	medicina	legal,	drogarias	e	farmácias	inclusive	as	de	manipulação;	
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle 
de	zoonoses;	distribuidores	de	produtos	farmacêuticos,	importadores,	dis-
tribuidores, produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, 
unidades	móveis	de	atendimento	à	saúde;	serviços	de	acupuntura,	serviços	
de tatuagem, dentre outros. E, no que se refere ao Sistema de Gerencia-
mento de Resíduos de Serviços de Saúde, conforme a RDC n.º 306, de 
2004, o estabelecimento que não estiver adequado ao que esta norma de-
termina estará incorrendo em infração sanitária e sujeitando o infrator às 
penalidades previstas na Lei n.º 6.437, de 20 de Agosto de 1977.

Os	resíduos	de	serviços	de	saúde	são	classificados	de	acordo	com	
os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, de acordo com a 
Resolução CONAMA 358, de 2005:

GRUPO CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco 
de infecção.
Grupo A1: Culturas e estoques de microrganismos, entre outros;
Grupo A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras, entre outros;
Grupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano, entre outros;
Grupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, quando 
descartado, e outros;
Grupo A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, entre outros;
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GRUPO B
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, entre outros.

GRUPO C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especi-
ficados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN - e 
para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

GRUPO D
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domi-
ciliares.

GRUPO E Materiais perfurocortantes ou escarificantes, entre outros.
Fonte: Resolução CONAMA n.º 358/2005.

Por este motivo, torna-se indispensável o conhecimento sobre as 
características, bem como os riscos que envolvem os resíduos de serviço 
de saúde, haja vista que a minimização dos impactos, decorrentes da má 
gestão destes, só virá através do conhecimento, principalmente daqueles 
que manipulam estes materiais diariamente, fato que resultará em uma 
melhor qualidade ambiental e, por conseguinte, numa melhor qualidade 
de vida, haja vista que ambas estão inter-relacionadas.

A Lei n.º 11.445, de 2007 que trata do Saneamento Básico não de-
fine	os	RSS	entre	os	resíduos	componentes	do	serviço	público	e	com	isso	
impõe aos entes privados as responsabilidades pelo seu manejo e decor-
rente custo. No âmbito municipal, os municípios poderão instituir uma lei 
dispondo sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Municí-
pio, instituindo a Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (TRSS), 
que irá compor, com outras receitas, o Fundo Municipal de Limpeza Ur-
bana (FMLU), destinado a custear, entre outros, os serviços de coleta, 
transporte,	tratamento	e	destinação	final	dos	RSS,	de	fruição	obrigatória,	
prestados em regime público pelas concessionárias locais.

Por meio do Programa os prefeitos assumem a responsabilidade de 
elaborar politicas públicas e normativas necessárias visando disciplinar a 
destinação correta dos serviços de saúde em seus respectivos municípios. 

16.5.2 O Plano de Gestão de Resíduos de Construção Civil (PGRCC)

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
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(PGCC)	é	um	documento	técnico	que	pode	trazer	estimativas,	identifica-
ções e a quantidade de geração de cada tipo de resíduos proveniente de 
construções, reformas, reparos, demolições de obras civis e da preparação 
e escavação de terrenos. Tem com o objetivo de estabelecer os procedi-
mentos necessários ao manejo e à destinação ambientalmente adequados 
de resíduos, tais como, por exemplo, tijolos, blocos cerâmicos, concreto, 
solos, rochas, resinas, tintas, madeiras, compensados, argamassa, gesso, 
pavimento asfáltico, tubulações, plásticos, vidros, metais, entre outros, co-
mumente chamados de entulhos de obras.

O	PGRCC	indica	a	destinação	conforme	a	classificação	de	resíduos	
definida	pela	Resolução	Conama	nº.	307,	de	5	de	julho	de	2002,	e	altera-
ções. A segregação dos resíduos de construção civil deve ser feita na pró-
pria obra sob a responsabilidade do gerador, que deve garantir o adequado 
manejo nas etapas de geração, acondicionamento, transporte, transbordo, 
tratamento,	reciclagem,	destinação	e	disposição	final.	

No entanto, o município pode e deve instituir as diretrizes gerais à 
sua implementação. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (Lei Federal n. 12.305, de 2010), a elaboração e a implementação do 
PGRCC são obrigatórias às empresas de construção civil. 

A Resolução Conama nº. 307, de 2002 e alterações determina a obri-
gatoriedade	do	PGRCC	para	os	grandes	geradores,	assim	definidos	confor-
me	a	regulamentação	específica.	No	entanto	cabe	ao	Município	a	elaboração	
de	Leis	específicas	e	regulamentos	sobre	a	questão,	bem	como	a	definição	de	
locais	adequados	à	destinação	final	e	a	reciclagem	desses	resíduos.

O PGRCC deve ser apresentado juntamente com o projeto do em-
preendimento para análise pelo poder público municipal, como condição 
para aprovação dos projetos e emissão do alvará de construção, ou do 
licenciamento	ambiental	municipal	segundo	regulamentação	específica	no	
município, ou exigido no âmbito do licenciamento ambiental junto aos 
outros órgãos competentes.

Desta maneira, a construção civil é considerada uma das indústrias 
com maior impacto ambiental no mundo. Ela é responsável por cerca de 
um terço da emissão dos gases do efeito estufa segundo a Green Building 
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Council, Só no Brasil, os resíduos gerados pela construção civil seriam 
suficientes	para	construir	4	milhões	de	casas	populares.

O PGRCC é uma exigência e de responsabilidade dos municípios 
para	a	aprovação	do	projeto	de	uma	edificação.	Os	municípios	geralmen-
te dispõem de Termo de Referência, muitas vezes é disponibilizado um 
modelo, manual ou uma lista de itens que devem constar no documento, 
apresentando  os itens que devem existir na requisição, tais como: i) Dados 
do	contratante,	ii)		Dados	da	contratada;	iii)	Dados	do	responsável	técnico	
da obra, iv) Dados do responsável técnico do PGRCC, v) Dados do em-
preendimento, vi) Cronograma, vii) Descrição das quantidades e tipos de 
resíduos, viii) Triagem e acondicionamento, ix) Transporte, e x) Empresa 
de destinação.

Vale ressaltar que Independente de onde for requerido o PGRCC, 
os dados requeridos não variarão muito. Por isso, para elaborar este docu-
mento, o empreendedor ou uma pessoa natural antes precisa ter o projeto 
da	edificação	definido	para	saber	quais	materiais	serão	descartados.	Além	
disso,	é	necessário	definir	qual	a	empresa	que	fara	o	recolhimento	e	des-
tinação dos resíduos. Desta maneira, vale ter em mente alguns critérios 
como:	existência	de	certificação	ambiental,	se	será	destinado	a	uma	usina	
de reciclagem ou se será depositado em um aterro. 

Caso	a	empresa	não	apresente	certificados	ambientais	de	destinação	
correta,	pode	significar	que	o	destino	não	seja	correto.	Sempre	prefira	a	
que recicle ao invés da que descarte em aterro. As etapas para elaborar o 
PGRCC constam de 5 (cinco) etapas, a seguir exposta:
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Fonte: Fluxo Engenharia (2020).

A primeira Etapa	é	a	Caracterização	que	é	a	identificação	de	quais	
resíduos	são	gerados	e	classificação	dos	mesmos.		O	critério	de	classifica-
ção dos resíduos de construção civil é de acordo com o uso e destinação. 
São divididos em 4 categorias: i) Classe A: São resíduos que podem ser 
reciclados	e	reutilizados	para	o	mesmo	fim	de	origem.	Exemplos:	tijolos,	
argamassa, concreto, ii) Classe B: São os resíduos que podem ser reci-
clados	para	outras	finalidades	que	não	a	de	construção	civil.	Exemplos:	
embalagens plásticas, papel, vidros, iii) Classe C: São os resíduos que não 
tem viabilidade econômica ou técnica para serem recuperados por meio 
da reciclagem e devem ser destinados para o aterro sanitário. Exemplos: 
lixas, massa corrida, massa de vidro, e iv) Classe D: São resíduos perigosos 
nocivos à saúde e também devem ser destinados para o aterro sanitário. 
Exemplos: tintas, solventes, materiais que contenham amianto.

A segunda Etapa é a Triagem que consiste na segregação dos resí-
duos	de	acordo	com	a	classificação	mencionada.	Esta	etapa	ocorre	prefe-
rencialmente pelo gerador na origem para evitar a contaminação e ganhar 
tempo. Caso contrário e menos indicado, é realizada a segregação dos re-
síduos	misturados	nas	áreas	de	destinação	licenciadas	para	essa	finalidade,	
o que confere maior custo.
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A terceira Etapa é a parte do Acondicionamento que consiste no 
confinamento	dos	resíduos	em	recipientes	compatíveis	com	o	tipo	e	quan-
tidade de resíduos gerados. Essa etapa ocorre não somente para facilitar 
o	transporte	para	a	destinação	final,	mas	também	para	evitar	acidentes,	a	
proliferação de vetores e o impacto visual negativo do estabelecimento. 
Os coletores mais usados na construção civil são as big bags, baias e ca-
çambas.

Por sua vez, a 4 Etapa trata da logística (Transporte) que é a parte 
em que é realizado a  remoção dos resíduos dos locais de origem. Essa 
etapa tem como objetivo combater o acúmulo excessivo de resíduos ao 
encaminhá-los para centros de reciclagem ou para o aterro sanitário. Para 
isso, é imprescindível possuir uma boa logística para alinhar o transporte 
interno com a chegada e saída do transporte externo que irá retirar os 
resíduos previamente acondicionados. As empresas transportadoras con-
tratadas devem ser licenciadas pelo órgão ambiental competente.

A 5 Etapa, que é da Destinação, que assim como a de caracteriza-
ção,	a	etapa	de	destinação	também	depende	da	classificação	dos	resíduos	
anteriormente mencionados. Essa etapa tem como objetivo tratar ou dis-
por de acordo com a viabilidade técnica e econômica os resíduos de cons-
trução civil da forma mais adequada. Como exemplos tem-se reutilização, 
reciclagem e encaminhamento para o aterro sanitário.

É importante acrescentar que na maioria dos Estados há leis pró-
prias disciplinando a forma de destinação desses resíduos gerados da 
construção civil, inclusive prevendo penalidades quando não há destina-
ção adequada, visto que pode provocar degradação ambiental,  isso ocorre 
porque o descarte incorreto prejudica o sistema de drenagem urbana, que 
pode gerar enchentes como por exemplo. 

A titulo de esclarecimento a implementação do PGRCC pode ser 
realizada	por	uma	terceirizada	em	que	o	documento	final	é	elaborado	a	
partir	de	análises	dos	processos	geradores	e	define	os	protocolos	das	eta-
pas necessárias para o manejo e disposição adequada dos resíduos. Esse 
documento tem que provido da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART)	do	engenheiro	ambiental	qualificado	e	credenciado	pelo	Conselho	
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de Engenharia e Arquitetura. Vale ressaltar, entretanto, que a responsa-
bilidade em seguir o plano, no entanto, continua sendo do produtor do 
resíduo.

16.5.3 As Usinas de Triagem e Compostagem (UTCs)

Popularizadas no Brasil na década de 1990, as Usinas de Triagem e 
Compostagem (UTC) têm sido consideradas uma opção para a destinação 
adequada dos resíduos sólidos urbanos, especialmente em municípios de 
pequeno porte.

A utilização dessas unidades preconiza a valorização dos resíduos, 
com o reaproveitamento dos recicláveis e a compostagem dos orgânicos, 
reduzindo os resíduos aterrados e a poluição ambiental.

No entanto, muitas UTC não têm apresentado o desempenho espe-
rado, além de negligenciarem o fator humano, pelo não favorecimento de 
seus trabalhadores.

Por sua vez, o crescimento populacional e o estilo de vida ligado 
ao consumismo estão atuando diretamente no aumento da quantidade 
de resíduos gerados pelas cidades brasileiras. A grande concentração da 
população nos meios urbanos fez com que essa quantidade de resíduos 
crescesse mais a cada ano, trazendo consigo vários problemas ambientais, 
econômicos e sociais, que são vistos na forma de poluição e contaminação 
dos solos, ar água e de desperdício dos recursos naturais.

Segundo Pereira Neto (2013), a característica do lixo é de fato base 
fundamental para se determinar a forma de acondicionamento, o trans-
porte	e	a	destinação	final.	Um	parâmetro	que	bem	expressa	a	característica	
do resíduo é a sua composição gravimétrica, aspectos físicos, químicos e 
biológicos. A PNRS estabelece princípios, objetivos, instrumentos e dire-
trizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabi-
lidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como 
os instrumentos econômicos aplicáveis. Ela consagra um longo processo 
de amadurecimento de conceitos: princípios como o da prevenção e pre-
caução,	do	poluidor-pagador,	do	eco	eficiência,	da	responsabilidade	com-
partilhada pelo ciclo de vida do produto, do reconhecimento do resíduo 
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como bem econômico e de valor social, do direito à informação e ao con-
trole social, entre outros (BRASIL. PRS, 2016).

Destarte, o cuidado com o gerenciamento dos resíduos é de res-
ponsabilidade das prefeituras, onde o principal problema enfrentado é o 
mal gerenciamento destes. Alguns municípios não adotam a destinação 
final	adequada	para	estes	resíduos,	uma	vez	que	um	material	poderia	ser	
reutilizado, reciclado ou compostado é colocado na condição de rejeito, 
tornando assim, um problema passível de solução mais simples, em algo 
que pode trazer consequências ruins com alto grau de complexidade e 
periculosidade.

A compostagem de resíduos sólidos é um processo biológico, em 
que a matéria orgânica do lixo é transformada em adubo orgânico por 
meio da ação de microrganismos. Nesse tipo de processo, as usinas de 
triagem e compostagem fermentam os resíduos orgânicos, e após isso, 
realizam a separação dos materiais orgânicos, que serão usados à com-
postagem. Esse processo é uma ótima alternativa ao reaproveitamento 
de resíduos, pois além de se reciclar a matéria orgânica, também se recicla 
alguns materiais inorgânicos, que são encontrados na etapa de triagem do 
processo. O adubo orgânico é produzido geralmente em bioestabilizado-
res, onde a decomposição da matéria orgânica é bem mais rápida, porém 
isso pode feito em sistemas de compostagem, nos quais o lixo depositado 
no solo é decomposto naturalmente.

A compostagem é uma alternativa tecnológica de reciclagem de re-
síduos orgânicos ainda pouco explorada no Brasil. Por ser um processo 
relativamente simples e com vasta gama de aplicações, desde a escala do-
miciliar até a escala industrial, são diversas as possibilidades de políticas 
públicas que promovam esta prática e reduzam a quantidade de resíduos 
orgânicos	enviados	para	disposição	final.

A segregação na fonte dos resíduos em três frações (orgânicos, re-
cicláveis secos e rejeitos) tem se mostrado uma prática de gestão muito 
eficiente	e	salutar	para	garantir	a	produção	de	composto	de	boa	qualidade,	
boa aceitação por agricultores e baixíssimo risco de contaminação. A asso-
ciação da prática de compostagem com a promoção do uso do composto, 
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em projetos de agricultura urbana e periurbana ou de apoio à agricultura 
familiar, igualmente é um exemplo de sucesso na garantia da continuidade 
desta prática, fechando o ciclo da gestão dos resíduos orgânicos. O pro-
duto obtido no processo de compostagem apresenta diversas vantagens, 
dentre elas estão:

[...] Funciona com adubo orgânico, melhorando as condições físi-
cas	do	solo:	aeração,	retenção	de	umidade,	proteção	contra	erosão;	
Aumenta	o	teor	de	micronutrientes	do	solo;	Ativa	de	forma	subs-
tancial	a	vida	microbiana;	Proporciona	um	maior	aproveitamento	
dos	 fertilizantes	 minerais;	 Resulta	 em	 maior	 produção	 agrícola,	
com	a	geração	de	mais	alimentos;	Contribui	para	geração	de	em-
pregos	e	renda;	Proporciona	a	redução	do	volume	do	lixo	destina-
do aos aterros sanitários. [...] O adubo orgânico pode ser usado em: 
horticultura, fruticultura, produção de cereais, hortos e produção 
de	mudas;	parques,	praças	e	jardins	públicos;	recuperação	de	solos	
degradados	ou	como	proteção	contra	a	erosão;	projetos	de	reflo-
restamento.  Esquema da unidade de triagem e compostagem de 
resíduos sólidos domiciliares de Porto Alegre.3 [...]

O grande problema dessas Usinas seriam a falta de recursos e pes-
soal para gerenciamento e funcionamento adequados, bem como a logís-
tica, a manutenção e o preço de venda dos resíduos a serem comerciali-
zados, de manutenção dos custos e da atividade e da estrutura que será 
montada. Para o subsídio, geralmente, pode-se obter recursos por meio 
de parcerias com ONGs ou por meio de Associações de Catadores, e 
Empresas Privadas.

Recentemente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e 
o Fundo Socioambiental (FSA) da Caixa lançaram, de forma inédita no 
Brasil o Edital nº. 01, de 2017 de apoio a projetos de compostagem em 
municípios ou consórcios públicos intermunicipais que atuem na gestão 
de resíduos sólidos.

No total, foram R$ 10 milhões para projetos no valor mínimo R$ 
500 mil e máximo de até R$ 1 milhão, e pela primeira vez ocorreu um edi-
tal	específico	para	os	municípios	tratarem	a	fração	orgânica	dos	resíduos,	
alinhados com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

3. www.engquimicasantossp. com.br.
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Os projetos selecionados e agraciados com recursos e capacitações 
foram das prefeituras de: Florianópolis (SC), Lages (SC), Rancho Queima-
do (SC), Herval (RS), Palotina (PR), Sertãozinho (SP), Santos (SP), Iga-
rapé (MG), Tacuru (MS), Maracaju (MS) e Marabá (PA) e pelo consórcio 
Nascentes do Pantanal (MT).

16.5.4	 Oficinas	e	Locais	de	Artesanato	com	Materiais	Recicláveis

O artesanato feito de materiais recicláveis é uma das possibilidades 
de emprego e renda para catadores e artesãos, sem olvidar que alonga a 
vida do aterro controlado e sanitário. O processo de reciclagem, além de 
preservar o meio ambiente também gera riquezas, os materiais mais reci-
clados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem con-
tribui	para	a	diminuição	significativa	da	poluição	do	solo,	da	água	e	do	ar.

As	oficinas	de	artesanato	poderia	ser	conduzido	pelos	municípios	em	
parcerias com o SEBRAE  com Materiais Recicláveis, além de produzirem 
para comercialização, oferecem cursos de capacitação gratuita em artesanato 
com diversos resíduos gerados pelas empresas e pela sociedade. Nas ativi-
dades, as participantes vão aprimorar habilidades transformando materiais 
recicláveis em novas peças, e até conseguir, com esse trabalho, uma nova 
fonte de renda. Essa produção utilizaria materiais naturais, madeiras com 
certificação	e	reaproveitamento	de	resíduos	que	seriam	descartados.

Desta forma, a reciclagem é um tema que está cada vez mais presen-
te entre os artesãos. Além de ajudar o meio ambiente, essa técnica permite 
a reutilização de diversos itens que seriam jogados fora, os quais teriam 
um destino muito cruel à natureza. Ao reciclar, você não só preserva as 
gerações futuras, como, ainda, deve proporcionar a criação de novas peças 
manuais, que são compostas por materiais antes impensáveis. E as vanta-
gens não param por aí, já que ao fazer uma peça reciclada economiza-se, 
e muito, com material.

O município deve fomentar a reciclagem por meio de empresas es-
pecializadas bem como a reutilização de materiais ao confeccionar peças, 
por	meio	de	artesanatos	ou	grupos	de	artesãos	a	fim	de	contribuir	com	
um ambiente sustentável e com a geração de belos artesanatos, emprego e 
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renda. O artesanato com materiais recicláveis é um dos temas mais procu-
rados em Sites da internet e Revistas especializadas.

A Prefeitura pode instalar locais apropriados para realização dessas 
atividades, em parceria com artesãos locais, ou por meio das secretarias de 
inclusão social, trabalho e empreendedorismo, ou mesmo por meio das se-
cretarias municipais do meio ambiente. Todas as peças produzidas devem 
ser utilizadas na ambientação ou ornamentação dos órgãos/secretarias, ou 
em ações de educação/sensibilização ambiental.

Vale ressaltar que além de aprender os conceitos básicos de susten-
tabilidade, os projeto poderiam incentivar a criatividade, desperta o inte-
resse	pelo	artesanato	também	como	profissão	e	gerar	renda	com	a	comer-
cialização do material produzido.

16.5.5 Os Incineradores com Aproveitamento Energético

A	técnica	da	 incineração,	concebida	com	a	finalidade	de	reduzir	a	
quantidade de resíduos (lixo), vem sendo amplamente utilizada e aperfei-
çoada desde o seu surgimento na Inglaterra do século XVIII. Este pro-
cesso consiste na queima dos resíduos a temperaturas elevadas (acima de 
900º C), em um ambiente rico em oxigênio, por um período determinado, 
resultando na redução de sua massa e volume e na sua transformação em 
material inerte.

 A técnica de incineração possibilita destinar corretamente o resíduo, 
sendo então uma forma alternativa de geração de energia e destinação de 
rejeitos, otimiza a quantidade energética existente do Resíduo Sólido Ur-
bano, possibilita a redução de áreas necessárias para aterro, garante da des-
truição térmica e geração de melhorias na qualidade ambiental e de saúde 
pública visando melhorias em termos ambientais e no bem-estar social.

A	destinação	final	dos	Resíduos	Sólidos	Urbanos	é	um	dos	maiores	
desafios	enfrentados	pela	sociedade	moderna,	isso	porque	são	descartadas	
enormes quantidades de resíduos diariamente por residências e empresas, 
resíduos estes, que podem servir como matéria-prima para negócios, pois 
podem produzir energia, recuperando o valor econômico dos resíduos e 
contribuindo com o meio ambiente. 
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   Os nomes mais comuns são incineradores e usinas de queima de 
lixo, termos depreciados no Brasil, pois se tem adotado o nome Usinas 
Verdes, tentando-se, por meio dele, dar a impressão de que se tratar de 
uma solução ambientalmente correta.

Para se compreender um pouco mais sobre essas usinas, é necessá-
rio saber um pouco sobre sua história. Quando as mesmas foram desen-
volvidas a partir da década de 60, a consciência ambiental era outra. Não 
havia	a	definição	sobre	economia	circular,	de	modo	que	nossa	sociedade	
extraia, consumia e depois depositava os resíduos sólidos na natureza sem 
os mínimos cuidados. 

Os incineradores de lixo apareceram como uma solução ambien-
talmente correta à medida que faziam o aproveitamento energético dos 
resíduos, ou seja, por meio da queima se podia gerar energia elétrica com 
o processo de uma termelétrica.

Toda a tecnologia para isso já existia e pode ser adaptada das usinas 
de carvão e outras termelétricas. Em vez de usarem algum combustível 
fóssil, usavam o lixo. Como o lixo é um material heterogêneo, muitas ve-
zes quando este se encontra muito úmido, se faz necessário usar material 
com maior poder de queima, como madeira ou gás natural, para manter 
a temperatura constante nas caldeiras. Manter a temperatura constante é 
essencial ao correto funcionamento de uma termelétrica.

Hoje com o maior entendimento sobre economia circular, entende-
se	que	queimar	“lixo”	significa	queimar	recursos	naturais	que	poderiam	
ser	reaproveitados.	A	partir	disso,	dar-se-á	uma	nova	definição	à	palavra	
lixo. Hoje, vê-se que o que se chama lixo na verdade nada mais é que re-
síduos sólidos. Além do mais, ao se reaproveitar os resíduos sólidos gera-
mos emprego e renda à população em geral. Cada vez mais aprimoramos 
tecnologias para esse reaproveitamento e, dessa forma, também há um 
desenvolvimento	intelectual	muito	grande.	No	final,	todos	ganham	com	o	
reaproveitamento dos resíduos.

O problema é que o que é solução para alguns é problema para 
outros. Nos resíduos sólidos os materiais com maior poder de queima 
são justamente os materiais recicláveis ou reutilizáveis. Ao retirá-los das 
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centrais de incineração, retiramos poder de queima dessas centrais que 
precisam então substituir esses resíduos por combustíveis e assim manter 
a temperatura ideal para a qual a central foi construída. 

Com isso, quanto menos material reciclável nas centrais, mais com-
bustível precisa ser utilizado, tornando muitas vezes a operação de uma 
central de incineração economicamente inviável. Dessa forma, em milha-
res de centrais de incineração construídas desde a década de 60, existe uma 
luta incessante pelos resíduos recicláveis. Nos últimos tempos, percebe-se 
uma tendência cada vez maior a favor da reciclagem.

Como na época da construção essa prática foi fortemente incentiva-
da por todos os setores da sociedade e várias empresas investiram milhões 
de dólares na construção dessas centrais, não existe um culpado nisso tudo. 
O que existe é apenas a maturidade alcançada pela sociedade e o aprendi-
zado em melhores práticas sociais e ambientais. Em países desenvolvidos 
praticamente não se constrói mais nenhuma central de incineração e as 
que	existem	precisam	ser	subsidiadas	com	taxas	de	lixo	e	incentivos	fiscais.

Outra forma de viabilizar essas usinas seria a utilização de resíduos 
específicos,	em	grandes	volumes,	oriundos	da	atividade	agrícola	ou	agroe-
xtrativista	local,	com	poder	calorífico	suficiente	para	manutenção	da	gera-
ção de energia, desde já em comunidades e distritos interioranos ou isola-
dos, aldeias indígenas e afastadas comunidades quilombolas.

Existem exemplos de sucesso com essa forma de dar destinação 
correta a resíduos gerando energia como, por exemplo, na Alemanha em 
Baviera que metade do lixo produzido por 300 mil habitantes é destruída 
pelo incinerador, que também produz energia elétrica. A outra parte é 
reciclada. O lixo queimado abastece de energia elétrica 50 mil pessoas e 
várias indústrias da região, como uma fábrica de pão, que paga contas de 
luz 30% menores do que antes.

16.6 A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍ-
DRICOS (PGRH)

No Brasil, a instituição da Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
é sem dúvida, um marco no direito ambiental no Brasil, valendo lembrar 



176

que suas principais disposições sobre os objetivos e princípios da Política 
Nacional do Meio Ambiente foram incorporadas na CRFB hoje vigente.

Vale ressaltar que a água é um elemento da natureza indispensável 
à vida. Sem ela não existe nenhum processo que assegure a existência 
dos seres vivos no Planeta. É também um dos elementos que integra o 
meio ambiente natural recebendo  a proteção jurídica do Estado. Um bem 
juridicamente protegido está sob o manto de um dispositivo legal e no 
caso	dos	recursos	hídricos	verifica-se	que	a	sua	tutela	advém	não	apenas	
da legislação ordinária, como também da própria CRFB, de 1988, que no 
ordenamento jurídico do país é a lei maior.

A Lei Federal n.° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos. As leis estaduais seguem os mesmos pressu-
postos da Lei n.° 9.433, de 1997.

Dentre seus principais objetivos das leis estão os de assegurar à atual 
e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água com qualidade 
adequada	para	seu	uso;	o	uso	racional	e	integrado	dos	recursos	hídricos,	
com vistas ao desenvolvimento sustentável e, por último, a preservação e a 
defesa contra eventos hidrológicos críticos, quer sejam de origem natural, 
quer decorrentes do uso inadequado, não só das águas, mas também dos 
demais recursos naturais (art. 2º da Lei nº 9.433, de 1997).

Ao enfatizar que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico, a Lei n.º 9.433, de 1997, sinaliza a constituição de uma gestão 
que leva em conta a limitação desse recurso, fato que não tem sido consi-
derado nas diversas políticas públicas brasileiras. O uso múltiplo das águas 
é	outro	fundamento	essencial.	Por	último,	a	adoção	da	bacia	hidrográfica	
como unidade territorial para a gestão das águas é a grande e fundamental 
inovação	da	Lei,	mas	 também	o	maior	desafio	para	 a	 implementação	do	
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (art. 1º da Lei nº 
9.433, de 1997).

Por	sua	vez,	o	artigo	3°	define	as	diretrizes	gerais	de	ação	para	imple-
mentação da Política Nacional de Recursos Hídricos, merecendo especial 
destaque: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos 
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aspectos de quantidade e qualidade e a integração da gestão de recursos hí-
dricos com a gestão ambiental. Essas duas diretrizes visam à superação da 
dicotomia entre a gestão da qualidade e da quantidade hoje ainda existente.

O que precisa ser considerado, ainda, é a integração das políticas 
públicas	no	âmbito	da	bacia	hidrográfica.	A	integração	com	a	gestão	am-
biental e a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso e ocu-
pação do solo, apontam um caminho difícil, mas indispensável, já que a 
vida não pode ser exercida sem água e a gestão das águas não pode pres-
cindir de um adequado manejo do solo. A gestão integrada dos recursos 
hídricos tem por instrumento o planejamento do uso, controle e proteção 
das águas, e permite associar metas de desenvolvimento mais amplas ao 
processo de planejamento, de modo a considerar outros setores, além do 
setor de águas, que causam impactos e sofrem também os impactos das 
águas e, portanto das decisões tomadas. Este é, muitas vezes, o caso na 
relação entre usos do solo e uso das águas. Proteção das águas implica em 
controle dos seus usos, e em políticas de usos do solo e da ocupação no 
território	da	bacia	hidrográfica.

Entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, os planos de 
bacias	hidrográficas	são	peças	fundamentais,	tanto	para	conhecer	a	reali-
dade Nacional, Regional, e Local, como para prognosticar os manejo dos 
recursos naturais nas unidades de planejamento. Vale ressaltar que para a 
promoção da gestão integrada das águas, buscando a conservação para os 
usos múltiplos, torna-se essencial a participação dos municípios na cons-
trução do plano e da política de recursos hídricos. 

Pereira (2008) relaciona as diretrizes que devem ser seguidas pelos 
municípios para a elaboração dos planos municipais de gestão dos recur-
sos hídricos:

 – A caracterização do território do município do ponto de vista 
social,	econômico	e	ambiental,	adotando	a	bacia	hidrográfica	e	
sub-bacias	como	unidades	de	planejamento;	

 – O estabelecimento de políticas e diretrizes orientadas à proteção 
das	águas	em	sua	jurisdição;	

 – A indicação de alternativas de aproveitamento e controle de re-
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cursos hídricos, a serem considerados no(s) plano(s) de bacia hi-
drográfica	correspondente(s).

O	mesmo	autor	salienta	que	o	Plano	Municipal	deverá	 identificar	
as necessidades no que se refere aos usos, programas e projetos para a 
recuperação e a conservação das águas. Para tanto, mostra-se imperativo 
a	adoção	da	bacia	hidrográfica	como	unidade	 territorial	de	planejamen-
to, a divisão em sub-bacias e a divisão dos cursos de água em trechos de 
rio, com indicação dos usos em cada trecho, para expressar diagnóstico e 
propostas, de curto, médio e longo prazo, bem como a disonibilidade de 
recrsos para cumprir a meta estabelecida.

Da mesma forma deverá o Plano Municipal deverá também incor-
porar diretrizes que afetam todos os municípios que fazem parte da  bacia 
hidrográfica,	 promovendo	 o	 planejamento	 integrado	 de	 microrregiões,	
visando à uniformização de ações e sua continuidade nos diversos ter-
ritórios municipais, estabelecendo com clareza o papel de cada um ente 
público no processo de execução do Plano.

Vale ressaltar, que o órgão municipal de meio ambiente, através de 
comitês	de	bacias	hidrográficas,	pode	defender	medidas	de	proteção	aos	
recursos hídricos fundamentado nas legslações atinentes a temática. Pode-
mos	relacionar	como	medias,	por	exemplo:	a)	Exercer	fiscalização	rigoro-
sa	sobre	empreendimentos	industriais;	b)	Adotar	a	preservação	de	áreas	
de	mananciais,	através	da	criação	de	Unidades	de	Conservação;	c)	Evitar	
lançamento	de	esgoto	e	outros	resíduos;	d)	Trabalhar	em	conjunto	com	
outros órgãos da administração para evitar excessiva impermeabilização 
do	solo	e	a	realização	de	obras;	e)	Estimular	práticas	para	combater	da	ero-
são e o lançamento de resíduos de agrotóxicos nos rios junto aos órgãos 
de	agricultura,	de	outorga,	de	meio	ambiente,	e	de	ordenamento	territorial;	
e f) Melhorar o sistema de tratamento de esgotos.

No que concerne ao Planejamento para o Uso da água no Meio 
Rural	é	importante	que	o	município	tenha	políticas	públicas	com	o	fito	de	
monitorar esse uso pelas atividades agropecuárias já que em alguns muni-
cípios	com	a	intensificação	do	agronegócio	e	o	uso	de	máquinas	agrícolas,		
vem ocorrendo assoreamento e turvamento d´água, bem como contami-
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nação por fertilizantes e agrotóxicos, tornando-o inadequado para as ne-
cessidades de abastecimento público, inclusive os de origem freática e de 
poços	cavados	dos	rios		em	bacias	hidrográficas	de	importância	estratégica	
para o país.

Vale ressaltar que Agência Nacional de águas (ANA) lançou em 
2014 o Programa Produtor Rural que preconiza a redução da erosão e do 
assoreamento	de	mananciais	no	meio	rural,	com	o	fito	de	propiciar	me-
lhor qualidade ambiental da água com aumento das vazões médias. 

O	Programa	é	de	adesão	voluntária	e	prevê	o	apoio	técnico	e	finan-
ceiro à execução de ações de conservação da água e do solo, como, por 
exemplo,	a	construção	de	terraços	e	bacias	de	infiltração,	a	readequação	de	
estradas	vicinais,	a	recuperação	e	proteção	de	nascentes,	o	reflorestamento	
de áreas de proteção permanente e reserva legal, o saneamento ambiental, 
dentre outros. Prevê também o pagamento de incentivos (ou uma espécie 
de	compensação	financeira)	aos	produtores	rurais	que,	comprovadamente	
contribuem para a proteção e recuperação de mananciais, gerando benefí-
cios para a bacia e a população (BRASIL.ANA, 2014).  

A concessão dos incentivos ocorre somente após a implantação, 
parcial ou total, das ações e práticas conservacionistas previamente con-
tratadas e os valores a serem pagos são calculados de acordo com os re-
sultados: abatimento da erosão e da sedimentação, redução da poluição 
difusa	e	aumento	da	infiltração	de	água	no	solo	(BRASIL.	ANA,	2014).

Ao município, compete: i) propor, anualmente, no Orçamento Ge-
ral do Município, a consignação dos recursos necessários à execução do 
Programa	Produtor	de	Água;	ii)	apoiar	a	elaboração	dos	projetos	das	pro-
priedades	 rurais	 que	 aderirem	 ao	 programa;	 iii)	 planejar	 a	 readequação	
das	estradas	vicinais	que	cortam	a	bacia	proposta,	 identificando	aquelas	
que forem fonte de sedimento para os mananciais, e readequá-las, através 
da	 implementação	 de	 projeto	 apropriado;	 iv)	 desenvolver,	 por	meio	 da	
empresa de saneamento que faz uso do manancial da bacia selecionada, 
campanhas de monitoramento da quantidade e da qualidade da água bru-
ta captada, desde o início do Programa até cinco anos após seu término, 
mantendo o registro dos mesmos e disponibilizando-os quando solicita-
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dos;	v)	desenvolver	programa	de	educação	ambiental	voltado	ao	controle	
da	poluição	difusa	rural	e	à	proteção	de	mananciais;	vi)	acompanhar	a	im-
plantação dos projetos em suas fases críticas, de acordo com cronograma 
previamente	definido;	e	vii)	divulgar	o	Programa	no	âmbito	do	Município	
(BRASIL. ANA, 2016).

De acordo com Gonçalves (2015): 
A situação confortável de ser um grande reservatório de água doce, 
que o Brasil vivia há algum tempo, torna-se preocupante nos dias 
atuais pela falta de administração deste recurso. Especialmente no 
meio	rural,	a	disponibilidade	hídrica	define	o	sucesso	e	o	fracasso	
da produção de carnes, grãos e hortifrutigranjeiros. Ainda assim, 
a maioria da população inserida neste setor de expressiva parti-
cipação na economia do país conta com a imprevisibilidade em 
ocorrência de chuvas para garantir a oferta alimentar no mercado.

No que concerne ao planejamento ambiental municipal no uso da 
água no meio rural, a abrangência deverá atender tanto a preserva-
ção da qualidade deste recurso quanto a sua utilização e distribui-
ção construindo, desta forma, alicerces sólidos para o tripé produ-
ção-economia-sustentabilidade.

Desta forma, o Programa  incentivará a adoção de normas e políti-
cas públicas junto aos prefeitos visando a instituição do Plano de Gestão 
de Recursos Hídricos em seus territórios. Vale ressaltar que além de dis-
ciplinar o uso e acesso aos recursos hídricos, os entes federados poderão 
instituir outorgas das águas que poderão contribuir na manutenção dos 
respectivos planos.

A outorga de direito de uso da água é um dos instrumentos da Polí-
tica Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) mediante o qual o Poder Pú-
blico competente autoriza o usuário por ato administrativo, sob condições 
pré-estabelecidas, a utilizar ou realizar interferências nos corpos d’água, 
visando assegurar o seu controle quantitativo e qualitativo do uso da água 
e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água (Lei n.º 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, art. 11).

Em verdade, trata-se de um exercício de poder de polícia adminis-
trativa em que o poder outorgante garante ao usuário o direito de uso da 
água, condicionado à disponibilidade hídrica existente. Com exceção das 
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hipóteses de isenções expressamente previstas em lei, e em regulamentos, 
todos os usuários de recursos hídricos devem requerer ao órgão gestor o 
direito de uso de determinada vazão ou volume de água. Vale ressaltar que 
essas exigências depende da existência do Plano, bem como da instituição 
do Conselho de recursos hidricos para operacionalizar a cobrança pelo 
uso da água.

A outorga efetiva-se por ato da autoridade competente do Poder 
Executivo Federal, dos Estados e do Distrito Federal. Assim, em regra, 
compete à Agência Nacional das águas (ANA) outorgar o direito de uso 
de recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União, enquanto 
compete aos órgãos estaduais e do Distrito Federal, incumbidos legal e re-
gimentalmente para tanto, outorgar o direito de uso dos recursos hídricos 
em corpos d’água de domínio dos Estados, nos termos da Lei Federal n.º 
9.433/97.

Vale ressalta que com advento da Lei Complementar n.º 140, de 
2011, ocorreu a regulamentação da competência comum entre União, Es-
tados	 e	Municípios	 para	 proteção	 do	meio	 ambiente,	 com	 a	 finalidade	
básica de proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado	por	meio	de	uma	gestão	descentralizada,	democrática	e	efi-
ciente. Nesta esteira, a Lei Complementar n.º 140, de 2011, cumpriu o 
disposto no artigo 23 da CRFB, de 1988, e regulamentou a competência 
comum da União, Estados e Municípios para proteção do meio ambien-
te. Tal regulação, trazida pela Lei, alterou a atribuição de licenciamento 
ambiental	e	de	fiscalização	dos	órgãos	ambientais,	não	impondo	qualquer	
limitação à competência comum. O Poder Executivo Federal, por força 
do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 9.433, de 1997, pode delegar a qualquer Es-
tado ou ao Distrito Federal a competência de outorgar o direito de uso de 
águas de sua competência. O Estado ou o Distrito Federal age em nome 
do delegante. Mesma situação pode ocorrer com os Estados que tem lei 
disciplinando a outorga da água que poderão ser delegadas aos municípios.

É importante salientar que os Municípios têm competência material 
plena	para	fiscalizar	o	uso	de	poços	artesianos;	e	a	atividade	de	construção	
e funcionamento de poços é potencialmente poluidora, pelo que depende 
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de licenciamento ambiental, independentemente da necessidade de outor-
ga para uso da água por ele extraída do subsolo. Assim, como os Municí-
pios devem fazer constar em suas leis orgânicas disposições relativas ao 
uso, à conservação, à proteção e ao controle dos recursos hídricos, super-
ficiais	e	subterrâneos.	O	dispositivo	que	trata	da	exclusividade	da	União	
para legislar sobre recursos hídricos, qual seja, artigo 22, IV da CRFB, de 
1988, não deve ser interpretado de forma isolada, posto que a Carta Mag-
na também deixou expressa a competência comum dos entes federados 
para proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas 
formas, bem como a competência concorrente no controle da poluição e 
responsabilidade por dano ao meio ambiente.

Santos (2011) esclarece muito bem o papel dos municípios na ges-
tão compartilhada e descentralizada, vejamos:

[...] A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos é de autoria da 
União. Ao editá-la, obsevou o legislador infraconstitucional o arti-
go 22, inciso IV, da Constituição Federal. No entanto, há diferença 
entre	 legislar	e	gerir.	Legislar	significa	fazer	as	 leis	e	gerir:	admi-
nistrar, gerenciar, coordenar. Os municípios, embora não legislem, 
atuam na gestão dos recursos hídricos. [...]

Sem olvidar que no artigo 32 e 33 da Lei Federal n.º  9.433, de 1997, 
que trata da criação Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí-
dricos relaciona o papel dos municípios, vejamos:

[...]

Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos, com os seguintes objetivos:

I	-	coordenar	a	gestão	integrada	das	águas;

II	-	arbitrar	administrativamente	os	conflitos	relacionados	com	os	
recursos	hídricos;

III	-	implementar	a	Política	Nacional	de	Recursos	Hídricos;

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recupera-
ção	dos	recursos	hídricos;

V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos: (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)
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I	–	o	Conselho	Nacional	de	Recursos	Hídricos;	 	 (Redação	dada	
pela Lei 9.984, de 2000)

I-A.	–	a	Agência	Nacional	de	Águas;			(Incluído	pela	Lei	9.984,	de	
2000)

II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 
Federal;		(Redação	dada	pela	Lei	9.984,	de	2000)

III	–	os	Comitês	de	Bacia	Hidrográfica;			(Redação	dada	pela	Lei	
9.984, de 2000)

IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais cujas competências se relacionem com a ges-
tão	de	recursos	hídricos;		(Redação	dada	pela	Lei	9.984,	de	2000)

V – as Agências de água.  (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000).

Portanto, em que pese não haver sido contemplado pela Consti-
tuição Federal com competência para legislar sobre recursos hídricos, ao 
município cabe zelar pelo seu patrimônio, o que inclui efetiva participação 
na gestão dos recursos hídricos.

16.6.1 O Programa “Produtor de água”

Desenvolvido pela Agencia Nacional de águas (ANA) o Programa 
Produtor de água tem como foco o estímulo à política de Pagamentos 
por Serviços Ambientais (PSA) voltados à proteção hídrica no Brasil. Para 
tanto,	o	programa	apoia,	orienta	e	certifica	projetos	que	visem	a	redução	
da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, propiciando a 
melhoria da qualidade, a ampliação e a regularização da oferta de água em 
bacias	hidrográficas	de	importância	estratégica	ao	país.

Segundo	dados	oficiais	(2020)	são	38	(trinta	e	oito)	projetos	em	exe-
cução, o que abrange área de 400 mil hectares, dos quais 40(quarenta) mil 
já recuperados. São mais de 1,2 mil produtores que recebem por serviços 
ambientais e uma população impactada de mais de 40 milhões.

O Produtor de água colabora com o abastecimento de 8 (oito) capi-
tais, abrangendo 19 (dezenove) municípios a seguir delineados no Quadro I:
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Quadro I: Projeto Produtor de água.
ESTADO LOCAL

Minas Gerais

1. Município de Passos/MG.
2. Município de Pimenta.
3. Município de Piumhi.
4. Município de Uberaba.

Mato Grosso do Sul 1. Município de Campo Grande.
Pará 1. Município de Brasil Novo.
Rio de Janeiro 1. Município de Resende.
Rio Grande do Sul 1. Município Vera Cruz.
Santa Catarina 1. Município de Balneário Camboriú. 
Sergipe 1. Município de Canindé do São Francisco

São Paulo

1. Município de Bauru
2. Município de Jaguariúna. 
3. Município Joanópolis e Nazaré Paulista.
4. Município de municípios de Barbosa, Alto Alegre e Penápolis.
5.Município de Salesópolis.
6. Município de São José dos Campos.

Fonte: ANA, acesso em 28 maio 2020.
https://www.ana.gov.br/programas-e-projetos/programa-produtor-de-agua/projetos

É importante salientar que a adesão é voluntária. A iniciativa presta 
apoio	 técnico	e	financeiro	à	montagem	dos	arranjos	de	pagamento	por	
serviços ambientais e à execução das ações de conservação de solo e água 
nos diversos projetos existentes.

A ANA apoia tecnicamente todo o processo para estabelecer parce-
rias que garantam o pagamento pelos serviços ambientais, o fornecimento 
de assistência técnica e recursos à realização dessas ações. Financia, tam-
bém,	as	ações	para	as	quais	não	se	identificou	parceiro	capaz	suprir	essa	
necessidade. O PSA é feito pelos representantes dos usuários dos serviços, 
tais como: comitês de bacia com recursos da cobrança pelo uso da água, 
companhias de saneamento com recursos das tarifas pagas pelos usuários 
da água, entre outras fontes.

O Produtor de água trabalha para manter a cobertura vegetal so-
bre	o	solo	o	ano	todo	e	instalar	terraços	ou	bacias	de	infiltração	capazes	
de reduzir a velocidade da água e aumentar o tempo de oportunidade de 
infiltração	no	solo.	Reduzindo	o	volume	que	escoa	e	sua	velocidade	de	



185

MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL:
PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE APLICADOS AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

deslocamento, reduz-se a erosão. Isso se consegue com a manutenção 
de	florestas	ou	 reflorestamento	das	 áreas,	 com	um	melhor	manejo	do	
solo, plantios mais adensados, rotação de culturas, um bom manejo de 
pastagens evitando sua degradação, entre outras ações. Desta maneira, 
essas práticas levam os empreendedores a realizarem uma agricultura e 
uma pecuária sustentável.

O produtor, ao aderir ao programa, passa a ser o principal ator na 
equação de produção de serviços ambientais. Primeiro, ele se dispõe a li-
berar	as	áreas	que	precisam	ser	reflorestadas,	transforma-se	no	guardião	
de todas as ações executadas na sua propriedade, e zelando pelo sucesso 
delas. Isso estimula parceiros a investir no programa por ter garantia da 
efetividade na execução das ações. Um terceiro aspecto é que o produtor 
modifica	sua	maneira	de	ocupar	o	solo,	aumentado	sua	renda.	As	demais	
ações	são	pagas	pelo	programa.	Abaixo,	seguem	algumas	definições	im-
portantes:

 – Serviços ambientais – São iniciativas individuais ou coletivas que 
favorecem a manutenção, recuperação ou melhoramento dos 
serviços ecossistêmicos.

 – Serviços Ecossistêmicos – São benefícios relevantes à sociedade 
gerados pelos ecossistemas em termos de manutenção ou me-
lhoramento das condições ambientais.

 – Terraços	 e	 bacias	 de	 infiltração	 –	 São	 práticas	 que	 reduzem	 a	
velocidade	de	escoamento	da	água,	pois	 interceptam	o	fluxo	e	
aumentam	o	tempo	de	oportunidade	de	infiltração	dessa	água	no	
solo. Os terraços são valetas em nível perpendicular ao declive 
do terreno e retém a água da chuva. As barraginhas ou bacias de 
infiltração	são	pequenas	barragens	ao	longo	das	estradas	vicinais	
ou das áreas de plantio para conter as enxurradas e aumentar a 
infiltração	da	água	da	chuva.

16.6.2 Projetos de Renaturalização ou Revitalização de Rios Urba-
nos

As condições de sujeira e depredação dos rios nas cidades brasileiras 
exigem	uma	reflexão	sobre	a	problemática	da	ausência	de	consciência	cole-
tiva, onde a natureza e os ambientes aquáticos depredados e desprezados. 
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Por	 economia	ou	 falta	de	destinação	de	 recursos	financeiros,	 deixou-se	
de lado o saneamento básico, e os esgotos, na maioria das cidades, foram 
despejados sem nenhum tratamento em seus córregos e rios, agonizando 
a microdrenagem, essencial para o controle de enchentes. Logo, chama-se 
a atenção da necessidade urgente de ações voltadas para a revitalização ou 
a renaturalização dos rios urbanos, os quais deve-se atentar para a forma 
como os ambientes urbanos se desenvolveram e, principalmente, o descui-
do com as questões de qualidade das águas dos rios que têm contato com 
os meios urbanos. Considera-se premente a mudança de atitudes dos ges-
tores	urbanos,	no	sentido	de	empreender	as	modificações	de	sua	própria	
conduta, bem como a dos cidadãos e dos gestores, no sentido de recuperar 
e limpar os rios das cidades.

Quando nos referimos aos processos que objetivam devolver os rios 
urbanos em boa qualidade para as cidades, geralmente, encontram-se várias 
denominações referentes a essas iniciativas. O importante é observarmos 
que, independente dos diferentes conceitos em relação a tais processos, 
o que a questão ambiental é, também, uma questão política e econômica 
(LISBOA, 2010). Para aprofundar os conhecimentos que envolvem a recu-
peração de rios urbanos, torna-se necessário conhecer os vários conceitos 
referentes a essa questão, os quais serão apresentados a seguir:

Restauração: Consiste na recuperação das condições sustentáveis 
de um rio e de suas funções e serviços ecossistêmicos, após constatadas 
alterações naturais ou  antrópicas que venham afetar a sua estrutura e im-
pedir o seu restabelecimento (FISRWG, 2001).

Restauração ecológica: Consiste na recuperação de um ecossis-
tema degradado, considerando os seus aspectos naturais e a respectiva 
integração dos seus fatores bióticos e abióticos (SOCIETY FOR ECO-
LOGICAL RESTORATION, 2004).

Renaturalização: Consiste na recuperação de ecossistemas urba-
nos deve ser o norteador das ações. Historicamente, os eventos de criação 
ou expansão das cidades apresentaram ações distantes dos princípios de 
conservação dos rios urbanos. De maneira geral, os rios eram utilizados 
para	fins	de	abastecimento	público	ou	lançamentos	das	chamadas	águas	
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servidas. Quando a sua falta de vitalidade era percebida ou quando o espa-
ço ocupado pelos rios nos ambientes urbanos tornava-se um fator de im-
pedimento para os avanços das cidades, os rios urbanos eram simplesmen-
te eliminados da percepção pública. Algumas modalidades de obras, como 
as canalizações, foram realizadas para suprimir os rios da paisagem urbana 
e, ao mesmo tempo, transferir os impactos dos seus problemas e mazelas, 
tais como enchentes e poluição, para outras regiões dos municípios. Vale 
salientar que, muitas vezes, essas ações acabaram por penalizar os espaços 
menos valorizados em termos econômicos, bem como os rios por meio de 
manejo regular, evitando os usos antrópicos que inviabilizam as suas fun-
ções, de modo a regenerar o ecossistema, buscando o restabelecimento da 
sua biota natural, bem como a conservação das áreas naturais de inunda-
ção (BINDER, 2001). Torna-se importante citar que a renaturalização não 
significa	a	volta	a	uma	paisagem	original	não	 influenciada	pelo	homem,	
mas corresponde ao desenvolvimento sustentável dos rios, da paisagem e 
das	bacias	hidrográficas,	de	acordo	com	as	necessidades	urbanas	e	conhe-
cimentos	contemporâneos	(SAUNDERS;	NASCIMENTO,	2006).

Revitalização: Consiste na preservação, conservação e na recupe-
ração ambiental dos rios, por meio de ações integradas que proporcionem 
a melhoria da qualidade da água para os usos múltiplos, bem como a me-
lhoria das condições ambientais e o uso sustentável dos recursos naturais.

Reabilitação: Segundo Findlay (2006), é representada por ações 
que possibilitem o retorno parcial das condições biológicas e físicas do rio 
à sua condição original. Porém, devem-se considerar os aspectos sistêmi-
cos	que	envolvem	as	bacias	hidrográficas	e	refletir	que,	mesmo	ao	trans-
ferir	fisicamente	os	 impactos	ambientais	por	meio	de	obras,	estes	ainda	
penalizam os aspectos sociais e ambientais da sociedade como um todo.

Remediação: Ocorre em situações nas quais os impactos ambien-
tais constatados foram muito intensos, como, por exemplo, em casos de 
estresse antropogênico crônico, sendo, desta forma, inviável o retorno do 
rio às suas condições originais. Nesse caso, a recuperação ocorre por meio 
da	formação	de	para	as	cidades	configuram-se	como	tendências	mundiais	
que fazem parte da revisão do pensamento humano em relação à questão 
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ambiental,	salientando	um	novo	ambiente	modificado	(FINDLAY,	2006).

No Brasil, praticamente todos os rios das cidades estão poluídos. Fato 
agravado pelo descontrole da ocupação de suas margens, principalmente 
pela população de baixa renda, sem nenhuma proteção sanitária e que con-
tribuem para a insalubridade dos ambientes urbanos. Apesar da gravidade 
da ocupação irregular, a mesma não é primazia da classe pobre. Em algumas 
cidades, o que se vê são prédios dos mais diversos tipos de usos ocupan-
do irregularmente as margens dos rios onde foram suprimidas as faixas de 
proteção e também a mata ciliar. Grande parte do desenvolvimento urbano 
no Brasil ocorreu entre as décadas de 1960 e 1990, causando aumento da 
população urbana de 55% para 76% (FGV, 1998), chegando a 86% em 
2010. O aumento populacional ocorreu, principalmente, em grandes cida-
des, ocasionando maiores níveis de poluição e impermeabilização de áreas.

Os	ciclos	hidrológicos	passam	por	modificações	e	alterações	devido	
aos efeitos da urbanização. A canalização dos escoamentos, a impermeabi-
lização do solo, a redução da evapotranspiração e do escoamento subterrâ-
neo são alguns dos efeitos da urbanização, bem como a redução das áreas 
naturais de detenção e retenção das águas pluviais. Esses efeitos causam 
a redução do tempo de concentração das águas e aumentam a sua veloci-
dade	de	escoamento	na	bacia	hidrográfica,	ampliando	as	vazões	máximas	
das bacias urbanas e produzindo maiores picos de enchentes e inundações.

Historicamente, o controle de enchentes é realizado com base no 
conceito do “escoamento rápido das águas precipitadas”. Essa forma de 
ação	tem	demonstrado,	ao	longo	dos	anos,	a	sua	ineficiência	pelo	fato	de	
causar o aumento das inundações em áreas de jusante, ou seja, a transfe-
rência	das	inundações	por	meio	de	canalizações	que	impedem	a	infiltração	
da água, ocasionando aumento de volume das águas e da sua velocidade 
de escoamento. Esse conceito de controle de enchentes começou a ser 
abandonado pelos países desenvolvidos desde a década de 1970, devido 
à constatação de que os custos para ampliar as canalizações e conduzir as 
águas para locais distantes da população eram muito superiores ao custo 
da redução de cheias por meio de áreas de detenção. Portanto o método 
demonstrou ser insustentável. (TUCCI, 2000).
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Com a evolução do pensamento ambiental contemporâneo foi 
constatado	que	a	drenagem	urbana	não	deve	ficar	restrita	apenas	aos	limi-
tes da engenharia, mas deve considerar e auxiliar a capacidade de reação 
dos ecossistemas em absorver e minimizar os efeitos das enchentes. Com 
base	em	tais	reflexões,	foram	desenvolvidos	os	métodos	de	controle	sus-
tentável das enchentes, dando origem à Drenagem Urbana Sustentável.

De acordo com Ministério da Integração Nacional, a drenagem ur-
bana sustentável objetiva promover, em articulação com as políticas de de-
senvolvimento urbano, de uso e ocupação do solo e de gestão das respec-
tivas	bacias	hidrográficas,	a	gestão	sustentável	da	drenagem.	A	drenagem	
sustentável tem por base ações estruturais e não estruturais dirigidas à recu-
peração de áreas úmidas, à prevenção, ao controle e à minimização dos im-
pactos provocados por fatores climáticos e ações antrópicas que originam 
enchentes urbanas e ribeirinhas e problemas de macrodrenagem. É im-
portante ressaltar que as ações de drenagem sustentável podem, também, 
auxiliar o controle dos efeitos da dinâmica marítima nas zonas costeiras.

A drenagem urbana sustentável apresenta, ainda, entre os seus ob-
jetivos, simular o ciclo hidrológico natural, manter a vazão pré-existente e 
evitar a transferência dos impactos para a jusante. O controle da drenagem 
começa a ocorrer na fonte, espaço este que envolve os aspectos referen-
tes	ao	lote	ou	a	área	primária,	por	meio	da	execução	de	planos	de	infil-
tração e pavimentos permeáveis. Na sequência, são realizadas as demais 
medidas de microdrenagem (medidas adotadas no nível do loteamento) 
e macrodrenagem (soluções de controle nos rios urbanos). Entre as me-
didas podem-se citar a construção de canais abertos com vegetação, para 
atenuar	as	vazões	de	pico	e	reduzir	a	concentração	de	poluentes	da	água;	o	
armazenamento	da	água	da	chuva	em	reservatórios	para	posterior	reuso;	a	
construção de detenções, que são reservatórios urbanos mantidos secos e 
integrados	à	paisagem	urbana	e;	a	construção	de	retenções,	que	são	reser-
vatórios com lâmina de água utilizados para o controle do escoamento e 
da qualidade de água (PARKINSON et al., 2003). 

Os aspectos referentes à drenagem sustentável vêm ao encontro dos 
preceitos da renaturalização de rios urbanos, que preconizam a valorização 



190

dos serviços dos ecossistemas e a urbanização menos desnaturalizante. 
Portanto, é imprescindível que os gestores urbanos e ambientais, dentro 
de uma visão sistêmica, busquem a conservação e o uso racional das áreas 
que compõem as planícies de inundação, uma vez que estas são também 
essenciais para a contenção das cheias.

A	definição	de	poluição	é	bastante	diversificada,	considerando	que	
as percepções sociais, éticas e ambientais são consideradas para a constru-
ção desse conceito. Deve-se lembrar que o termo poluição tem sua origem 
no	verbo	latino	“polluere”,	que	significa	corromper,	manchar,	macular,	su-
jar, com a conotação de tornar prejudicial às várias modalidades de saúde, 
como a saúde ambiental, por exemplo.

O processo de poluição pode ser considerado como uma conse-
quência da maturação e alteração dos sistemas e processos antropogê-
nicos,	 que	 resulta	 em	modificações	 qualitativas	 e	 quantitativas	 dos	 ní-
veis	 tróficos,	prejudicando	a	dinâmica	da	ciclagem	de	energia	nos	mais	
variados níveis dos ecossistemas, com efeitos reversíveis e irreversíveis 
nos ambientes atingidos. Entre os causadores dos efeitos da poluição, 
podemos	citar	a	geração	exagerada	de	efluentes	sólidos,	líquidos	e	gaso-
sos, bem como a introdução de substâncias sintéticas nos ecossistemas 
(SCHÄFER, 1985).

A expansão urbana sem planejamento constitui uma das maiores 
ameaças à qualidade e à quantidade da água nos mananciais, com sérias 
consequências para o equilíbrio ambiental das suas respectivas bacias hi-
drográficas.	A	degradação	da	qualidade	dos	recursos	hídricos	é	agravada	
pela disputa entre os vários usuários, representados pelos setores da indús-
tria, agricultura e saneamento (DALARMI, 1995).

Os processos de urbanização descontrolados causam vários impac-
tos	sobre	os	recursos	hídricos,	como	a	contaminação	por	efluentes	domés-
ticos e industriais. É importante considerar que os investimentos realiza-
dos em saneamento ambiental priorizam, historicamente, em um primeiro 
momento, apenas a coleta de esgotos, faltando a complementação dos 
sistemas	de	tratamento	desses	efluentes,	o	que	acentua	a	demanda	por	ser-
viços	públicos	de	saneamento	em	locais	de	maior	densidade	demográfica.	
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De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) reali-
zada	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE)	anunciada	
em agosto de 2010, ocorreram avanços tímidos em termos de serviços 
de saneamento básico no Brasil, entre os anos de 2000 e 2008. Em cada 
dez municípios brasileiros, apenas quatro são contemplados com acesso 
à	rede	geral	de	esgoto,	sendo	que	o	tratamento	dos	efluentes	é	realizado	
em apenas 28,5% dos municípios. Em relação aos resíduos sólidos, cerca 
50%	dos	municípios	brasileiros	realizam	a	disposição	final	de	forma	ina-
dequada. Outro levantamento importante gerado pela pesquisa é o fato de 
que um terço dos municípios apresenta áreas de risco em seu perímetro 
urbano e necessitam de ações de drenagem.

Os esgotos domésticos representam uma das principais fontes pon-
tuais de poluição hídrica, principalmente por apresentarem altas concen-
trações de fósforo, originadas pelo uso de detergentes nas atividades do-
mésticas. Esse fator é agravado em função de que no Brasil, atualmente, 
poucas são as estações de tratamento de esgotos que possuem capacidade 
para	remover	o	fósforo	e	o	nitrogênio.	Como	consequência,	os	efluentes	
finais	dessas	estações	causam	impactos	sobre	a	qualidade	da	água	dos	rios	
e lagos receptores, contribuindo para o desenvolvimento dos processos de 
eutrofização	(XAVIER;	DIAS;	BRUNKOV,	2005).

O fósforo, por fazer parte da constituição química de moléculas 
importantes para o metabolismo dos sistemas biológicos, como os fosfo-
lipídios que estruturam as membranas celulares e o ATP (adenosina trifos-
fato), importante para o armazenamento de energia, representa, também, 
um importante fator limitante para os ecossistemas aquáticos. O fósforo é 
um	dos	principais	elementos	responsáveis	pela	eutrofização,	sendo	dispo-
nível	para	os	níveis	tróficos	na	forma	de	fosfato	(ESTEVES,	1998).

De acordo com Esteves (1998), os dejetos provenientes de esgota-
mento sanitário possuem em sua composição consideráveis concentrações 
de nitrogênio e fósforo, podendo causar além de problemas sanitários di-
retos,	problemas	de	eutrofização.	Na	década	de	1970,	foi	constatado	no	
lago de Constance, na Alemanha, que 20% da carga de fósforo presente 
em suas águas e sedimentos era originada pelos esgotos sanitários.
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O aporte de nutrientes e outras substâncias nos rios e lagos pode 
ocorrer, também, por meio das redes de drenagem pluvial. Muitas cidades 
que	não	apresentam	estrutura	específica	para	a	coleta	de	esgotos	domés-
ticos, ou seja, as redes coletoras de esgoto, acabam por utilizar as redes de 
drenagem	pluvial,	caracterizando	o	lançamento	clandestino	desses	efluen-
tes em corpos hídricos receptores.

As intensas atividades industriais que tiveram sua maior fase de ex-
pansão no século passado contribuíram para o desenvolvimento dos paí-
ses por meio da geração de postos de trabalho e renda entre outros benefí-
cios. O desenvolvimento industrial, também, estimulou a urbanização e o 
crescimento de algumas cidades, bem como o desenvolvimento de outras 
cidades, além da formação das regiões metropolitanas. Os processos in-
dustriais causaram passivos ambientais das mais variadas ordens, incluindo 
a degradação da qualidade das águas, salientando que, de forma estratégi-
ca,	para	os	padrões	da	época,	as	unidades	industriais	ficavam	localizadas	
próximas dos rios.

Nesta atual fase, em que setores produtivos buscam, por meio da 
chamada economia verde, entre outras estratégias, alcançar a sustentabili-
dade em seus processos, é possível constatar uma mudança em relação ao 
comportamento ambiental das indústrias. O antigo modelo reativo, que 
era caracterizado pela tomada de decisões somente após a constatação dos 
passivos ambientais, passa por uma reformulação que resulta no modelo 
proativo. Tal modelo é caracterizado pela inclusão da variável ambien-
tal nos processos de planejamento que contemplam, entre os seus obje-
tivos,	a	busca	de	tecnologias	para	viabilizar	a	menor	geração	de	efluentes	
e maiores índices de reciclagem de matéria-prima, incluindo sistemas de 
prevenção de acidentes ambientais, reduzindo, desta maneira, os passivos 
ambientais e o estresse ambiental antropogênico sobre os ecossistemas.

Porém, as atividades industriais representam uma das mais signi-
ficativas	fontes	pontuais	de	poluição	hídrica,	devido	ao	 lançamento	nos	
ecossistemas	aquáticos	de	efluentes	compostos	por	metais	pesados	e	carga	
orgânica, que podem provocar alterações na qualidade de água e nos níveis 
tróficos	da	biota	aquática.
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Em relação ao lançamento de nutrientes e demais cargas orgânicas 
nos corpos hídricos, as indústrias alimentícias são consideradas as mais 
significativas.	Outras	atividades	 industriais,	 como	as	 indústrias	de	 fosfa-
tização, curtumes e de produtos domissanitários, também são considera-
das como relevantes no lançamento de nutrientes, como, por exemplo, o 
fósforo que é um dos principais nutrientes para o desenvolvimento dos 
processos	de	 eutrofização.	Outro	 aspecto	 a	 ser	 considerado	em	 relação	
às	industrias	é	o	fato	de	que	as	estações	de	tratamento	de	efluentes,	mui-
tas vezes, adicionam nutrientes para ativar a fase biológica do tratamento. 
Porém, esta utilização de nutrientes deve ser monitorada, para evitar a 
formação e o consequente lançamento nos ecossistemas aquáticos de um 
efluente	final	com	altos	índices	de	concentração	de	fósforo	e	nitrogênio	
(XAVIER;	DIAS;	BRUNKOV,	2005).

Nas regiões com intensa poluição atmosférica, tais como grandes 
centros urbanos e industriais, as precipitações atmosféricas podem contri-
buir, de ampla forma, para o processo de poluição dos ecossistemas aquá-
ticos. Nessas regiões, a chuva contribui com nitrogênio e outros compos-
tos	para	a	eutrofização	dos	corpos	hídricos,	considerando	que	as	fontes	
pontuais e difusas de nutrientes são variadas e dependem dos diferentes 
usos	do	solo	nas	bacias	hidrográficas	(ESTEVES,	1998).

Nas áreas urbanas, diversos fatores, tais como a frota automotiva e 
seus resíduos, líquidos percolados originados pela decomposição de re-
síduos sólidos, bem como outros resíduos originados de inúmeras ativi-
dades,	 são	carreados	por	meio	do	escoamento	superficial	até	os	corpos	
hídricos, sendo importantes agentes causadores do comprometimento da 
qualidade	ambiental	dos	ecossistemas	aquáticos	(XAVIER;	DIAS;	BRUN-
KOV,	2005;	GARCIAS;	CIDREIRA,	2012).

Portanto, é preciso unir forças e provocar uma reação na comunida-
de contra este estado das cidades. É fundamental que a comunidade abo-
mine o estado de degradação das coisas urbanas e denuncie os ultrajes ao 
meio ambiente. Neste sentido, propõe-se a criação de uma rede social com 
o objetivo de reunir as experiências e promover um debate nacional que 
produza	forças	suficientes	para	influenciar	na	criação	de	políticas	públicas	
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que possam corrigir o passivo ambiental das cidades.

 Após as nossas análises sobre a implantação dos processos que 
podem viabilizar a renaturalização e a revitalização de rios urbanos, su-
gerimos algumas ações que devem ser colocadas em prática para atingir 
o objetivo de recuperar os rios. As ações sugeridas são as seguintes: corte 
das	fontes	pontuais	de	poluição	(esgotos);	recuperação	da	mata	ciliar;	pro-
mover	drenagem	sustentável	das	águas	pluviais;	 conservar	ou	 recuperar	
as	áreas	úmidas	(áreas	de	inundação);	gestão	de	resíduos	sólidos,	evitando	
a	sua	entrada	nos	rios;	recomposição	dos	aspectos	morfológicos	dos	rios	
(margens	e	substrato);	recomposição	da	biota	aquática	e,	por	fim,	partici-
pação social em toda as ações. 

É importante salientar que fundamentar e implantar as ações que 
podem promover a renaturalização e a revitalização de rios urbanos cons-
tituem tarefas de grande escopo, devido aos seus aspectos multi e transdis-
ciplinares. Portanto, torna-se necessário o aprimoramento de metodolo-
gias	e	referenciais	teóricos	de	aplicações	especificas,	que	possam	embasar	
cada vez mais os princípios e ações dos processos de recuperação dos rios 
urbanos.

As principais experiências de renaturalização e revitalização 
de rios no mundo e no Brasil.

PROJETO SWITCH: Os projetos e ações de gestão de recursos 
hídricos, incluindo a recuperação de rios urbanos, são constituídos por 
intervenções que necessitam de uma abordagem sistêmica, não sendo ca-
racterizados como processos isolados, principalmente em seus aspectos 
técnicos, institucionais e políticos. Esse projeto proativo é caracterizado 
como uma marcante iniciativa da União Europeia, ocorrida em 2005, que 
apresenta entre os seus objetivos a troca de experiências, informações e 
conhecimentos referentes à gestão das águas nas cidades. Desta maneira, 
foi constituída uma rede chamada Switch que, didaticamente no idioma 
inglês,	significa	troca.	A	forma	de	trabalho	da	rede	Switch	tem	por	base	
a formação das alianças de aprendizagem ou learning alliances como são 
chamadas originalmente nesse coleta e tratamento de esgotos, o que ca-
racteriza a diminuição de poluição orgânica. Porém, outros problemas am-



195

MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL:
PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE APLICADOS AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

bientais prejudicam a qualidade dos rios na Alemanha, como os casos de 
poluição difusa oriunda, principalmente, das práticas agrícolas nas bacias 
hidrográficas.	Outro	problema	impactante	para	os	rios	ocorre	por	meio	de	
mudanças morfológicas de origem antrópica que resultaram em canaliza-
ções na maioria dos rios alemães. As canalizações alteram as margens e o 
leito dos rios, causando perda das funções ecológicas e da interação com 
as	águas	subterrâneas	que	fluem	ao	longo	desses	ecossistemas.

Com uma visão avançada e sistêmica, as diretrizes europeias atuais 
para a qualidade dos rios abordam a integração de parâmetros físicos, quí-
micos, biológicos e morfológicos. Anteriormente, tais diretrizes referiam-
se, apenas, aos parâmetros de projeto. Qualidade dos rios, aos índices de 
poluição orgânica. Com sede na Holanda, na cidade de Delft, local que 
também sedia a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco) e o Instituto Internacional das águas, o projeto 
Switch apresenta como formadores de sua rede 15 países e 32 instituições, 
sendo coordenado pelo Institute for Water Education.

A participação brasileira no projeto Switch é representada pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais e pelo município de Belo Horizonte, 
devido ao envolvimento e participação efetiva destas duas instituições no 
projeto intitulado Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte. 
O aspecto principal desse projeto foi a valorização das águas urbanas no 
sentido da não exclusão destas e, sim, da sua inclusão na paisagem da cida-
de. Um programa intitulado como Drenurbs, iniciado em 2001, que apre-
sentou como objetivo promover a recuperação ambiental do município de 
Belo Horizonte, também colaborou de forma efetiva para a participação 
originada, principalmente, por questões sanitárias, e à poluição química 
oriunda dos processos industriais. Com o objetivo de reverter o passivo 
ambiental acumulado nos rios da Bavária, devido a práticas de manejo 
pouco	sustentáveis,	o	State	Office	of 	Water	Management	Munich	iniciou,	
no	ano	de	2000,	o	Plano	Isar	com	a	finalidade	de	renaturalização	do	rio	
Izar. Entre as principais ações do Plano Isar, destacamos a retirada dos 
diques de concreto, que proporcionaram mais espaço ao rio, aumentando 
a sua capacidade de retenção de água e evitando, assim, enchentes a jusan-
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te. O concreto removido foi utilizado como substrato para o desenvolvi-
mento de novos habitats, que contribuíram com a melhoria das funções 
ecológicas do rio.

16.7 A CRIAÇÃO DE PARQUES E HORTOS MUNICIPAIS

As questões ambientais relacionado com a preservação e conser-
vação	têm	ficado	cada	vez	mais	em	evidencia	na	sociedade	atual,	devido	
principalmente aos acontecimentos de catástrofe de larga escala que vem 
ocorrendo no planeta com consequência direta na população e também 
pela perda da biodiversidade. Isso tem despertado na sociedade a necessi-
dade de adoção de medidas pelos governos para a proteção e conservação 
de	parte	representativa	da	fauna	e	da	flora.	As	unidades	de	conservação	
representam exatamente esse interesse, já que parte represenatativa dos 
biomas são protegidos e conservados para as gerações atuais e futuras. 
Elas são implantadas pelo Poder Público para preservar e proteger o pa-
trimônio natural e cultural do País, mantendo as características naturais, os 
processos ecológicos e a biodiversidade.

De acordo com a União Mundial para Conservação da Natureza 
(IUCN), existem 6 (seis) categorias de manejo para as áreas protegidas 
no	mundo,	definidas	como:	Reserva	Natural	Estrita,	Área	de	Vida	Selva-
gem, Parque Nacional, Monumento Natural, área de Gestão de Habitat/
Espécies, Paisagens Terrestres/Marinhos Protegidos e área protegida de 
recursos geridos (IUCN, 1994).

A criação de unidades de conservação foi regulada pela Lei n.º 
9.985, de 2000, e pelo Decreto 4.340, de 2002. No Brasil, as unidades de 
conservação foram divididas em dois grupos: o primeiro pelas Unidades 
de Proteção Integral em que a proteção da natureza é o principal objetivo 
dessas unidades, por isso as regras e normas são mais restritivas, sendo 
permitido	apenas	o	uso	indireto	dos	recursos	naturais;	ou	seja,	aquele	que	
não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de 
atividades de uso indireto dos recursos naturais são: visitação, recreação 
em	contato	com	a	natureza,	 turismo	ecológico,	pesquisa	científica,	edu-
cação e interpretação ambiental. As categorias de proteção integral são: 
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estação ecológica (ESEC), reserva biológica (REBIO), parque nacional 
(PARNA), monumento natural (MONA) e refúgio de vida silvestre (RVS). 

O segundo grupo, contempla as Unidades de Uso Sustentável, que 
visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos re-
cursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos 
recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de forma a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 
ecológicos. As categorias de uso sustentável são: área de Relevante Inte-
resse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva de Fau-
na, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Extrativista 
AP(RESEX), área de proteção ambiental (APA) e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN).

As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas 
intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introdu-
zida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo signi-
ficativo	para	a	qualidade	de	vida	e	o	equilíbrio	ambiental	nas	cidades.	As	
áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de conjunturas: em 
áreas	públicas;	em	áreas	de	preservação	permanente	(APP);	nos	canteiros	
centrais;	 nas	 praças,	 parques,	 florestas	 e	 unidades	 de	 conservação	 (UC)	
urbanas;	nos	jardins	institucionais;	e	nos	terrenos	públicos	não	edificados	
(BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016).

Em	relação	a	modalidade	especifica	de	unidade	de	conservação	de	
parques, eles constituem unidades de conservação, terrestres e/ou aquáti-
cas, normalmente extensas, destinadas à proteção de áreas representativas 
de ecossistemas, podendo também ser áreas dotadas de atributos naturais 
ou	paisagísticos	notáveis,	sítios	geológicos	de	grande	interesse	científico,	
educacional,	 recreativo	 ou	 turístico,	 cuja	 finalidade	 é	 resguardar	 atribu-
tos	excepcionais	da	natureza,	conciliando	a	proteção	integral	da	flora,	da	
fauna	 e	das	belezas	naturais	 com	a	utilização	para	objetivos	 científicos,	
educacionais e recreativo. Neste sentido, os parques são áreas destinadas 
para	fins	de	conservação,	pesquisa	e	turismo.	Podem	ser	criados	no	âmbito	
nacional, estadual ou municipal, em terras de seu domínio, ou que devem 
ser	desapropriadas	para	esse	fim.
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A criação de Parques e Hortos Municipais tem como escopo prote-
ger e conservar amostra do ecossistema existente no território dos estados 
e municípios, possibilitando o desenvolvimento de pesquisas, turismo eco-
lógico, educação ambiental, além de recreação em contato com a natureza.

Partindo de um modelo de desenvolvimento econômico vigente em 
que o elemento paisagístico se torna mais atrativo que o funcional, o ho-
mem através da técnica ocupa e transforma o meio e produz ao longo dos 
anos a materialização que é a cidade ou espaço urbano, de acordo com 
Morim (2000): 

 [...] As transformações na paisagem provocadas pelo surgimento e 
crescimento das cidades alteram o balanço de energia e o balanço 
hídrico	urbano.	Essas	modificações	são	provocadas	pela	 retirada	
da vegetação original, pelo aumento da circulação de veículos e 
pessoas, impermeabilização generalizada do solo, mudanças no re-
levo,	 concentração	de	 edificações,	 canalização	de	 córregos,	 além	
do lançamento de partículas e gases poluentes na atmosfera [...].  

Na mesma esteira Lefebvre (1991) salienta que, 
[...] a cidade nada mais é que a projeção da sociedade sobre um 
dado território, e que a mesma é moldada de acordo com os inte-
resses da sociedade ali inserida, e, dos interesses do Estado cons-
tituído. Desta forma, as cidades estão em constantes mudanças de 
acordo com os interesses, crescem pelas ações e atividades diárias 
do homem, cada um com sua própria forma de apropriação, inter-
vindo no espaço das mais variadas maneiras. A partir dessas inter-
venções na maioria do poder público, são apenas lançadas políticas 
sem os verdadeiros anseios funcionais que a população almeja [...].

Como consequência da ausência de políticas públicas e sistemas de 
monitoramento ocorre crescimento de áreas residenciais que estão inse-
ridas na área de amortecimento e nos entornos de biomas essenciais que 
deveriam ser preservados e conservados para as gerações futuras. Assim, 
se faz necessário, que se atente com que vem acontecendo durante os anos 
com os municípios brasileiras, como consequência de politicas públicas 
destinadas a proteção e conservação de parte representativa dos biomas, 
áreas virgens, preservadas ou conservadas se tornam cada vez mais raras.

O Estado tem um olhar proativo no discurso para atender iguali-
tariamente aos interesses de toda sociedade civil. A prática mostra que 
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é	 colocada	de	 forma	a	 atender	 interesses	 específicos	que	 tem	poder	de	
transformar espaços para assim em conjunto ser posta como marco para 
a gestão, sofrendo uma constante ação de atividade imobiliária sem garan-
tias de preservação das áreas verdes. O que se precisa fazer é o controle 
efetivo através de normas e monitoramento que realmente sejam execu-
tadas,	e	as	penalizações	para	quem	descumpra	seja	rigorosa,	e	não	fiquem	
apenas no papel, além disso, é importante que a sociedade exija mais de 
seus governantes a manutenção integral destas áreas, que tem como esco-
po trazer um pouco mais de qualidade de vida para a sociedade que fre-
quenta aquele espaço, bem como melhoria do conforto térmico da cidade, 
e	a	manutenção	de	parte	representativa	de	biomas	essenciais	para	o	fluxo	
gênico (corredores biológicos). 

Neste sentido, as políticas públicas de gestão ambiental não podem 
ser	fonte	de	conflitos;	antes	disso,	precisam	ser	provocadas	e	articuladas	
com diferentes setores, estar coesas para conquistar que a sociedade e o 
setor privado se envolvam e passem a defender a qualidade ambiental e 
não as antagonizem. Além de provocar essa sinergia para a participação 
da sociedade e do terceiro setor, deve servir também para que vejam as 
áreas verdes como elementos importantes para a manutenção do próprio 
funcionamento do sistema urbano e da qualidade ambiental de seus terri-
tórios. Nessa conjuntura de política pública, é imprescindível romper com 
o processo continuado de expansão da fronteira urbana em direção às 
áreas protegidas já implantadas. Essas fazem parte das prerrogativas do 
novo modelo de proteção ambiental urbana que precisam de proteção do 
estado, dos municípios, e de toda sociedade.

Através do Programa busca-se incentivar prefeitos a instituírem 
normas e politicas públicas da adoção de Criação de Parques e Hortos 
Municipais para todos os municípios, como formar de preserva área re-
presentativa de biomas, amenizando em grande parte as atividades antró-
picas nesses ecossistemas. Essa ferramenta também é útil como forma de 
arrecadar tributos, com cobrança de visitas nos Parques e Hortos, sem 
olvidar das parcerias que poderão ser realizadas com a União, Estados, 
setor privado, bem como no que concerne as compensações ambientais 
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preconizadas na Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, disposta nos arti-
gos 35 e 36 da n.º  9.985, de 2000, abaixo descrito:

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do 
Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visita-
ção e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e ativida-
des da própria unidade serão aplicados de acordo com os seguintes 
critérios:

I - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por 
cento,	na	implementação,	manutenção	e	gestão	da	própria	unidade;

II - até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por 
cento, na regularização fundiária das unidades de conservação do 
Grupo;

III - até cinquenta por cento, e não menos que quinze por cento, na 
implementação, manutenção e gestão de outras unidades de con-
servação do Grupo de Proteção Integral (grifo nosso).

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimen-
tos	de	significativo	impacto	ambiental,	assim	considerado	pelo	ór-
gão ambiental competente, com fundamento em estudo de impac-
to ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor 
é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o dis-
posto neste artigo e no regulamento desta Lei.

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor 
para	esta	finalidade	não	pode	ser	inferior	a	meio	por	cento	dos	cus-
tos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo 
o	percentual	fixado	pelo	órgão	 ambiental	 licenciador,	 de	 acordo	
com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.  

§	2º	Ao	órgão	ambiental	licenciador	compete	definir	as	unidades	
de	conservação	a	serem	beneficiadas,	considerando	as	propostas	
apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo 
inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conser-
vação.

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação 
específica	ou	sua	zona	de	amortecimento,	o	 licenciamento	a	que	
se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a uni-
dade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção 
Integral,	deverá	ser	uma	das	beneficiárias	da	compensação	definida	
neste artigo (grifo nosso).
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Por todo exposto, urge a necessidade de politicas públicas com o 
fito	de	manter	parte	representativa	do	bioma	para	as	futuras	gerações,	bem	
como desenvolver meios para ofertar a sociedade um espaço de lazer com 
a natureza, e manutenção do clima local.

16.7.1 A Criação de Unidade de Conservação Municipal

O Artigo 225 e seus incisos fornecem garantias constitucionais ao 
poder	público	para	que	o	mesmo	defina,	dentro	de	suas	esferas	de	compe-
tência, os espaços territoriais especialmente protegidos, legalmente reco-
nhecidos como unidades de conservação pela Lei n. 9.985, de 2000. Desta 
forma, observa-se que é perfeitamente possível o poder público criar uni-
dades de conservação, mesmo por instrumentos infra legais.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qua-
lidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-
rações. § 1. 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	Federa-
ção, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a in-
tegridade	dos	atributos	que	justifiquem	sua	proteção;		VII	–	pro-
teger	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 à crueldade. [...]   § 4. 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 asse-
gurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais.  § 5. São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias 
à proteção dos ecossistemas naturais. [...].

De acordo com artigo 7º. do capítulo 3 da Lei n. 9.985, de 2000, 
as unidades de conservação se dividem em dois grupos: Nas unidades de 
proteção integral é permitido o uso indireto dos recursos naturais (banho 
de	cachoeira	ou	rio,	caminhada,	prática	de	canoagem,	escalada,	fotografias	
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etc.). Nas unidades de uso sustentável, é permitido o uso direto dos recur-
sos naturais, ou seja, aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, 
dos recursos naturais. A exploração destes recursos varia de acordo com 
a categoria. Nas Reservas Extrativistas são permitidas a exploração de 
produtos	florestais	não	madeireiros	(frutos,	folhas,	flores,	óleos	vegetais	e	
cipós), a pesca artesanal, a caça para sobrevivência etc. Nas Florestas (na-
cionais, estaduais ou municipais) é permitido o uso múltiplo dos recursos 
florestais	com	finalidades	comerciais.	Nas	Áreas	de	Proteção	Ambiental,	
além de uso dos recursos naturais, é permitida a instalação de empreendi-
mentos agropecuários, hotéis, loteamentos, indústrias etc.

Nas Estações Ecológicas (ESEC) são permitidas alterações de ecos-
sistemas	 com	 caráter	 estritamente	 científico	 como,	 por	 exemplo,	 estudo	
para avaliar a recuperação da vegetação de uma área queimada ou desma-
tada (por ação criminosa ou realizada pelos pesquisadores). Para realização 
destas pesquisas é necessária a autorização do órgão gestor da unidade (na 
maioria das vezes, o órgão gestor é a Secretaria Municipal que trata do meio 
ambiente). A alteração da área não poderá exceder 3% do tamanho da UC 
até o limite máximo 1.500 hectares. Toda área da ESEC tem que ser pú-
blica, ou seja, as áreas particulares serão desapropriadas obrigatoriamente.

Na Reserva Biológica (REBIO) não é permitido visitação pública, 
com exceção da visita pública educacional e desde que exista um regula-
mento	específico	aprovado	pelo	órgão	gestor	da	unidade	de	conservação,	
que prevê a visitação educacional. Toda área da UC tem que ser pública, as 
áreas particulares deverão sofrer processo de desapropriação.

No Parque, esta unidade de conservação, são permitidas atividades 
de recreação, lazer, piquenique, passeios etc. A critério do órgão gestor, 
poderão ser cobrados ingressos ao acesso das pessoas ao interior de um 
Parque. Os recursos arrecadados na bilheteria deverão ser utilizados para 
manutenção da unidade. Toda área do parque tem de ser pública, as áreas 
particulares serão desapropriadas. O Parque criado pelo poder público 
municipal é denominado Parque Natural Municipal.

No interior dos Monumentos Naturais (MONA) é permitida a pre-
sença de propriedades particulares, desde que o uso seja compatível com o 
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manejo da UC. áreas particulares onde os proprietários pretendem explo-
rar a atividade ecoturística ou alguma atividade produtiva (por exemplo, a 
plantação de caju), que seja compatível com o manejo da unidade, poderão 
ser mantidas nos Monumentos Naturais, desde que o proprietário aceite o 
regramento instituído pela unidade de conservação. Em caso contrário, o 
proprietário será indenizado na forma da lei.

O Refúgio da Vida Silvestre, categoria estabelecida para garantir a 
preservação de uma ou mais espécies ou comunidades da biota, que é o 
conjunto de seres vivos que habitam uma determinada região. Exemplo: 
o poder público pode promover a criação de um Refúgio de Vida Sil-
vestre com objetivo, por exemplo, de preservar uma espécie de ave que 
utiliza uma lagoa como área de alimentação. Nos limites dos Refúgios 
de Vida Silvestre, são permitidas propriedades particulares sem a necessi-
dade de desapropriação. Excepcionalmente, poderão ser permitidos, nos 
Refúgios de Vida Silvestre, a presença de espécies exóticas da fauna e da 
flora	(exemplo,	a	criação	de	bois	e	a	plantação	de	maçãs),	desde	que,	im-
plantadas antes da criação da unidade, não atrapalhem o objetivo da UC e 
estejam previstas no plano de manejo. Caso o proprietário não concorde 
ou não deseje se integrar ao Refúgio, a propriedade será desapropriada 
pelo poder público na forma da lei.

A área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de unidade 
de conservação que permite a instalação de loteamentos, projetos agríco-
las, equipamentos turísticos e até alguns tipos de indústrias. As áreas de 
Proteção Ambiental podem ser formadas integralmente por terras parti-
culares,	pois	sua	finalidade	é	proporcionar	a	ocupação	ordenada	de	uma	
área que ainda possui características naturais relevantes, como forma de 
minimizar os impactos ambientais nessas áreas. As diferenças básicas en-
tre a área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e uma APA refere-se 
à ocupação humana e as dimensões, considerando que naquela unidade 
deve existir pouca ou nenhuma ocupação humana e, geralmente, são áreas 
menores que as APA.

Dentro dos limites das Florestas são permitidas atividades produti-
vas,	dentre	as	quais	se	destacam:	manejo	florestal	(corte	seletivo	de	madei-
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ra),	manejo	de	produtos	florestais	(retirada	sustentável	de	frutos,	folhas,	
flores,	cipós,	óleos,	cascas	etc.),	atividade	de	mineração	(desde	que	prevista	
no plano de manejo), visitação pública, pesquisa, educação ambiental. 

As Reservas Extrativistas (Resex) permitem que povos e comunida-
des tradicionais continuem residindo dentro da unidade e explorando os 
recursos naturais em bases sustentáveis. As principais atividades extrativis-
tas desenvolvidas por essas populações são: coleta de frutos, pesca, coleta 
de cipós, caça de subsistência e coleta de óleos vegetais. Para se criar uma 
Resex, deve existir uma demanda dos povos ou comunidades tradicionais 
residentes na área. Uma grande vantagem que a criação de uma reserva ex-
trativista oferece a essas populações é a segurança fundiária, uma vez que, 
após sua criação, o governo deve desapropriar a área e conceder a cessão 
de uso gratuito aos mesmos.

A Reserva de Fauna é uma categoria nova e até a presente data não 
foi observada nenhuma unidade criada nesta categoria de manejo. Espera-
se que a primeira Reserva de Fauna estimule a criação de outras e sirva de 
exemplo à normatização do manejo dessa categoria.

Assim como as Resex, as Reservas de Desenvolvimento Susten-
táveis (RDS) são criadas para que os povos e comunidades tradicionais 
residentes na unidade continuem explorando os recursos naturais em ba-
ses sustentáveis. As principais atividades extrativistas desenvolvidas pelos 
povos e comunidades tradicionais são: pesca, coleta de frutos, coleta de 
cipós, caça de subsistência e coleta de óleos vegetais. A principal diferença 
entre Resex e RDS se refere à exploração mineraria, enquanto, na Resex, a 
mineração é expressamente proibida pelo Art. 18, § 6º. da Lei do SNUC, 
na RDS o SNUC não menciona essa restrição.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é a única uni-
dade de conservação de uso sustentável que só permite o uso indireto dos 
recursos naturais. Desta forma, observa-se que, na prática, ela funciona 
como unidade de conservação de proteção integral, considerando que só 
são permitidas atividades de pesquisa e ecoturismo. As RPPN são criadas 
mediante solicitação expressa do proprietário do imóvel ao órgão gestor 
de unidades de conservação (ao Instituto Chico Mendes para Conserva-
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ção da Biodiversidade, de âmbito federal ou aos órgãos estaduais de meio 
ambiente	que	possuem	legislação	específica	com	essa	finalidade).	Depen-
dendo das características do município, bem como da socioeconomia local 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode criar um Programa de 
Fomento à Criação de RPPNs com incentivos e benefícios para empresas 
locais interessadas ou com responsabilidade socioambiental.

Boa parte das unidades de conservação municipais são criadas por 
ato do poder executivo, ou seja, decreto do Prefeito. Apesar de raro, o 
Poder Legislativo (Câmara dos Vereadores) pode criar unidades de con-
servação por meio de lei. Para tanto, em cumprimento à lei do SNUC, é 
necessário que o projeto de lei venha acompanhado de estudos técnicos 
que indiquem a categoria a ser criada. Em todos os casos, se a categoria 
proposta exigir, convém promover consulta pública, que pode ser realiza-
da numa reunião aberta à população em local, dia e horário previamente 
divulgado.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio), o qual pode ser parceiro e auxiliar a Prefeitura na criação de uma UC, 
instituiu as Instruções Normativas n. 3, de 18, de 2009-2007, e a n. 5, de 
15, de 2005-2008, que dispõem sobre os procedimentos administrativos 
para a realização de estudos técnicos e consulta pública à criação de Re-
servas Extrativistas, às Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis e às 
demais unidades de conservação federais. Para a criação de unidades de 
conservação municipais, a utilização destas instruções normativas não é 
obrigatória, considerando que elas foram elaboradas para criação de uni-
dades de conservação federais. Caso o órgão municipal proponente queira 
utilizar outro procedimento, o presente roteiro recomenda os tipos de es-
tudos técnicos que devem constar no processo de criação de unidade de 
conservação municipal.

Antes de iniciar os estudos é recomendável realizar o levantamento 
de informações disponíveis na literatura (publicações, relatórios, mono-
grafias,	 teses	etc.)	e	na	Rede	Mundial	de	Computadores	 (Internet),	para	
evitar a duplicidade de estudos, diminuindo custos e agilizando o processo 
de criação. Cabe ressaltar que algumas unidades de conservação foram 



206

criadas com base em estudos já existentes, que foram realizados por insti-
tuições ambientalistas e de pesquisas.

No decorrer da consulta pública, a proposta de criação da unida-
de de conservação deve ser apresentada com uma linguagem acessível à 
população local. O técnico que apresentar a proposta tem a obrigação 
de	explicar	o	significado	de	palavras	técnicas	(Exemplo	disso	é	a	espécie	
endêmica, a biodiversidade, o parque natural municipal etc.), e, sempre 
que possível, disponibilizar materiais de apoio que auxiliem na correta 
compreensão da proposta. Observe-se que, por lei, não é obrigatória a 
realização de consulta pública para criação de Estação Ecológica e Reserva 
Biológica. O propósito deste artigo foi garantir que, nos casos em que a 
urgência	de	medidas	conservacionistas	se	justifique,	pode	o	poder	públi-
co suprimir essa etapa, uma vez que as estações ecológicas e as reservas 
biológicas são categorias que devem ser empregadas em casos de elevada 
importância biológica, fragilidade ou ameaça dos recursos naturais.

Ressalta-se que a transformação de uma APA ou ARIE em unidade 
de conservação de proteção integral só pode ser efetuada pelo mesmo 
ente federativo que criou a unidade. Exemplo: O prefeito pode transfor-
mar parte de uma APA Municipal numa Reserva Biológica, Monumento 
Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Parque Natural Municipal ou Estação 
Ecológica. Qualquer unidade de conservação poderá ser ampliada por 
meio do acréscimo de área, desta forma ela não pode ser aumentada de ta-
manho excluindo áreas dos seus limites originais. As unidades criadas por 
decretos são ampliadas por meio de decreto ou lei. As unidades criadas 
por lei só poderão ser ampliadas por lei.

A redução do tamanho de uma unidade de conservação ou alteração 
de seu limite original (que represente perda de área) só poderá ocorrer por 
meio de lei, mesmo que a unidade tenha sido criada por decreto. A De-
safetação ocorre quando uma unidade de conservação perde uma porção 
de sua área original, ou seja, diminui de tamanho. Observa-se que algumas 
Leis de desafetação de áreas já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, 
como exemplo, pode-se citar o Parque Nacional de Brasília, que teve seus 
limites alterados pela Lei n. 11.285, de 8 de março de 2006. Nesse caso 
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específico,	o	Parque	perdeu	uma	área	e	ganhou	novas	áreas	que	ampliaram	
a unidade. Mesmo nesse caso se faz necessário a promulgação de uma lei, 
uma vez que a unidade perdeu uma área.

A Prefeitura Municipal poderá decretar limitações administrativas 
numa área que possui interesse em criar uma unidade de conservação. A 
limitação administrativa de uma área tem como objetivo garantir a pro-
teção da área, até que sejam elaborados os estudos técnicos para criação 
da unidade. Durante o período de validade da área de Limitação Admi-
nistrativa Provisória não é permitida a implantação de empreendimento 
potencialmente causador de degradação ambiental. No Decreto ou na Lei 
de	criação	da	unidade	de	conservação,	o	poder	público	poderá	definir	os	
limites da zona de amortecimento de uma UC. As zonas de amortecimen-
to	têm	variado	entre	500	metros	e	10	quilômetros.	Caso	não	seja	definida	
a zona de amortecimento no ato de criação da unidade, a mesma deverá 
ser	definida	durante	a	elaboração	do	Plano	de	Manejo.	Observam-se	que	a	
APA e a RPPN não possuem zona de amortecimento.

Os	limites	e	a	área	devem	ser	definidos	por	meio	de	memorial	des-
critivo,	elaborado	a	partir	de	bases	cartográficas	oficiais,	levantamento	de	
coordenadas em campo ou qualquer outro método que permita a realiza-
ção do memorial descritivo. Recomenda-se que o memorial seja formado 
por pontos georreferenciados e indique o tamanho da unidade. Sempre 
que	possível,	 recomenda-se	utilizar	marcos	de	 fácil	 identificação	na	ela-
boração do memorial (por exemplo, estradas, rios, rede de transmissão de 
energia etc.). O órgão responsável pela administração da UC é geralmente 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou outro órgão municipal exe-
cutor do Sisnama.

População	 beneficiária	 com	 a	 criação	 de	Resex	 ou	RDS	deve	 ser	
citada no decreto de criação da unidade. Exemplo: A Reserva Extrativista 
do Rio Tinto tem por objetivo proteger os meios de vida e a cultura da 
população extrativista da Vila São Francisco, da Vila Belarmino e toda 
população tradicional residente na área de sua abrangência, assegurando o 
uso	sustentável	dos	recursos	naturais	da	unidade.	A	população	beneficiária	
é aquela que vai fazer uso dos recursos naturais existentes nas Reservas 
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Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis (pesca, coleta 
de frutos, extração de óleos, resinas etc.). População residente no inte-
rior da Flona deve ser citada no decreto de criação da unidade. Exemplo: 
A Floresta Nacional do Angico tem por objetivo básico o uso múltiplo 
sustentável	dos	recursos	florestais	e	a	pesquisa	científica,	com	ênfase	em	
métodos	para	exploração	sustentável	de	florestas	nativas,	admitindo	a	per-
manência da população que reside na de Lagoa de Praia.

Se a área proposta possui alguma atividade econômica esta deve ser 
citada nos estudos técnicos. Exemplo: a população da Resex tem como 
principal meio de sobrevivência a coleta e comercialização do pequi, desta 
forma o objetivo dessa Reserva Extrativista é proteger os meios de vida e 
a cultura da população extrativista da Vila São Francisco e Vila Belarmino 
e toda população tradicional residente na área de sua abrangência, assegu-
rando o uso sustentável do pequi e dos recursos naturais da unidade.

As atividades de segurança e defesa nacional só devem ser indicadas 
nas unidades de conservação localizadas nas áreas de fronteiras ou pró-
ximas de áreas militares. Neste sentido, é necessário garantir o acesso e a 
realização de atividades das forças armadas no interior da unidade, de for-
ma a assegurar nossa soberania quando ela for ameaçada por algum país 
fronteiriço. Além disso, é preciso destinar um assento do Ministério da 
Defesa no conselho de gestão da unidade, e garantir espaço para as forças 
armadas manifestarem suas contribuições para que a gestão da unidade 
compatibilize os interesses ambientais e de defesa nacional.

O ideal é que as consultas públicas para criação de unidades de con-
servação sejam realizadas em reuniões abertas ao público, de forma que o 
processo se torne mais transparente, dando oportunidade para todos os 
setores manifestarem suas opiniões sobre a criação da unidade proposta. 
É o momento adequado ao órgão gestor receber novos subsídios a se-
rem incorporados ao processo. Atualmente, o meio mais utilizado pelos 
órgãos do Sisnama nos processos de consulta pública são apresentações 
com	recursos	audiovisuais	(slides	com	textos,	figuras,	mapas	e	fotos).	A	
linguagem tem que ser acessível, de modo que todos entendam o uso de 
termos técnicos como biodiversidade. Para tanto os termos devem ser 
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traduzidos para uma linguagem popular. A apresentação deve conter: os 
estudos	que	subsidiaram	a	proposta;	os	 tipos	de	categorias	de	unidades	
de	conservação,	com	ênfase	na	categoria	que	está	sendo	proposta;	mapas	
com	a	localização,	os	limites	e	o	tamanho	da	UC;	os	povoados	mais	pró-
ximos;	os	critérios	para	se	chegar	ao	desenho	da	área;	as	atividades	proi-
bidas e permitidas na unidade e a importância da criação de unidade de 
conservação ao Município. Há procedimentos para a criação de unidade 
de conservação municipal. Essas etapas são:

 – Abertura do processo: Na capa de instrução do processo é reco-
mendável incluir os seguintes dados: número do processo, data 
de protocolo, assunto (exemplo: Processo n. 12.345, de 2009 de 
5-6-2009, Assunto: Criação de unidade de conservação na Serra 
da Cachoeira Gelada), Interessado: Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente ou órgão do Sisnama). Quando a prefeitura não dis-
põe de protocolo informatizado, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente ou órgão do Sisnama deverá preparar uma pasta para 
arquivar todos os documentos referentes ao processo de criação 
da unidade de conservação e manter os documentos disponíveis 
para eventuais pesquisas e acesso aos gestores municipais e ao 
público em geral.

 – Avaliação da demanda de criação: A demanda de criação de uma 
unidade de conservação pode ser realizada pelos técnicos da pre-
feitura, pesquisadores, vereador, sociedade civil, ONG ambien-
talista etc. Consideram-se áreas com potencial de serem trans-
formadas em unidades de conservação aquelas que possuem 
uma ou mais características: remanescentes em bom estado de 
conservação, presença de espécies ameaçadas, raras, migratórias, 
endêmicas, áreas inseridas no Probio, beleza cênica, potencial 
para ecoturismo, rica em biodiversidade, sítios raros, presença de 
recursos hídricos e disponibilidade de uso sustentável dos recur-
sos naturais.

 – Realização de estudos técnicos (Devem conter obrigatoriamente 
no mínimo): Antes de iniciar os estudos técnicos necessários à 
criação da unidade, o órgão gestor deverá realizar um levanta-
mento dos dados já disponíveis sobre a região, isso evitará dupli-
cidade de estudos, diminuindo os custos e agilizando o processo 
de criação. Cabe ressaltar que algumas unidades de conserva-
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ção foram criadas com base em estudos já existentes, os quais 
foram realizados por instituições ambientalistas e de pesquisas 
(relatórios	 técnicos,	dissertações,	EIA-Rima,	monografias	 etc.):	
1.	 Caracterização	 biológica;	 2.	 Caracterização	 do	 meio	 físico;	
2.1.	Potencial	para	visitação	pública;	3.	Caracterização	socioeco-
nômica;	 4.	Definição	 da	 categoria;	 5.	 Procedimento	 anterior	 à	
consulta	pública;	6.	Consulta	pública;	7.	Procedimento	posterior	
à	consulta	pública;	8.	Elaboração	do	mapa	e	memorial	descriti-
vo	da	unidade;	9.	Elaboração	do	ato	de	criação	de	uma	unidade	
de	conservação;	10.	Inscrição	de	órgão	gestor	e	de	unidades	de	
conservação no Cadastro nacional de Unidades de Conservação 
(CnUC): Os procedimentos para inserção no CnUC estão nor-
matizados na Portaria n. 380, de 27 de dezembro de 2005, publi-
cado no D.O.U., de 28/2012-2005, e as principais vantagens da 
implantação do Cadastro Nacional de Unidades de Conserva-
ção:	10.1.	Disponibiliza	 informações	oficiais	sobre	as	unidades	
de conservação do SNUC. 10.2. Oferece relatórios detalhados 
sobre a situação das unidades de conservação, facilitando a rea-
lização	de	diagnósticos,	a	identificação	de	problemas	e	a	tomada	
de decisão. 10.3. Permite a criação e acompanhamento de indi-
cadores sobre o estado de implementação do SNUC. 10.4. Veri-
fica	a	conformidade	das	unidades	de	conservação	com	normas	
e critérios de criação estabelecidos na Lei n. 9.985/2000. 10.5. 
Disponibiliza informações ao planejamento, à administração e à 
fiscalização	das	unidades	de	conservação.	10.6.	Os	recursos	pro-
venientes de compensação ambiental serão destinados exclusiva-
mente para unidades de conservação reconhecidas pelo SNUC 
como pertencentes ao Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza (art. 11 da Resolução Conama n. 371/2006).

A consulta aos órgãos públicos se faz necessária para que a Prefeitu-
ra,	Secretaria	de	Meio	Ambiente	ou	órgão	do	Sisnama	identifique	possíveis	
conflitos	de	 interesses	 (Exemplo	na	área	proposta	para	criação	da	UC	o	
INCRA pretende implantar um Projeto de Assentamento). Caso os técni-
cos tenham conhecimento que não existe nenhum outro projeto proposto 
para área, esta etapa poderá ser suprimida. Durante a consulta pública, a 
Prefeitura	deverá	fixar,	num	prazo	mínimo	de	15	dias,	o	tempo	para	que	a	
sociedade possa enviar as demandas referentes à proposta de criação da UC.
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Supondo que a proposta de criação de um parque natural municipal 
se sobreponha a uma área de 100 hectares, de uma área total de lavra com 
10.000 hectares. Caso essa atividade seja importante à economia do muni-
cípio, o estudo deverá abordar como a indisponibilidade dos 100 hectares 
(1%) de calcário afetaria a economia e a mão de obra local e estabelecer 
um paralelo com os possíveis empregos diretos (guarda-parques, brigada 
de incêndio, gestores da unidade) e indiretos (artesões, restaurante, pousa-
da, comércio em geral) que a criação do parque proporcionará.

A área de estudo geralmente abrange: fragmentos de mata, serras, 
cavernas, lagoas, rios, cachoeiras, formações geológicas, pinturas rupestres 
etc. Não esquecer de incluir o entorno dessas áreas, principalmente as que 
estiverem em bom estado de conservação ou com potencial de recupera-
ção a médio prazo.

O	levantamento	fundiário	tem	como	objetivo	identificar	o	número	
total ou uma amostragem do número de propriedades tituladas e o de 
moradores da área de estudo, inclusive a posse e as atividades por eles 
desenvolvidas (produtos cultivados, animais criados e o tamanho da área 
cultivada ou destinada à pecuária) e o estado de conservação da vegetação 
nativa.	Estas	informações	subsidiarão	os	técnicos	para	definir	a	categoria	
da unidade, além de permitir uma avaliação do processo futuro de remo-
ção e desapropriação.

Em	se	tratando	de	propriedades	particulares	com	identificação	dos	
legítimos proprietários, é recomendável que o técnico evite a inclusão de 
benfeitorias	na	área	proposta.	A	inclusão	de	uma	benfeitoria	só	se	justifica	
quando existe uma boa argumentação técnica, como exemplo: a plantação 
de frutífera está localizada no centro da proposta, numa área de relevância 
ambiental, portanto, não é recomendável à exclusão da mesma.

Para	 definição	 dos	 limites	 da	 unidade	 de	 conservação,	 de	 grande	
extensão territorial, a instituição deverá realizar vistoria(s) de campo na 
área, com auxílio de mapas, fotos aéreas e imagem de satélites. Todas as 
áreas	vistoriadas	deverão	receber	suas	respectivas	coordenadas	geográficas	
obtidas com auxílio de um GPS. O software Google Earth disponibiliza 
imagens	que	poderão	auxiliar	na	vistoria	e	na	definição	da	área	proposta.	
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O Google Earth poderá apoiar a elaboração do memorial descritivo. O 
mapa preliminar da proposta e o mapa da consulta pública poderá ser 
elaborado no software Google Earth.

Cabe informar que o Núcleo de Conservação e Manejo da Biodiver-
sidade do MMA apoia a execução de projetos que contribuam à conserva-
ção e ao uso sustentável da diversidade biológica e dos recursos genéticos, 
bem como contribuam à expansão e à consolidação do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC/2000), para que se dê a conservação 
da natureza e a utilização sustentável do entorno dessas unidades, ou de 
outras legalmente protegidas como elas, a saber: 

área de Atuação: Gestão Participativa de Unidades de Conserva-
ção: Esta área de atuação visa a contribuir para a implementação de Uni-
dades de Conservação de âmbito municipal, estadual e federal, auxiliando 
o processo de planejamento e implementação das unidades e seu entorno 
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (Lei n. 9.985/2000 e Decreto n. 4.340/2002), 
dando prioridade a práticas de processos participativos de gestão. As ações 
apoiadas devem buscar resultados que contribuam à implementação das 
diferentes categorias de manejo das Unidades de Conservação descritas 
na Lei n. 9.985, de 2000, e regulamentadas pelo Decreto n. 4.340, de 2002, 
nas diferentes esferas de governo, tornado possíveis ações de estruturação, 
planejamento e o manejo destas, para que, além de cumprir com os seus 
objetivos de criação, busque-se integração dos órgãos gestores das unida-
des com a sociedade civil. Ações:

 – Apoio	à	Criação	de	Conselhos	das	Unidades	de	Conservação;

 – Fortalecimento e Implementação de Conselhos de Unidades de 
Conservação;

 – Elaboração	de	Planos	de	Manejo	de	Unidades	de	Conservação;

 – Revisão	de	Planos	de	Manejo	de	Unidades	de	Conservação;

 – Revisão	de	Áreas	Protegidas	para	adequá-las	ao	SNUC;

 – Implementação das Ações Consideradas nos Planos de Manejo 
de	Unidades	de	Conservação;
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 – Implementação	de	Programas	de	Voluntariado;	e

 – Elaboração ou Revisão de Memorial Descritivo (perímetro) de 
UCs com Base de Dados Georreferenciados.

área de Atuação: áreas Protegidas – Orientar o fomento de es-
tratégias de proteção, implantação e implementação de sítios históricos e 
culturais, corredores ecológicos e áreas outras protegidas por atos inter-
nacionais e atos públicos (mosaicos, corredores ecológicos, reservas da 
Biosfera, Sítios Ramsar, entre outras). Implementar estas áreas Protegidas 
fomentando a execução de projetos que contribuam ao desenvolvimento 
das ações do Programa áreas Protegidas no Brasil. As ações desta área 
somente serão atendidas por meio de demanda induzida.

área de Atuação: Conservação e Manejo da Biodiversidade: A área 
de atuação apoia projetos que contribuam ao conhecimento e a conserva-
ção de espécies silvestres, considerando, se possível, preencher as lacunas 
de	 informação	sobre	estas	espécies,	a	 identificação	das	causas	que	 leva-
ram ao seu processo de extinção, a geração de informações práticas sobre 
manejo, bem como informações que permitam a elaboração de políticas 
públicas	específicas	para	as	espécies	manejadas.	Ações:	

 – Elaboração de Planos de Ação para Espécies da Fauna Ameaça-
das	de	Extinção;

 – Elaboração de Planos de Ação para Espécies da Flora Ameaça-
das	de	Extinção;

 – Implementação de Planos de Ação para Espécies da Fauna 
Ameaçadas	de	Extinção;

 – Implementação de Planos de Ação para Espécies da Flora Amea-
çadas	de	Extinção;

 – Elaboração	de	Planos	de	Manejo	de	Espécies	Invasoras;

 – Implementação	de	Planos	de	Manejo	de	Espécies	Invasoras;	e

 – Caracterização/Diagnóstico da Biodiversidade.

área de Atuação: Uso Sustentável dos Recursos da Biodiversidade 
– Esta área de atuação apoia projetos que enfoquem a utilização de re-
cursos da biodiversidade em forma e em ritmo tais que não levem à dimi-
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nuição da diversidade biológica em longo prazo, quando gera alternativas 
econômicas para as comunidades envolvidas na área de atuação, quando 
promove o desenvolvimento sustentável das comunidades, por meio de 
uma gestão ambiental responsável e à melhoria de qualidade de vida destas 
comunidades. Ações:

 – Desenvolvimento Comunitário com Base Conservacionista.

16.7.2 A Criação de Viveiros de Mudas

Não obstante a importância em termos ambientais, o aumento da 
produção agrícola, da atividade industrial, do crescimento populacional 
e da disseminação de condomínios irregulares vem colocando em risco 
o	ambiente.	Isso	causa	danos	irreversíveis	à	fauna	e	em	especial	à	flora	e	
sobrecarrega aos recursos hídricos, se não for devidamente controlado.

Nesse contexto, são necessárias ações que possam recuperar e con-
servar as áreas remanescentes de vegetação, de acordo com o bioma, para 
a preservação dos recursos naturais, e para isso a produção de mudas de 
espécies nativas (ou exóticas) é essencial. A demanda por mudas de espé-
cies nativas dos biomas brasileiros, em geral tem crescido bastante nos úl-
timos anos, tanto pela valorização dessas espécies como pela necessidade 
de recuperação das áreas de Preservação Permanente (APPs) e das áreas 
de Reserva Legal (ARLs) indicadas pelo novo Código Florestal.

Se o Município não se interessar por isso, pode ser muito difícil 
encontrar mudas nos viveiros comerciais da região devido à falta de co-
nhecimento	de	como	produzi-las	ou	mesmo	pela	dificuldade	de	conseguir	
sementes	na	natureza.	Assim,	para	minimizar	essa	deficiência,	divulgamos	
aqui informações sobre 90 espécies viabilizadas pelos estudos oriundos 
dos projetos da Embrapa “Soluções tecnológicas para a adequação am-
biental da paisagem rural ao Código Florestal Brasileiro (WebAmbiente)” 
e o Projeto Biomas-Embrapa/CNA, bem como a cooperação técnica da 
Rede de Sementes do Cerrado4 . Esta, como outras redes de sementes 
existentes no Brasil, busca facilitar o intercâmbio de informações sobre 
a disponibilidade de sementes em diferentes locais dos biomas brasilei-

4. www.rsc.org.br.
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ros. No bioma Cerrado, por exemplo, está presente com várias espécies 
importantes que podem ser utilizadas com o propósito de recuperação 
ambiental e por gerarem produtos de consumo humano na alimentação, 
na produção madeireira, na medicina, entre outros. Entretanto, este uso 
geralmente acontece por extrativismo, o que pode comprometer a susten-
tabilidade.

Capacidade de suporte é o nível de utilização dos recursos naturais 
que um sistema ambiental ou um ecossistema pode suportar, garantindo 
sua sustentabilidade e a conservação de recursos com respeito aos padrões 
de qualidade ambiental. Assim, a extração de qualquer produto da nature-
za que exceda essa capacidade é entendida como não sustentável. Para tal, 
a implantação de um viveiro grande (de preferência) com planejamento de 
coleta de sementes e a produção de mudas é fundamental. Além dos pro-
cedimentos técnicos de coleta e de produção da muda, é viável considerar 
o tipo do viveiro que vai ser construído: individual ou comunitário. Neste 
último caso, devem participar das decisões os principais atores envolvidos 
no processo, quer sejam da escola, quer sejam da comunidade ou da as-
sociação local, ou mesmo com empresas e instituições de pesquisa. Esses 
grupos devem participar trazendo sugestões de manejo do local e ambien-
te da construção, de quais espécies serão produzidas ou mesmo decidir 
quais e quem vai ser responsável pelas tarefas e pelas ações necessárias 
nessa	produção.	Técnicas	simples	de	planejamento	estratégico	na	defini-
ção	das	ações	e	a	priorização	das	tarefas	identificadas	são	essenciais	para	
organizar	a	comunidade	e,	dessa	forma,	atingir	o	objetivo	final.	A	seleção	
das espécies ao plantio é tão importante quanto a qualidade das mudas a 
serem levadas ao campo. Mudas de boa qualidade podem determinar o 
sucesso do plantio, porém a correta escolha das espécies ao local a ser re-
cuperado vai agregar valor ao plantio. Diversas espécies de plantas nativas 
possuem importância econômica reconhecida tanto pelas populações tra-
dicionais como pela pesquisa, e muitas delas enquadram-se em mais de um 
tipo de utilização, por isso são espécies de conhecido uso múltiplo, como 
destacado em Ribeiro et al. (2008), o que as faz potencialmente prioritárias 
para esta seleção. A seleção das espécies indicadas deve ser baseada não 
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apenas em sua importância na manutenção de ambientes pelos serviços 
ambientais, porém também por seu potencial econômico.

Considerar espécies de uso múltiplo pode ser muito vantajoso, pois 
uma mesma planta pode colaborar de diversas maneiras na renda da pro-
priedade rural e na recuperação ambiental, e ainda paisagismo. Cada vez 
mais tem sido reconhecida a importância de se adicionar valor ao produ-
to fornecido por essas espécies. Enquanto o valor econômico do fruto 
in natura no pé pode ser muito pequeno, porém a polpa acondicionada 
congelada em sacos plásticos pode valer muitas vezes mais. Agregar valor 
a produtos alimentares como sorvetes, sucos, tortas e bolos com polpa 
de algumas dessas espécies tem proporcionado renda valiosa para comu-
nidades de diversas regiões do país. No entanto, infelizmente nem todas 
as espécies dos biomas apresentam facilidade de produção de mudas em 
viveiro. Muito trabalho de pesquisa básica ainda é necessário para várias 
delas. Cabe lembrar que a construção de um viveiro, precisa de pessoas 
engajadas,	de	manutenção,	coleta	e	no	beneficiamento	das	sementes	e	na	
produção de mudas de algumas espécies importantes do bioma(s) em que 
o município possui ou está inserido.

16.8 O PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PAISA-
GÍSTICA DA CIDADE.

Ultimamente temos observado que está aumentando na população 
a preocupação em relação ao meio ambiente urbano e a qualidade de vida 
de nossas cidades, principalmente pelo processo de urbanização que vem 
se	intensificando	no	Brasil.	Assim,	é	de	curial	importância	que	parlamenta-
res, governadores e prefeitos desenvolvam políticas públicas e normativas 
com o escopo de planejar seus territórios com a inclusão e manutenção 
de espaços verde e arborização viária. Nas zonas urbanas, as áreas verdes 
funcionam como um respiradouro ao favorecer a circulação de ar. Essas 
áreas também garantem maior qualidade de vida das pessoas, propiciando 
lazer, recreação e atividades esportivas. 

Atualmente, as áreas verdes e arborização viária são essenciais a 
qualquer planejamento urbano, tanto que nas políticas públicas brasileiras 
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há recomendação para sua criação em bairros residenciais, condomínios e 
loteamentos,	bem	como	essas	áreas	devem	ser	definidos	claramente	que	
são para recreação, escolas, parques infantis, para jogos de adolescentes e 
outros, sempre para uso coletivo.

Neste entendimento, é salutar enfocar que a arborização urbana é 
caracterizada principalmente pela plantação de árvores de porte em pra-
ças, parques, nas calçadas de vias públicas e nas alamedas e se constitui 
hoje em dia uma das mais relevantes atividades da gestão urbana, devendo 
fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades de 
cada município.  

No desenvolvimento das cidades, constata-se a importância da am-
pliação da oferta de serviços públicos que necessitam e utilizam espaços 
comuns, interagindo com a paisagem e o meio ambiente, principalmente 
com a arborização. Os habitantes de uma cidade bem arborizada perce-
bem e valorizam os benefícios ambientais, sociais, paisagísticos e patri-
moniais proporcionados pelas árvores e pelos espaços verdes existentes 
CEMIG, 2011). 
          De acordo com CEMIG (2011):

[...] Nos termos da Constituição Federal (art. 30 e art. 182) e do 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), cabe ao município criar, pre-
servar e proteger as áreas verdes da cidade e também o sistema de 
arborização, ambos como parte de sua política de desenvolvimento 
urbano.	A	atuação	municipal	deve	ocorrer	através	de	leis	específi-
cas, próprias de cada município, de forma a atender aos interesses 
locais, mas sem contrariar as determinações e orientações das leis 
federais e estaduais.

Desta forma, a arborização das cidades, além da estratégia de ameni-
zação de aspectos ambientais adversos, é importante sob os aspectos eco-
lógico, histórico, cultural, social, estético e paisagístico, contribuindo para: 
a)	A	manutenção	da	estabilidade	microclimática;	b)	O	conforto	térmico	
associado	à	umidade	do	ar	e	à	sombra;	c)	A	melhoria	da	qualidade	do	ar;	
d)	A	redução	da	poluição;	e)	A	melhoria	da	infiltração	da	água	no	solo,	evi-
tando	erosões	associadas	ao	escoamento	superficial	das	águas	das	chuvas;	
f)	A	proteção	e	direcionamento	do	vento;	g)	A	proteção	dos	corpos	d’água	
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e	do	solo;	g)	A	conservação	genética	da	flora	nativa;	h)	O	abrigo	à	fauna	
silvestre, contribuindo para o equilíbrio das cadeias alimentares, diminuin-
do	pragas	e	agentes	vetores	de	doenças;	i)		A	formação	de	barreiras	visuais	
e/ou	sonoras,	proporcionando	privacidade;	j)	O	cotidiano	da	população,	
funcionando	como	elementos	referenciais	marcantes;	k)		O	embelezamen-
to	da	cidade,	proporcionando	prazer	estético	e	bemestar	psicológico;	m)	
O	aumento	do	valor	das	propriedades;		n)		A	melhoria	da	saúde	física	e	
mental da população, e o) como fator educacional (CEMIG, 2011). 

Ademais, por se constituírem em muitos casos em redutos de es-
pécies	da	fauna	e	flora	local,	até	com	espécies	ameaçadas	de	extinção,	as	
árvores e áreas verdes urbanas tornam-se espaços territoriais importan-
tíssimos em termos preservacionistas, o que aumenta ainda mais sua im-
portância para a coletividade, agregando-se aí também o fator ecológico. 
Estas funções e características reforçam seu caráter de bem difuso, ou seja, 
de	todos,	afinal	o	meio	ambiente	sadio	é	um	direito	de	todo	cidadão	(art.	
225, CRFB/88).

Sem olvidar, que por se tratar de uma atividade de ordem pública 
imprescindível ao bem estar da população, nos termos dos artigos 30, 
VIII, 183 e 183 da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade (Lei n.º 
10.257/01), cabe ao Poder Público municipal em sua política de desen-
volvimento urbano, entre outras atribuições, criar, preservar e proteger as 
áreas	verdes	da	cidade,	mediante	leis	específicas,	bem	como	regulamentar	
o sistema de arborização. Disciplinar a poda das árvores e criar viveiros 
municipais	de	mudas	estão	entre	as	providências	específicas	neste	sentido,	
sem contar na importância de normas contidas no Plano Diretor.

Além disso, a legislação urbanística municipal pode e deve incenti-
var ao particular a conservação de áreas verdes em sua propriedade, as-
sim como incentivar a sua criação e manutenção, possibilitando inclusive 
desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao proprietário 
que constitui ou mantém áreas verdes no seu imóvel, como já ocorrem em 
algumas cidades, bem como envolver o setor empresarial na manutenção 
de praças, como fazem alguns municípios brasileiros por meio da parceria 
público-privada na adoção de praças. 
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Por sua vez, através da Lei n.º 9.605, de 1998, (Lei de Crimes Am-
bientais)	nos	termos	do	artigo	49,	penaliza	quem	destrói	ou	danifica,	lesa	
ou maltrata, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de lo-
gradouros públicos ou em propriedades privadas alheias, comete crime am-
biental. Assim, conforme exposto, pela condição jurídica de bem comum 
do povo, as áreas verdes naturais ou arborizadas, podem e devem ser pro-
tegidas legalmente pela coletividade através das associações de bairro, por 
meio da ação civil pública (Lei n.° 7347/85), ou pelo Ministério Público, 
ou ainda pelo cidadão através da ação popular (Lei n.° 4717/65), por sua 
importância socioambiental representam valores inestimáveis aos cidadãos, 
bem como às empresas que nada mais são do que a extensão de nossas 
atividades e consequentemente de nossos anseios e bem estar.

O planejamento da arborização deve passar pela gestão pública em 
sua mais ampla compreensão. O órgão gestor da arborização deve trabalhar 
em acordo com políticas comprometidas com um manejo que reconheça 
não somente a importância da presença das árvores na cidade, mas que 
efetivamente respalde as práticas necessárias à sua boa condução após a im-
plantação de áreas verdes e a arborização viária. As áreas verdes são distri-
buídas no espaço urbano como parques, praças e jardins. O planejamento 
para estas áreas exige a elaboração de projetos paisagísticos, de implantação 
e	manejo,	muitas	vezes	específicos	para	cada	unidade.	A	arborização	viária	
é composta pelas árvores plantadas nas calçadas das ruas da cidade e nos 
canteiros separadores de pistas de avenidas. 

Vale ressaltar, que o plantio de árvores deve ser planejado, tanto 
para as áreas verdes quanto para a arborização viária, pois, caso contrário, 
pode ocorrer uma série de entraves futuros. Neste sentido, alguns aspectos 
importantes devem ser considerados na implantação da arborização, tais 
como os culturais e históricos da localidade ou as necessidades e anseios 
da comunidade, já que a participação da população é uma condição impor-
tante para o sucesso de qualquer projeto de arborização urbana. Portanto, 
o planejamento da arborização ou do cultivo de árvores no meio urba-
no exige um processo cuidadoso que previna os procedimentos desde sua 
concepção até sua implantação e manutenção.
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Através do Programa de Gestão Ambiental Municipal procuraremos 
incentivar nossos parlamentares, governadores, e prefeitos a instituírem 
normas e politicas públicas para a implantação de Programa de Arboriza-
ção e Manutenção Paisagística da Cidade. O Programa tem como escopo 
principal incentivar e facilitar o plantio de árvores pelas cidades de forma 
coordenada	respeitando	as	características	específicas	de	cada	formação	ve-
getal, reduzindo o calor para as pessoas com mais sombras, proporcio-
nando melhor qualidade de vida no espaço urbano coletivo, sem olvidar 
do incremento de políticas públicas propulsoras para adoção do Programa 
com incentivos de descontos de IPTU ao cidadão que plantar em sua resi-
dência, e das parcerias público-privadas para a celebração  de  Termos  de  
Cooperação  com  a  iniciativa privada, visando  à  execução  e  manutenção  
de  melhorias  urbanas,  ambientais  e  paisagísticas,  e  a conservação de 
áreas verdes municipais. 

Assim, os municípios devem adotar medidas para preservar e esti-
mular	a	criação	desses	espaços,	como:	a)	Identificar	áreas	verdes	e	destinar	
esses	locais	para	uso	público;	b)	Implantar	um	sistema	de	gestão	compar-
tilhada	de	praças	e	áreas	públicas	municipais;	c)	Estabelecer,	mediante	lei	
municipal, a exigência prévia de autorização para poda ou sacrifício de ár-
vore localizada no perímetro urbano, com a obrigatoriedade de acompa-
nhamento	da	poda	por	profissional	habilitado;	d)	Promover	a	terceirização	
de pontos de venda e equipamentos de lazer em áreas verdes ou espaços 
públicos, revertendo os recursos arrecadados para a manutenção das pra-
ças	e	parques	municipais;	e	e)	Criar	parcerias	com	a	iniciativa	privada	no	
sentido de promover a adoção de praças e parques por empresas (CEMIG, 
2011).

16.9 OS ESTUDOS GEOTÉCNICOS E DE PARCELAMENTO DO 
SOLO.

A O Parcelamento do solo é o principal instrumento de estruturação 
do espaço urbano e tem como objetivo a criação de um espaço adequado 
à habitação humana com base em planejamento de expansão. O principal 
objetivo de políticas de parcelamento do solo é desenvolver as regiões de 
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modo que propicie o máximo de bem-estar aos cidadãos. O parcelamento 
do solo poderá ser feito mediante: a) Loteamento: subdivisão de área em 
lotes	destinados	a	edificação,	com	abertura	de	novas	vias	de	circulação,	de	
logradouros	 públicos	 ou	 prolongamento,	modificação	 ou	 ampliação	 das	
vias	 existentes;	b)	Desmembramento:	 subdivisão	de	 área	 em	 lotes	desti-
nados	a	edificação,	com	aproveitamento	do	sistema	viário	existente,	desde	
que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento,	modificação	ou	ampliação	dos	já	existentes.	Desse	modo,	
o estudo prévio das condições do solo e a criação de novos loteamentos 
são imprescindíveis.

A legislação atual que regulamenta o parcelamento do solo preco-
niza o ambiente urbano sustentável, atentando sempre para primar pela 
valorização à vida humana, que alia o crescimento urbano à preservação 
ambiental. Alguns elementos construídos ou projetos são fundamentais 
na equalização de uma boa ocupação territorial como a infraestrutura, o 
sistema viário, a legislação, o zoneamento, os aspectos culturais, históricos 
e econômicos, as áreas públicas verdes, de lazer e institucionais, dentre 
outras. 

O Código Florestal, a Lei Federal de Parcelamento do Solo Urba-
no, o Plano Diretor e a Lei de Ocupação e Uso do Solo dos municípios 
desempenham	um	papel	fundamental	à	vida	urbana,	definindo-se	os	cri-
térios para os projetos de loteamento e desmembramento nos terrenos 
públicos ou particulares.

A regulamentação do Parcelamento do Solo Urbano é realizada com 
a instituição de Lei Complementar em conformidade com as diretrizes 
urbanísticas para parcelamento do solo urbano e rural, previstas no Plano 
Diretor, e em conformidade com a legislação federal e estadual, que dis-
porá	sobre	as	normas	relativas	ao	parcelamento	do	solo	urbano	e	rural;	e	
os requisitos para aprovação de loteamentos, desmembramentos ou des-
dobramentos. 

O	parcelamento	do	solo	urbano	nos	municípios	tem	como	finalida-
de: a) orientar o projeto e a execução de qualquer empreendimento que 
implique	 em	parcelamento	do	 solo	para	fins	 urbanos	no	Município;	 b)	



222

impedir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos em áreas ina-
dequadas;	c)	impedir	a	comercialização	de	lotes	antes	do	registro	da	cau-
ção, como forma de garantia da realização da infraestrutura, no Cartório 
de	Registro	de	Imóveis;	d)	assegurar	a	existência	de	padrões	urbanísticos	
e ambientais que garantam a dignidade da pessoa humana e promovam a 
função	social	da	cidade	nos	processos	de	parcelamento	do	solo	para	fins	
urbanos.

Muitos municípios brasileiros ainda não possuem Plano Diretor e 
consequentemente normas que disciplinem o Parcelamento do Solo Ur-
bano, o que vem a gerar intensa atividade antrópica nos biomas locais e 
grilagem	de	terras.	Assim,	ficam	algumas	lacunas	provocadas	pela	omissão	
estadual	e	municipal	com	o	fito	de	disciplinar	o	uso	e	acesso	do	solo	ur-
bano, como por exemplo, como proceder em caso de ocupação irregular. 
Por meio da regulamentação da lei do parcelamento do solo é possível ao 
município proibir o parcelamento de terrenos: Em alagadiços e sujeitos a 
inundação;	em	terrados	com	material	nocivo	à	saúde	pública;	Em	condi-
ções	geológicas	desfavoráveis;	bem	como	estabelecer	faixas	de	vegetação	
para preservar margens de corpos d’água e bens do patrimônio histórico 
e	paisagístico;	assim	como	Instituir	cinturões	verdes	no	entorno	das	áreas	
industriais	e	áreas	de	transição	entre	zonas;	Definir	percentual	de	área	livre	
de	impermeabilização;	e	agir	preventivamente	por	meio	do	licenciamento	
ambiental, antes que os loteamentos ocorram.

Mesma situação pode ser aplicada em ocupações ilegais, clandestinas, 
decorrentes de grilagem e invasões que acarretam problemas ao meio am-
biente, quando instaladas próximas de áreas de mananciais (regiões onde a 
fonte de água doce é captada para consumo humano), e em áreas de pre-
servação permanente (área protegida, coberta ou não por vegetação, com 
função de preservar os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geo-
lógica).	Além	do	risco	de	desmoronamentos,	 tais	ocupações	dificilmente	
possuem infraestrutura adequada de saneamento básico.

Em algumas situações a ocupação irregular já ocorreu e neste caso o 
município deverá: 

a)	encontra	formas	de	conter	a	expansão	do	que	já	está	consolidado;
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b) Demarcar limites ao crescimento da comunidade, sinalizando as 
fronteiras entre as áreas que devem ser protegidas e as que já foram cons-
truídas;	

c) Impedir que se desenvolvam novos focos de construção irregular 
em	áreas	de	risco	ou	de	área	preservação	permanente;	

d) Propor parcerias entre o setor privado e organizações comunitárias 
para	assentamentos	populares	e	atendimento	a	necessidades	especiais;	e	

e) Com apoio de policiais e guarda municipal, realizar demolições 
administrativas, de modo que preveja tragédias em zonas de risco, preven-
do soluções para as famílias removidas.

O Programa de Gestão Ambiental Municipal deve procurar incenti-
var os parlamentares, governadores, e prefeitos a instituírem normas e polí-
ticas	públicas	à	implantação	da	Lei	Complementar	com	o	fito	de	disciplinar	
o parcelamento do solo urbano em seus municípios.

16.10 AS PARCERIAS DE INTEGRAÇÃO COM O SETOR PRIVADO E 
COM O ACADÊMICO.

A	Constituição	Federal	tem	um	Capítulo	especifico	que	trata	da	in-
serção de todos na preservação e conservação do meio ambiente, vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qua-
lidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras ge-
rações (grifo nosso).

O	maior	desafio	do	gestor	municipal	que	busca	estabelecer	bases	
para o Município sustentável é encontrar modelos de políticas que, a um 
só tempo, harmonizem as necessidades da economia, impulsionadas pela 
globalização, regulem os mecanismos da produção local, enquanto en-
frentam os problemas da exclusão social e da degradação ambiental tão 
presente em todos os municípios brasileiros. Ao buscá-los, surgem das ex-
periências atuais alguns procedimentos importantes e necessários, como:     
as	parcerias;	 a	descentralização;	 a	 gestão	democrática	participativa,	 des-
tacando os instrumentos que contemplam criação de órgãos colegiados 
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para a gestão compartilhada dos serviços comunitários e a melhora nos 
regulamentos	 de	 construção	 e	 ocupação;	 e	 entabulamento	 de	 parcerias	
com o setor privado e a comunidade.

Na atualidade, principalmente a partir da Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), tam-
bém designada por ECO-92, Rio-92,  realizada em 1992 no Rio de Janeiro, 
tem-se grande ênfase a uma conscientização social em prol da cooperação 
para a preservação e conservação do meio ambiente em benefício de toda a 
humanidade. Essa preocupação se encontra consagrada na Convenção da 
Biodiversidade,	acordo	aprovado	durante	a	RIO-92,	ratificado	pelo	Con-
gresso Nacional em dezembro de 1993, com o respectivo Decreto Legis-
lativo n.º 2, de 03 de fevereiro de 1994, e demais legislação esparsa pátria 
hoje	existentes,	a	qual	tem	intensificado	o	tratamento	do	tema,	sempre	em	
busca da manutenção e conservação do ecossistema e da biodiversidade, 
com objetivos, entre outros, do uso sustentável de seus elementos e divi-
são equânime dos benefícios advindos da utilização de recursos genéticos. 

A proteção e a conservação ambiental, todavia, esbarra em inte-
resses	de	ordem	econômica,	sendo	este	o	grande	desafio	posto	às	autori-
dades estaduais e municipais, qual seja, um desenvolvimento sustentável 
que consiga conciliar o econômico com o ambiental. Neste sentido, urge 
a necessidade de buscar novas estruturas que previnam ou atenuem tais 
acontecimentos e os afastem cada vez mais da nossa realidade, fazendo 
com que, desse modo, se possibilite a apropriação dos recursos com a 
utilização ecologicamente consciente dos avanços tecnológicos em favor 
da produção de riquezas, o que somente é alcançado com planejamento 
estratégico de políticas públicas para os setores econômicos que repercu-
tam no meio ambiente, a proporcionar racionalidade às disponibilidades 
de áreas, água e recursos naturais existentes.

Neste sentido, é essecial a instituição de parcerias com o setor privado 
visando integrar ações para manutenção dos ecossistemas com seu devido 
uso com responsabilidade social e ambiental objetivando preservar e con-
servar para as futuras gerações. O termo Parceria Público Privado deve ser 
entendido em seu conceito mais amplo. Desde a Parceria Público Privado 
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clássica, de acordo com o conceito britânico, e conforme a lei das Parce-
ria Público Privado no Brasil, que contempla a Parceria Público Privado 
Administrativa e a Parceria Público Privado Patrocinada, passando pelos 
demais mecanismos de alianças público-privadas em geral, que alcançam 
a concessão, a permissão, a terceirização, o contrato de gestão até o termo 
de referência permitido às Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) na lei do terceiro setor. Para designar este conjunto de 
instrumentos e mecanismos, geralmente se utiliza a denominação de Alian-
ças Público-Privadas (APP). No Brasil, em pouco tempo, as Parceria Pú-
blico	Privado	têm-se	revelado	como	um	dos	mais	eficazes	instrumentos	de	
atração de investimentos, nos três níveis de governos (federal, estadual e 
municipal), e nos mais diversos setores da economia (saúde, educação, sa-
neamento, centros administrativos, manutenção de monumentos públicos, 
irrigação, comunicação, estádios de futebol, habitação, plataforma logística, 
diversas modalidades de transportes, penitenciárias, resíduos sólidos – ater-
ros sanitários e coleta seletiva – e infraestrutura de maneira geral).

Atualmente surgiu a expressão Parceria Público Privado Verde, para 
designar as oportunidades de aplicação de Parceria Público Privado no 
âmbito da gestão de meio ambiente envolvendo recursos naturais, biodi-
versidade, destinos turísticos, resíduos sólidos, unidades de conservação,  
outorga, e manutenção de praças públicas. E, neste campo da sustentabili-
dade, as Parceria Público Privado se revelam com extraordinário potencial, 
uma vez que, diferentemente de outras políticas públicas tradicionais, a 
sustentabilidade envolve, necessariamente, todo o ciclo produtivo, passan-
do pela produção, comercialização, consumo e os resíduos, e, portanto, 
requer ativa participação e integração entre os três setores: o público, o 
privado e o terceiro setor. Mesma situação vem ocorrendo com os ser-
viços de resíduos sólidos envolvendo serviços de aterros sanitários que 
pode ou não envolver a produção de gás de aterro e/ou de compostagem, 
a coleta seletiva e a reciclagem, já em forte expansão, sem contar a preo-
cupação com os resíduos da construção civil, que inicia a sua busca por 
alternativas viáveis, são exemplos desta participação e integração, sobretu-
do no âmbito municipal.
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Outra organização que aderiu a Parceria Público Privado foi o Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio ambiente (PNUMA) no Brasil, 
que tem sede em Brasília e é uma organização que dissemina, entre seus 
parceiros e à sociedade em geral, informações sobre acordos ambientais, 
programas, metodologias e conhecimentos em temas ambientais relevan-
tes.  O PNUMA contribui para o diálogo entre os gestores públicos, atores 
da sociedade civil, do setor privado e acadêmico para integrar ações com o 
fito	de	proteger	e	conservar	o	meio	ambiente	(PNUMA,	2016).

Nesse diapasão, nas últimas décadas, consolidou-se no Brasil a tese 
de que conservação ambiental e o desenvolvimento podem e devem ca-
minhar juntos, de modo a resgatar a iniciativa  de políticas ambientais do 
passado e resgatar as dívidas socioeconômicas do Brasil de forma susten-
tável com a inclusão da sociedade civil, do setor privado e acadêmico para 
integrar ações com o escopo de proteger e conservar o meio ambiente por 
meio de indução de normas e políticas públicas.

Na mesma direção, caminha o Governo Federal por meio do Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA), que tem estimulado e orientado a adoção 
de política de corresponsabilidade e parceria de gestão compartilhada atra-
vés da conscientização da sociedade para a prática de uma gestão otimiza-
da de seus recursos naturais. Como exemplos desta postura destacam-se 
a criação do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, em 
1997, e a participação do Brasil nos debates sobre as pautas da ISO 14.000 
e sua adoção gradual por parte da indústria no Brasil (BRASIL. MMA, 
2016).

No que se refere à descentralização de suas ações, o MMA tem 
adotado um conjunto de medidas buscando transferir o planejamento e 
a execução de políticas ambientais a estados, municípios, organizações 
não governamentais e outras entidades públicas e privadas. Exemplos 
são	 os	 projetos	 financiados	 pelo	 Fundo	 Nacional	 do	Meio	 Ambiente	
(FNMA), executados de forma inteiramente descentralizada (BRASIL. 
MMA, 2016).

O Brasil, não obstante sua condição de país em desenvolvimento, 
prática e investe em políticas ambientais sintonizadas com o paradigma do 
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desenvolvimento sustentável, sendo um dos países que mais participou 
de eventos internacionais ambientais, sendo signatário de quase todos os 
Tratados mundiais. 

Como forma de romper com o estágio atual o MMA relaciona seis 
pontos das ações do Governo na área do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Hídricos (BRASIL.MMA, 2016): a) introdução da questão ambiental 
nos programas e políticas econômicas do Governo, cujo exemplo mais 
significativo	é	o	Protocolo	Verde;	b)	implementação	da	Política	Nacional	
Integrada para a Amazônia Legal, que visa à reorientação do crescimento 
econômico na região, sua maior integração e à valorização do homem 
amazônico;	 c)	 implantação	 de	 um	modelo	 de	 gestão	 descentralizada	 e	
compartilhada	dos	recursos	hídricos;	d)	aceleração	da	disponibilização	e	
aplicação	 dos	 recursos	 externos;	 e)	 execução	 do	 Programa	Especial	 de	
Retomadas de Obras Inacabadas, destinadas tanto ao aproveitamento hi-
dro-agrícola quanto ao aumento da oferta de água no semi-árido nordes-
tino;	f)	implantação	de	modelos	e	de	iniciativas	para	gestão	integrada	dos	
ambientes costeiro e marinho.

Neste sentido, urge a necessidade de incentivo a parcerias integran-
do o setor privado em uma nova cultura de responsabilidade ambiental 
e criação de espaços para a preparação e participação da sociedade civil 
e setores acadêmicos para atuar solidariamente na gestão ambiental e no 
desenvolvimento sustentável. Assim, as Parcerias Público Privadas  sur-
gem como alternativa importante para viabilização econômica da criação 
da	 infraestrutura	 do	 País,	 com	melhoras	 e	 vantagens	 significativas	 nas	
uniões de esforços que proporcionam entre o setor público e o privado, 
especialmente quanto aos benefícios em termos de incentivo à preserva-
ção e restauração do ecossistema envolvido, de forma direta ou indireta-
mente, nos projetos. Sem olvidar da experiência que as empresas tem na 
execução de obras estruturantes e de grandes vultos que envolvem riscos 
financeiros.		

De acordo com Caldas (2012) as discussões sobre as parcerias públi-
co-privadas ocorreram em 1988, em Milão, quando ocorreu um seminário 
internacional	sobre	as	possibilidades	jurídicas	de	cooperação	financeira	e	
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organizacional entre os particulares e as Administrações Públicas locais 
nas	áreas	urbanas,	com	o	objetivo	de	se	 identificarem	quais	os	modelos	
mais	eficazes	para	o	envolvimento	do	empresariado	no	financiamento	e	na	
gestão das atividades públicas fora dos jurídico-organizacionais tradicio-
nais e por meios diferentes de aporte do capital necessário aos empreen-
dimentos. 

No Brasil esse processo foi desencadeado com a instituição da Lei 
n.º 11.079, DE 2004, a qual lhes confere a característica ora de contrato 
administrativo, ora de concessões de obras e serviços públicos, mediante o 
implemento de novas e diferenciadas garantias e repartições de riscos das 
atividades desempenhadas. 

Assim, de modo geral, as vantagens de aplicabilidade a projetos am-
bientais das parcerias público privadas é evidente a partir do fato de per-
mitirem compartilhamento do risco, redução do lapso para a implantação 
e estímulo às inovações, modernizações e melhorias a cargo do setor pri-
vado,	principalmente	em	atividades	como	de	saneamento	básico	financei-
ramente insustentáveis, em que existe o plausível risco do concessionário 
assumir	uma	atividade	deficitária.	

Este modelo de gestão publico privado é viável principalmente pela 
crise	atual	das	finanças	públicas	e	pela	necessidade	de	investimentos	em	
obras públicas estruturantes. Esses modelos estão sendo concretizados 
em muitos estados e municípios no Brasil principalmente em saneamento 
básico, manutenção e recuperação de monumentos públicos, e mais recen-
temente	em	outorga	florestal.				

As parcerias público privadas são instrumentos que podem auxi-
liar as administrações públicas a viabilizar investimentos em melhorias 
que contribuam para o bem-estar da população. Essas parcerias devem se 
transformar, como mais importantes paralelamente à busca das socieda-
des pelas respostas às questões mais intrincadas do ambiente urbano. Po-
dem não solucionar todas as questões, mas certamente tem a capacidade 
de diminuir a quantidade de problemas derivadas de demandas não aten-
didas pelo poder público e de envolver mais os cidadãos na busca de seus 
desejos e necessidades. O único cuidado a ser observado e mantido pelo 
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poder público se refere a manutenção do controle dos serviços delegados 
as empresas já que ela diferente do governo visa lucro, e pode estrapolar 
sua competência quanto ao aumento dos contribuintes nos serviços pres-
tados. 

Através do Programa de Gestão Ambiental Municipal estabelece-se 
mecanismos	com	o	fito	de	incentivar	os	prefeitos	a	instituírem	normas	e	
politicas públicas para adoção de Promoção de parcerias integrando o se-
tor privado em uma nova cultura de responsabilidade ambiental e criação 
de espaços para a preparação e participação da sociedade civil e setores 
acadêmicos para atuar solidariamente na gestão ambiental e no desenvol-
vimento sustentável.

16.11 A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, co-
nhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (art. 1º, 
da Lei n.º 9.795/99). “A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar pre-
sente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não formal” (art. 2º, da 
Lei n.º 9.795/99).

“A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua es-
fera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), instituições educacio-
nais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
organizações não governamentais com atuação em educação am-
biental” (art. 7º, da Lei n.º 9.795/99). 

Existem duas modalidades de educação ambiental. A informal e 
a formal. Entende-se por educação ambiental formal aquela realizada 
na educação escolar e desenvolvida no âmbito dos currículos das insti-
tuições de ensino públicas e privadas (art. 9º, da Lei n.º 9.795/99). Por 
sua vez, a educação ambiental não formal envolve as ações e as práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 
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ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do 
meio ambiente (art. 13, da Lei n.º 9.795/99). Ambas são importantes e 
se entrelaçam.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua 
competência	e	nas	áreas	de	sua	jurisdição,	definirão	diretrizes,	normas	e	
critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos 
da Política Nacional de Educação Ambiental (art. 16, da Lei n.º 9.795/99).

Portanto, o Programa Municipal de Educação Ambiental estabelece 
diretrizes, objetivos, potenciais participantes, linhas de ação e metas que 
nortearão os projetos e as ações de Educação Ambiental do Município. 
O Programa tem como base o envolvimento da sociedade, propiciando o 
desenvolvimento de uma postura critica e reƒlexiva, visando a ampliação 
da consciência para a participação da sociedade nas tomadas de decisão na 
gestão do meio ambiente.

O Programa Municipal de Educação Ambiental pode ser consoli-
dado a partir da Politica Municipal de Educação Ambiental. O estabeleci-
mento da Politica Municipal de Educação Ambiental é muito importante 
para estabelecer o tema no município e a ferramenta que vai desenvolver 
de	acordo	com	as	especificidades	locais,	o	entendimento	que	o	município	
possui sobre a Educação Ambiental. O Programa deve respeitar o que pre-
coniza a Politica Nacional de Educação Ambiental (Lei n.º 9.795/1999), 
com o Decreto que a regulamenta (Decreto n.º 4.281/02), e com a Politica 
Estadual de Educação Ambiental de cada Estado da Federação. O Progra-
ma Municipal de Educação Ambiental é um instrumento para fomentar 
o desenvolvimento sustentável do município, por meio da implementação 
de uma política de Educação Ambiental, a partir da constante formação e 
articulação dos cidadãos e das ações desenvolvidas no Município.

Portanto, As discussões sobre a educação ambiental surgiram de 
uma necessidade histórica, que desde os anos 60 se discutem a relação do 
homem com a natureza e se tenta buscar alternativas sustentáveis, ela é um 
dos caminhos para tentar mudar a relação da humanidade com a natureza.

Neste sentido, os  prefeitos instituírão Programa de Educação Am-
biental como forma de envolver toda sociedade civil organizada, através 
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de um processo participativo permanente que procura incutir uma cons-
ciência crítica sobre a problemática ambiental local e regional, compreen-
dendo-se como crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução de 
problemas ambientais. Assim, a educação ambiental é um processo longo 
e cuidadoso, pois é necessária a conscientização e principalmente uma mu-
dança de comportamento, e essa mudança precisam acontecer através da 
nossa própria consciência, com cada um fazendo a sua parte de cuidar e 
respeitar o ambiente que vivemos e dependemos para sobreviver.

Sob a égide da “Cooperação e solidariedade como compromissos 
fundantes de todas as relações sociais”, da “Valorização do Trabalho Hu-
mano” e do “Desenvolvimento Econômico, Humano e Sustentável”, é 
essencial oportunizar meios da participação de toda sociedade com o setor 
público, o que será idealizado com a adoção do Programa Municipal de 
Educação Ambiental.

16.11.1 Os Projetos de Agente Ambiental ou Jovem Ambientalista

O Projeto “Agente Ambiental” é uma concepção de formação de 
cidadão que voluntariamente estejam sensibilizados para contribuir com 
a proteção e a preservação dos recursos naturais renováveis de seu bairro, 
do seu Distrito, e do seu Município, tendo como meta primordial a educa-
ção ambiental formal e informal.

Para participar como Agente Ambiental é um serviço voluntário 
em que é necessário ter vocação para exercitar atividades em prol do meio 
ambiente de sua comunidade, e ter disponibilidade. 

A melhoria da qualidade de vida começa na sua casa, e se estende 
para o seu bairro, Distrito e para seu Município. Assim, acreditando em 
um mundo melhor para todos na manutenção da biodiversidade, o Projeto 
Agente Ambiental pretende através de atividades de educação ambiental, 
de	fiscalização,	de	monitoramento	e	controle	ambiental,	 conscientizar	e	
sensibilizar os demais integrantes do município para conservação e pre-
servação do meio ambiental.

O Agente Ambiental será o elo entre a sociedade e o setor público.  
Ele irá contribuir na proteção e na conservação do meio ambiente para 
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as atuais e futuras gerações, atuando como multiplicador a frente dos im-
pactos ambientais sensibilizando todos do papel de cada um para evitar 
a degradação ambiental e meios necessários para amenizar as atividades 
antrópicas.

Após	a	definição	dos	Agentes	Ambientais,	a	coordenação	do	pro-
jeto a cargo da Coordenação de Educação Ambiental das secretarias mu-
nicipais	de	meio	ambiente,	realizará	oficinas	de	capacitação	em	educação	
ambiental, licenciamento ambiental, monitoramento, e controle ambien-
tal, através da utilização de dinâmicas de grupos e materiais didático-pe-
dagógicos,	em	que	serão	abordados	temas	na	área	de	recursos	florestais,	
pesqueiros, hídricos, minerário, resíduos sólidos, Legislação Ambiental, 
cidadania, doenças, dentre outros.

Os agentes ambientais serão multiplicadores das informações adqui-
ridas na capacitação, colaborando nas atividades de educação ambiental e 
na	fiscalização	ambiental	dos	municípios,	como:	a)	Participar	e	coordenar	
juntamente com os técnicos da secretaria municipal de meio ambiente os 
eventos anuais de meio ambiente, da semana anual da árvore, da semana 
anual	da	água,	dentre	outros;	b)	Colaborar	na	Revitalização	dos	canteiros	
sustentáveis	e	de	monumentos	públicos;	c)	Incentivar	a	criação	de	peque-
nas	hortas	e	hortos	nos	quintais	das	residências;	d)	Colaborar	para	Revi-
talizar os canteiros de plantas medicinais com a presença de moradores 
antigos	da	comunidade,	com	registro	de	receitas	da	medicina	popular;	e)	
Contribuir	para	identificar	cidadãos	com	perfil	para	atuar	como	Agentes	
ambientais	 (seleção,	 capacitação,	 ação);	 f)	 	Sensibilizar	para	 a	prática	da	
coleta	seletiva;	g)	Participar	da	Ação	de	Prevenção	e	Combate	contra	Den-
gue,	Chikungunya	 e	Zika;	h)	Difundir	 corretamente	os	 conceitos	 sobre	
Meio	Ambiente	e	Ecologia	Humana	no	seu	município;	 i)	 	Proporcionar	
por meio de atividades interativas a melhoria do ambiente comunitário e 
escolar	da	sua	comunidade,	do	seu	bairro,	e	do	seu	município;	j)	Estimular	
os membros do município a serem multiplicadores dos conhecimentos 
sobre Meio Ambiente em sua comunidade, e k) Buscar a interação entre 
empresas, escolas, comunidades e órgãos públicos que atuam ou desejam 
atuar com as questões ambientais.
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Após	a	formação	o	agente	ambiental	receberá	certificado,	uniforme	
e	carteirinha	de	identificação	assinada	pelo	Secretário	de	Meio	Ambiente	
do Município, recebendo, também, material didático. 

A assessoria do projeto Agente Ambiental será realizada pelos técni-
cos da Coordenadoria de Educação Ambiental do Município conjuntamen-
te com outros setores da Secretaria de Meio Ambiente (monitoramento, 
controle	e	fiscalização	ambiental),	demais	órgãos	municipais	interessados	no	
projeto,		com	a	finalidade	de	mapear	as	necessidades	locais	de	meio	ambien-
te permitindo desta forma, que os objetivos sejam atingidos.

É necessário acompanhar o desempenho e o realimentação dos 
Agentes Ambientais, adequando as sistemáticas antrópicas locais,  voltadas 
à necessidade da comunidade, bairro e do município nas questões ambien-
tais	identificadas.	Bem	como,	realizar	reuniões	periódicas	com	os	Agentes	
Ambientais para mapeamento das necessidades e orientação do trabalho a 
ser realizado nos municípios.

O	Projeto	Agente	Ambiental	tem	como	fito	desenvolver	uma	me-
todologia participativa, por meio de agentes multiplicadores, encapados 
em atuar em situação que possam ser revestidas na formação de cidadãos 
conscientes de seu papel como indutor de desenvolvimento econômico, 
com a preocupação social e ambiental.

Os municípios não foge a essência do que ocorre nas grandes capi-
tais em que o cidadão não participar e não interage com as políticas públi-
cas de meio ambiente e de ecologia humana.

Assim o Projeto visa conscientizar e sensibilizar um grupo proativo, 
inserindo de forma ativa no processo de alteração do quadro atual, modi-
ficando,	destarte,	toda	a	ecologia	humana	dessa	interação	social	do	público	
alvo do projeto.    

16.11.2 Os Projetos de Biblioteca Ambiental (Acervo Ambiental)

A	conscientização	ambiental	 é	um	dos	grandes	desafios	do	mun-
do atual. Trazer a discussão das temáticas ambientais junto a sociedade 
é foco principal dos projetos de educação ambiental em todo o País. No 
entanto, fazer educação ambiental não é uma tarefa difícil, pois depende 
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da consciência de cada um. Para tanto, é fundamental a criação de projetos 
cujos objetivos estejam relacionados com a importância do meio ambien-
te e a sustentabilidade. O Projeto Biblioteca Ambietal tem como escopo  
difundir os princípios da sustentabilidade e da conscientização ambiental 
disponibiizando um acervo com obras de meio ambiente.

A Biblioteca Ambiental tem por objetivo promover o acesso a lei-
turas e informações socioambientais com escopo formar cidadãos cons-
cientes de seu papel na defesa do meio ambiente, bem como dispor de 
todos os serviços ambientais realizados pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMAM).

Vale ressaltar que a Lei n.º 10.650, de 16 de abril de 2003, em seu 
artigo 2º salienta que:

Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta 
e	fundacional,	integrantes	do	Sisnama,	ficam	obrigados	a	permitir	
o acesso público aos documentos, expedientes e processos admi-
nistrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as 
informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio es-
crito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a: I - 
qualidade	do	meio	ambiente;	II	-	políticas,	planos	e	programas	po-
tencialmente	causadores	de	impacto	ambiental;	III	-	resultados	de	
monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição 
e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e 
ações	de	recuperação	de	áreas	degradadas;	IV	-	acidentes,	situações	
de	risco	ou	de	emergência	ambientais;	V	-	emissões	de	efluentes	
líquidos	e	gasosos,	e	produção	de	resíduos	sólidos;	VI	-	substâncias	
tóxicas	e	perigosas;	VII	-	diversidade	biológica;	VIII	-	organismos	
geneticamente	modificados.

Para implantar bibliotecas ambientais cada estado e municípios dis-
põem de recursos do Fundo Estadual ou Municipal de Meio Ambiente 
oriundo de licenças ambientais, multas e demais serviços ambientais, bem 
como de recursos próprios. Esse recurso pode também ser parte de Ter-
mo de Ajustamento de Consultas realizado entre empresas e Ministério 
Publico.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) também disponibiliza re-
cursos para os estados e os municípios que dispõem de espaço físico e 
corpo técnico para gerir a biblioteca através do Projeto Sala Verde.
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O Projeto Sala Verde, é coordenado pelo Departamento de Educa-
ção Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), e consis-
te no incentivo à implantação de espaços socioambientais para atuarem 
como potenciais Centros de informação e Formação ambiental. A dimen-
são básica de qualquer Sala Verde é a disponibilização e democratização da 
informação ambiental e a busca por maximizar as possibilidades dos mate-
riais distribuídos, colaborando para a construção de um espaço, que além 
do	acesso	à	informação,	ofereça	a	possibilidade	de	reflexão	e	construção	
do pensamento/ação ambiental (BRASIL.MMA, 2016).

Através do Programa de Gestão Ambiental Municipal os prefeitos 
promoverão a  implantação de biblioteca ambiental na Secretaria Munici-
pal	de	Meio	Ambiente	(SEMAM)	e	nas	escolas	dos	municípios,	com	o	fito	
de oferecer um acervo com informações ambientais, e ao mesmo tempo 
permitir que a sociedade tenha acesso aos Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA), Relatório de Monitoramento Ambiental (RIMA), Plano de Con-
trole Ambiental (PCA), e demais serviços ambientais realizados pela SE-
MAM, preconizadas na Lei n.º 10.650, de 2003.

16.11.3 O Projeto Salas Verdes do MMA 

O Projeto Salas Verdes do MMA foi instituído no ano 2000, com 
o objetivo de atender às demandas de instituições que buscavam no 
Ministério do Meio Ambiente publicações para subsidiar suas ações de 
Educação Ambiental. Foi inicialmente concebido com foco considerável 
no caráter de uma Biblioteca Verde ou Biblioteca Ambiental, que estes 
espaços poderiam assumir, e a partir do desenvolvimento e da evolução 
do Projeto, passou-se a visualizar as Salas Verdes como espaços com 
múltiplas potencialidades, que além da disponibilização e democratiza-
ção do acesso às informações, podem desenvolver atividades diversas 
de	educação	ambiental	como:	cursos,	palestras,	oficinas,	eventos,	encon-
tros, reuniões, campanhas.

O Projeto Sala Verde, coordenado pelo DEA-MMA consistia em 
incentivar a implantação de espaços socioambientais para atuarem como 
potenciais Centros de informação e Formação ambiental. A dimensão bá-
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sica de qualquer Sala Verde é a disponibilização e democratização da infor-
mação ambiental e a busca por maximizar as possibilidades dos materiais 
distribuídos,	com	primazia	na	construção	de	um	espaço	específico,	que,	
além	do	acesso	à	informação,	ofereça	a	possibilidade	de	reflexão	e	cons-
trução do pensamento/ação ambiental.

Sala	Verde	é	um	espaço	definido,	vinculado	a	uma	instituição	pública	
ou privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e programas educacio-
nais voltados à questão ambiental. Deve cumprir um papel dinamizador, 
numa perspectiva articuladora e integradora: com iniciativas que propi-
ciem uma efetiva participação dos diversos segmentos da sociedade na 
gestão ambiental, seguindo-se uma pauta de atuação permeada por ações 
educacionais, que caminhem em direção à sustentabilidade.

O Projeto Salas Verdes possui atualmente 357 salas espalhadas por 
todo o país. As instituições participantes do projeto estão distribuídas em 
quase todos estados e no Distrito Federal. Estão localizadas, em sua maio-
ria, em prefeituras municipais, secretarias de meio ambiente, secretarias 
de educação, institutos federais e universidades, porém também em con-
selhos gestores de Unidades de Conservação (UCs) e organizações não 
governamentais.

O MMA, por meio do DEA, da Secretaria de Articulação Institu-
cional e da Cidadania Ambiental (SAIC), em consonância com a PNEA 
e as diretrizes do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) 
realiza chamadas periódicas para seleção de instituições que atuam com 
atividades e projetos de educação ambiental não–formal para participar do 
Projeto Salas Verdes. O projeto selecionado, recebe do MMA (atualizado 
em 2018): Espaço, Equipe, Equipamentos e Recursos, e Projeto Político 
Pedagógico, bem como tem como objetivos:

 – Dar visibilidade às atividades desenvolvidas pelas Salas Verdes, 
divulgar o espaço como referência em meio ambiente na área de 
abrangência	geográfica	de	sua	localização	e	promover	a	integra-
ção: para um amplo acesso e compartilhamento de informações, 
que possam servir de referência para outras iniciativas, especial-
mente	por	meio	da	internet;
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 – Promover a integração das Salas Verdes com os demais progra-
mas e projetos do DEA/SAIC, bem como, ações de outras Se-
cretarias e Departamentos do MMA, suas vinculadas e de outros 
Ministérios	com	trabalhos	afins;

 – Atualizar e disponibilizar, periodicamente, a relação das Salas 
Verdes em funcionamento no país, por meio da página na inter-
net	do	Projeto;

 – Dialogar com potenciais parceiros com o intuito de articular ini-
ciativas e potencializar as ações das Salas Verdes, quando solici-
tado;

 – Abrir	turmas	específicas	ao	público	das	Salas	Verdes	nos	cursos	
oferecidos pelo Departamento de Educação Ambiental na plata-
forma de educação a distância do Ministério do Meio Ambiente 
(ead.mma.gov.br);

 – Chancelar a Sala Verde, reconhecendo sua participação no Pro-
jeto.

Caso	o	Município	não	tenha	interesse	de	firmar	a	parceria	com	o	
MMA,	pois	não	há	auxílio	ou	repasse	de	recursos	financeiros	aos	projetos	
selecionados, nada o impede de criar sua própria Sala Verde, de forma 
similar com recursos próprios (ou de preferência melhorada/adaptada à 
realidade local) ou por meio de parcerias com o terceiro setor. Todo o ma-
terial, com formulário de cadastro, cartilhas, exemplos, bem como maiores 
informações podem ser acessadas no site (atual)5.

16.11.4 As Rádios Comunitárias Ambientais

Parece-nos	oportuno	 refletir	 acerca	das	potencialidades	da	comu-
nicação comunitária para desenvolver processos de educação ambiental. 
Pelo que observamos em casos concretos relatos por pesquisadores, além 
de veicular uma programação relacionada à comunidade com conteúdo 
que lhes dizem respeito, a mídia comunitária e possibilite a participação 
da população, que ocupará um papel de emissor, pois isso pode resultar 
em vários processos educativos. Primeiramente procuramos discutir sobre 
as	configurações	da	mídia	comunitária,	privilegiando-se	as	rádios	comu-

5. www.mma.gov.br/educacao-ambiental.
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nitárias. Em seguida, levantamos algumas relações entre estes veículos de 
comunicação e a educação, além de apontar conceitos sobre educação in-
formal	e	não-formal.	Por	fim,	apresentamos	algumas	pistas	sobre	a	possi-
bilidade do desenvolvimento de projetos de educação ambiental por meio 
da viabilização da participação da comunidade nas rádios comunitárias.

Faz-se necessário discutir as diferentes nuances da Rádio Comuni-
tária uma vez que existem diversos tipos de emissoras de rádio de baixa 
potência	com	finalidades	diferentes,	entretanto	todas	são	comumente	cha-
madas de comunitárias. Salienta-se que neste artigo referimo-nos àquelas 
que desenvolvem um trabalho junto à comunidade, ao difundirem-se in-
formações de interesse local, abertas à participação popular, capazes de 
promover a cidadania e processos educativos, em suma, que se proponha 
a um modelo de comunicação participativo que proporcione “oportuni-
dades de atenção que geram e reeditam planos comuns do presente e do 
futuro homem, e fortalecem o sentido universal e diferenciado de iden-
tidade e interesse comuns” (LASSWELL apud BELTRAN, 1981, p. 27). 
Com o objetivo de esclarecer esta diversidade, Peruzzo agrupa as rádios 
comunitárias em cinco tipos: 

a)	as	eminentemente	comunitárias;	

b)	as	que	estão	sob	controle	de	algumas	pessoas;	

c)	as	comerciais;	

d)	as	de	cunho	político-eleitoral;	

e) as de cunho religioso (PERUZZO, 1998, p. 9). 

Sabe-se que todos estes tipos de rádios comunitárias prestam rele-
vantes serviços às suas comunidades, entretanto é preciso ressaltar que 
as emissoras que, em maior escala, promovem a cidadania quando de-
senvolvem processos educativos e participativos são as eminentemente 
comunitárias.

Ser	uma	 rádio	 comunitária	não	 significa	 se	 contrapor	 à	produção	
de qualidade, porém sim promover de fato uma comunicação dialógica e 
bidirecional, ou seja, onde o receptor torna-se emissor e vice-versa, onde 
as manifestações político-socioculturais da comunidade em que está inse-
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rida tenham visibilidade. Este espaço de acesso aos meios de comunicação 
pelas comunidades é assegurado pela Lei n. 9.612, de 1998, que, apesar 
de suas limitações, estabelece a concessão do serviço de radiodifusão co-
munitária	à	fundações	e	associações	comunitárias	sem	fins	lucrativos	com	
sede	no	local	de	prestação	de	serviço.	Quanto	ao	“não	ter	fins	lucrativos”,	
entende-se que a emissora não deve destinar os lucros aos seus donos – 
mesmo porque uma rádio comunitária não tem dono. Compreende-se a 
necessidade de uma fonte de renda para que a emissora possa desenvolver 
um trabalho responsável e de qualidade junto à comunidade. Para isso, 
acreditamos ser possível uma mobilização da própria comunidade que po-
derá atuar de diversas formas seja por meio de apoios culturais, por meio 
de	cotas,	como	associados,	enfim,	por	meio	do	trabalho	e	da	movimenta-
ção da própria comunidade.

16.11.5 O Projeto Escola de Campo e Agroecologia

O Brasil passa por um momento de transição desde 1940 em que 
a população rural que havia migrado às capitais, por ausência de políti-
cas públicas que oportunizassem condições de educação, saúde, geração 
de empregos ou de infraestrutura adequada a essas pessoas. A Escola de 
Campo surge como uma política pública municipal para proporcionar à 
sociedade rural a oportunidade de agregar atividades produtivas com o 
conhecimento tecnológico na formação de jovens, com cursos técnicos e 
tecnológicos	de	acordo	com	a	aptidão	locais:	na	fixação	desses	jovens	nos	
municípios e distritos, para evitar, desta forma, o êxodo rural acentuado 
que ocorrem nas capitais brasileiras. Os municípios brasileiros, a partir 
da CRFB, de 1988, e por meio da política de descentralização, adquiriu 
a competência legislativa e a material para desenvolver políticas públicas 
emancipadoras dos locais de seus respectivos territórios.

Neste sentido, é essencial que os municípios se fortaleçam para 
exercer suas competências, e uma das metas necessárias é o fortalecimento 
local com políticas públicas emancipadoras que visa a conter o êxodo rural 
acentuado nos municípios brasileiros, e necessária à participação da União 
e dos Estados neste processo. 
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Com dados de 2016, o IBGE mostra que existem 5.570 municí-
pios em todo território nacional. Alguns deles com população maior que 
a de vários países do mundo (o município de São Paulo, por exemplo, 
conta com 11 milhões de habitantes, a mesma população de Portugal, 
por	exemplo);	outros,	contrariamente,	com	menos	de	100	mil	habitantes;	
alguns com área maior do que vários países no mundo (Altamira no Pará, 
é quase duas vezes maior que Portugal), outros com menos de 4 Km2. 
O Estado brasileiro com menos municípios é Roraima com apenas 15 
municípios, seguido pelo Amapá com dezesseis 16 municípios. Enquanto 
isso, o Estado de Minas Gerais é o que possui a maior quantidade, com 
853 municípios.

A título de ilustração o IBGE (2016) aponta que a população rural 
brasileira é de 15,64% do total da população. Seriam aproximadamente 35 
milhões de habitantes. Já a população urbana, chega a 84,36% o que cor-
responderiam a 185 milhões de brasileiros. O Brasil é o país com o maior 
número de cidades do mundo, porém das 5.570 cidades, cerca de 4 mil 
cidades têm até 20 mil habitantes.

Com o êxodo rural na década de 40 e a forte imigração de estrangei-
ros para nosso país no pós-guerra, o Brasil começou uma guinada na sua 
constituição social. Foi então que o país iniciava uma série de esforços e 
políticas públicas de desenvolvimento industrial ao país, atraindo mão de 
obra fácil em busca de melhoria da qualidade de vida, processo esse que 
continua ocorrendo com a chegada de imigrantes da América Latina. 

A forte imigração é provocada por busca de melhores oportunida-
des de trabalho, guerras, pobreza, repressão política e religiosa que são 
alguns dos motivos que fazem milhares de pessoas saírem de seus países 
em busca de uma vida melhor no continente europeu e no Brasil. Os Prin-
cipais países de origem dos imigrantes que vieram ao Brasil foram: Portu-
gal, Itália, Alemanha, Japão, Espanha, Suíça, China, Coréia do Sul, Polônia, 
Ucrânia, França, Líbano, Israel, Bolívia, Paraguai e Venezuela.

A luta pela Educação do Campo tem sido uma constante ao longo 
da história do Brasil. Entretanto, ainda é necessário avançar no debate 
desta temática para que se alcance uma educação de qualidade direcionada 
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a realidade do campo. A escola do campo possui um papel fundamental, e 
atua como uma das principais formas de se manter os estudantes rurais no 
campo, quando promove a reprodução social desses sujeitos. 

Diante	deste	quadro,	fica	demonstrado	o	importante	papel	dos	mu-
nicípios nas proposituras de políticas públicas com o escopo de propiciar 
meios	necessários	para	fixar	 a	população	 residente	no	meio	 rural.	Cor-
roborado pelos impactos visíveis nas capitais nos biomas diversos pela 
habitação humana desordenada e pela precarização dos serviços públicos.

HISTÓRICO: O Brasil mesmo considerado um país com tradição 
agrário, não mencionava acerca da educação de campo em seus textos 
constitucionais de 1824 e 1891, o que evidencia dois problemas de gover-
nança pública, a saber: o descaso por parte dos dirigentes com a educação 
destinada aos camponeses e resquícios de uma cultura política fortemente 
alicerçada numa economia agrária com base no latifúndio e no trabalho 
escravo.

De acordo com Alves (2009) a partir de 1930, vários educadores 
conservadores como Alberto Torres, Sud Mennucci, Ribeiro Couto, Fran-
cisco Faria Neto, Luiz Pereira, Carneiro Leão, entre outros, advogavam 
uma via ruralista como forma de resolver o que chamavam de graves pro-
blemas nacionais. Buscavam exemplos no exterior. Carneiro (2010) obser-
va	que	alguns	países	não	pouparam	esforços	para	fixar	o	homem	no	cam-
po quando desenvolvem suas formas culturais. Esses aliaram a educação 
do camponês ao seu processo de desenvolvimento político, econômico, 
social e cultural, para obter, com isso, grandes avanços educacionais e tec-
nológicos.

A primeira vez que a educação de campo é contemplada em uma 
constituição foi em 1934. Entre as mudanças, citamos as que se inserem 
no campo da educação: Obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário 
(inclusive	para	adultos),	e	tendência	à	gratuidade	do	ensino;	e	o	Ensino	re-
ligioso facultativo nas escolas públicas, enfatizando-se a liberdade de culto 
e crença. Observa-se que no texto constitucional de 1934 a educação de 
campo está contemplada no artigo 121, § 4º.: “O trabalho agrícola será 
objeto de regulamentação especial em que se atenderá, quanto possível, ao 
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disposto	nesse	artigo”.	Procurar-se–á	fixar	o	homem	ao	campo,	cuidar	de	
sua educação de campo, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência 
na colonização e aproveitamento das terras públicas. 

Por sua vez, o artigo 156, evidencia que: “Para realização do ensino 
nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, vinte por cento das quotas 
destinadas a educação no respectivo orçamento anual”. 

Essa Constituição de 1934 vigorou no Brasil por apenas três (3) 
anos, pois ao intencionar estabelecer uma ordem liberal e moderna, forta-
lecendo-se o Estado, de alguma forma, desagradou setores da burguesia e 
levou o então presidente Getúlio Vargas a expressar publicamente a insa-
tisfação com o texto constitucional. 

Com o estabelecimento do Estado Novo em 1º. de novembro de 
1937, o governo Getúlio Vargas volta sua atenção à escola de campo com 
a criação da Sociedade Brasileira de Educação de Campo, com a expansão 
do ensino e preservação da arte e folclores rurais, o papel da educação 
como canal de difusão ideológica. Era preciso alfabetizar, porém sem des-
cuidar dos princípios de disciplina e civismo, propunha a permanência do 
homem no campo, também buscava uma implementação de um ensino 
que	se	mostrasse	eficaz	ao	homem	do	campo,	que	não	fizesse	a	propa-
ganda da cidade, com vistas a atrair o trabalhador rural para os grandes 
centros.

Em 1942, o ministro da educação Gustavo de Capanema propôs 
mudanças no ensino, conhecidas como Leis Orgânicas ou Reforma Ca-
panema. Foram seis decretos Leis que determinavam o ensino primário, 
secundário, industrial, comercial, normal e agrícola.

Alguns autores criticaram esse modelo, dentre eles Ghirardelli Jr. 
(2001) salienta que foi uma reforma marcadamente elitista e conservadora, 
com nítidas distinções entre o trabalho intelectual para as classes favore-
cidas,	 e	o	 trabalho	manual	 e	o	 ensino	profissionalizante	para	 as	 classes	
desfavorecidas. 

Leite (2002) vaticina que, no ano de 1945, o governo federal após o 
fim	da	Segunda	Guerra	Mundial	implantou	a	Comissão	Brasileira	de	Edu-
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cação	das	Populações	Rurais	(CBAR)	a	qual	tinha	como	fito	a	Implantação	
de projetos educacionais na zona rural e o desenvolvimento das comu-
nidades campestres, mediante a criação de Centros de treinamento para 
professores especializados que repassariam as informações técnicas aos 
rurícolas, a realização de Semanas Ruralistas com debates, seminários, en-
contros,	dia	de	campo,	dentre	outras;	e,	também,	a	criação	e	implantação	
dos chamados Clubes Agrícolas e dos Conselhos Comunitários Rurais. 

No ano de 1940, foi criado Associação de Créditos e Assistência 
Rural (ACAR), hoje Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater). A intenção com esse programa era transformar o rurícola, en-
tendido como atrasado, em um novo sujeito. Propunham também uma 
rede de agências e práticas ligadas ao Extensionismo Rural. Os programas 
extensionistas, como projetos educativos para as zonas rurais, a partir de 
suas propostas teóricas, demonstram estar entre aqueles programas educa-
cionais que politicamente buscam uma conciliação aparente entre o capital 
e o trabalho, para que a sociedade possa diluir em seu todo o fantasma das 
desigualdades, fazendo-se com que os problemas sociais sejam assumidos 
por todos em comunidade, o que adiou, assim, mais uma vez, um possível 
embate entre aqueles que fazem as Leis, detêm o poder político, controlam 
e regulam o mercado de trabalho e dos produtos e aqueles que, na verda-
de, são os donos só da força de seus braços (LEITE, 2002).

Pela análise da época chega-se à conclusão que embora esses pro-
gramas tenham auxiliado o homem do campo em suas condições de vida, 
reforçou a submissão aos grupos dominantes.

A CRFB, de 1946, sugere mudanças na educação. Nos artigos 166, 
167 e 168, há, respectivamente:

[...] Art. 166 – A educação é direito de todos e será dada no lar e 
na escola. Art. 167 – Deve inspirar-se nos princípios de liberdade 
e nos ideais de solidariedade humana. O ensino dos diferentes ra-
mos será ministrado pelos Poderes Públicos e é livre à iniciativa 
particular, respeitadas as Leis que o regulem. Art. 168 – A legisla-
ção do ensino adotará os seguintes princípios: I – o ensino primá-
rio	é	obrigatório	e	só	será	dado	na	língua	nacional;	II	–	o	ensino	
primário	oficial	é	gratuito	para	todos;	o	ensino	oficial	ulterior	ao	
primário	sê–lo–á	para	quantos	provarem	falta	ou	insuficiência	de	
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recursos;	III	–	as	empresas	industriais,	comerciais	e	agrícolas,	em	
que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino 
primário	gratuito	para	os	seus	servidores	e	os	filhos	destes;	IV	–	
as empresas industrias e comerciais são obrigadas a ministrar, em 
cooperação, aprendizagem aos seus trabalhadores menores, pela 
forma	que	a	lei	estabelecer,	respeitados	os	direitos	dos	professores;	
V – o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas 
oficiais,	é	de	matrícula	facultativa	e	será	ministrado	de	acordo	com	
a	confissão	religiosa	do	aluno,	manifestada	por	ele,	se	for	capaz,	ou	
pelo seu representante legal ou responsável. [...].

Com isso, o Estado transfere a responsabilidade pela educação dos 
moradores do campo, permanecendo-se a obrigatoriedade às empresas 
agrícolas na constituição de 1967 e na emenda de 1969.

Em 1949, ocorre o Seminário Internacional de Educação de Adul-
tos com a proposta da criação das Missões Rurais que consistiam em 
preparo intensivo dos líderes e agentes comunitários com o objetivo de 
combater a doença do analfabetismo que assolava o país. De acordo com 
Paiva (2003):

[...] O analfabeto contrapõe o peso morto de sua indolência ou o 
peso vivo de sua rebelião a toda ideia de progresso, entrevendo 
sempre, na prosperidade dos que vencem pela inteligência culti-
vada, um roubo, uma extorsão, uma injustiça. Tal a saúde da alma, 
assim	a	do	corpo;	sofre	e	faz	sofrer;	pela	incúria	contrai	doenças	e	
pelo abandono as contagia e perpetua. O analfabetismo das massas 
seria a fonte da incompreensão, da indolência, da preguiça, che-
gando	a	afetar	fisicamente	os	indivíduos.	Na	concepção	de	Miguel	
Couto, o analfabeto é um microcéfalo: a sua visão física estreitada, 
porque embora veja claro, a enorme massa de noções escritas lhe 
escapa;	pelos	ouvidos	passam	palavras	e	ideias	como	se	não	passas-
sem;	o	seu	campo	de	percepção	é	uma	linha	a	Inteligência,	o	vácuo;	
não raciocina, não entende, não prevê, não imagina, não cria [...]. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. n. 4.024, de 1961, não 
houve efetiva preocupação com a educação rural e sim com a educação 
urbana.	A	responsabilidade	da	educação	ficou	a	cargo	dos	municípios,	o	
que leva a uma situação muito precária ao sujeito do campo, pois os muni-
cípios pequenos não tinham condições de sustentar uma educação voltada 
ao sujeito do campo. Essa foi a primeira constituição após o golpe militar. 
Em relação à educação, ter-se-á:
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[...] Artigo 168 – A educação é direito de todos e será dada no lar 
e	na	escola;	assegurada	a	igualdade	de	oportunidade,	deve	inspirar-
se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 
solidariedade humana. §1. – O ensino será ministrado nos diferen-
tes graus pelos Poderes Públicos. §2. – Respeitadas as disposições 
legais, o ensino é livre à Iniciativa particular, a qual merecerá o am-
paro	técnico	e	financeiro	dos	Poderes	Públicos,	inclusive	bolsas	de	
estudo. §3. – A legislação do ensino adotará os seguintes princípios 
e normas: I – o ensino primário somente será ministrado na língua 
nacional;	 II	–	o	ensino	dos	sete	aos	quatorze	anos	é	obrigatório	
para	todos	e	gratuito	nos	estabelecimentos	primários	oficiais;	III	–	
o	ensino	oficial	ulterior	ao	primário	será,	igualmente,	gratuito	para	
quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou 
insuficiência	 de	 recursos.	 Sempre	 que	 possível,	 o	 poder	 público	
substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de 
estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau 
superior;	IV	–	o	ensino	religioso,	de	matrícula	facultativa,	consti-
tuirá	disciplina	dos	horários	normais	das	escolas	oficiais	de	grau	
primário	e	médio.	V	–	o	provimento	dos	cargos	iniciais	e	finais	das	
carreiras do magistério de grau médio e superior será feito, sempre, 
mediante prova de habilitação, consistindo em concurso público 
de	provas	e	títulos	quando	se	tratar	de	ensino	oficial;	VI	–	é	garan-
tida a liberdade de cátedra.  Artigo 169 – Os Estados e o Distrito 
Federal organizarão os seus sistemas de ensino, e, a União, os dos 
Territórios, assim como o sistema federal, o qual terá caráter suple-
tivo	e	se	estenderá	a	todo	o	País,	nos	estritos	limites	das	deficiên-
cias	locais.	§1.	–	A	União	prestará	assistência	técnica	e	financeira	
para o desenvolvimento dos sistemas estaduais e do Distrito Fede-
ral. § 2º. – Cada sistema de ensino terá, obrigatoriamente, serviços 
de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados 
condições	de	eficiência	escolar.	Artigo	170	–	As	empresas	comer-
ciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter, pela forma que 
a lei estabelecer, o ensino primário gratuito de seus empregados 
e	dos	filhos	destes.	Parágrafo	único	–	As	empresas	comerciais	e	
industriais são ainda obrigadas a ministrar, em cooperação, apren-
dizagem aos seus trabalhadores menores. [...] 

No contexto do regime militar, foi aprovada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Lei n. 5.692, de 1971. No documento aprovado foi ci-
tada a educação do campo, porém sem garantias das condições necessárias 
para sua execução. Alguns artigos da Lei n. 5.692, de 1971, referenciavam 
questões	específicas	do	campo.	O	artigo	4°	regulamentava	que	o	currículo	
seria	composto	pelo	Núcleo	Comum	e	por	uma	Parte	Diversificada,	que	
se destinaria a atender às peculiaridades locais.
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 A lei também trata da formação de professores, com uma preo-
cupação em ajustá-la às diferenças culturais, apontando-se sutilmente à 
necessidade de formação diferenciada, embora ela não enfatize essa preo-
cupação com os sujeitos do campo. A lei ainda contempla o acesso do 
homem do campo à educação no campo: a responsabilidade da formação 
dos sujeitos às empresas e aos proprietários de terras, e isso exime da res-
ponsabilidade do Estado. 

As reivindicações e as solicitações relativas ao processo educacional 
de campo, não foram atendidas, nem se pensou em uma educação voltada 
ao povo do campo, atrasando ainda mais o processo de escolarização. Ob-
serva-se também o processo de descentralização do sistema educacional 
(da esfera federal à municipal, e, dessa forma, deu-se a municipalização da 
educação rural). A CRFB, de 1988, trouxe referências, em seu artigo 205, 
acerca da educação ambiental:

Art. 205. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da socie-
dade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício	da	cidadania	e	sua	qualificação	para	o	trabalho.	

A CRFB, de 1988, instituiu o Estado Democrático de Direito com o 
objetivo de garantir o exercício dos direitos quer sociais, individuais, garantir 
a liberdade, segurança, o bem-estar, desenvolvimento, igualdade e a justiça. 
Em	seu	primeiro	artigo	ficam	claros	os	direitos	destinados	ao	cidadão.

[...] Art. 1° – A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, cons-
titui-se em Estado Democrático de Direito e tem como funda-
mentos:	I–	A	soberania;	II–	a	cidadania;	III–	a	dignidade	da	pessoa	
humana;	 IV–	os	 valores	 sociais	 do	 trabalho	 e	 da	 livre	 iniciativa;	
V– o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou direta-
mente, nos termos desta Constituição [...]. 

A	dificuldade	ainda	redunda	no	cumprimento	daquilo	que	é	propos-
to e discutido na sociedade que muitas vezes consta nas leis. Em relação à 
educação, ela traz, em seu artigo 206, alguns princípios a ser seguido: 

Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princí-
pios: I – igualdade de condições ao acesso e permanência na esco-
la;	II	–	liberdade	de	aprender,	ensinar,	pesquisar	e	divulgar	o	pensa-
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mento,	a	arte	e	o	saber;	III	–	pluralismo	de	ideias	e	de	concepções	
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino;	 IV	–	 gratuidade	do	 ensino	público	 em	estabelecimentos	
oficiais;	V	–	valorização	dos	profissionais	do	ensino,	garantido,	na	
forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com 
piso	salarial	profissional	e	 ingresso	exclusivamente	por	concurso	
público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para 
todas	as	instituições	mantidas	pela	União;	VI	–	gestão	democrática	
do	ensino	público,	na	forma	da	 lei;	VII	–	garantia	de	padrão	de	
qualidade. [...] 

Com base nesses princípios a lei busca organizar o sistema educa-
cional assegurando que o artigo 205 seja cumprido.  Após a explanação 
das	constituições	federais	brasileiras,	verifica-se	que	não	prosperou	a	fixa-
ção do homem no campo, ao contrário, O Brasil transforma-se, ao longo 
da aprovação das constituições, de um país eminentemente agrário em 
urbano. 

Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei de Diretrizes e 
Bases	da	Educação	Nacional	(Lei	n.	9.394),	que	teve	como	objetivo	defi-
nir e regularizar o sistema de educação brasileiro com base nos princípios 
presentes na Constituição Nacional de 1988. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional no Capítulo III (do título V) nominado – “Da 
Educação	Profissional”,	pontifica	que	o	objetivo	da	educação	profissional	
é conduzir o sujeito ao permanente desenvolvimento de aptidões à vida 
produtiva.	Para	isso,	a	educação	profissional	deve	ser	integrada	às	diferen-
tes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia.

No rol do ensino fundamental, merece menção o cuidado com o 
tempo de escolarização destinado ao período educativo. O Programa Na-
cional do Livro Didático (PNLD) referencia-se de modo positivo, oriundo 
das	recomendações	da	LDB	atual.	A	definição	de	modalidades	educativas	
tais	 como,	Educação	de	 Jovens	e	Adultos,	Educação	Profissional,	Edu-
cação do Campo, Educação Indígena receberam cuidado e atenção no 
documento	em	discussão.	Os	investimentos	na	educação	profissional	fo-
ram vultosos, nunca na história da educação brasileira o País vivenciou a 
expansão da educação para populações minoritárias dos grandes centros 
urbanos	e	rurais	com	formação	técnica	diversificada.	
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Com relação à formação superior, houve a inclusão de muitas cama-
das sociais que até então não tinham acesso ou não conseguiam perma-
necer	e	finalizar	a	formação	na	educação	superior.	Negros,	camponeses,	
indígenas, quilombolas e seus remanescentes, dentre outros, são exemplos 
dessa	situação.	Em	relação	especifico	a	Escola	de	Campo	é	viável	salientar	
o papel dos movimentos sociais articulados com os sindicatos e alguns 
setores da igreja católica que passaram a organizar-se na busca de garantir 
a efetividade de algumas mudanças para o campo. Um gigantesco passo 
neste sentido foi assegurado com o artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996):

Art. 28. Na oferta de educação básica à população rural, os siste-
mas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequa-
ção às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais ne-
cessidades	e	interesses	dos	alunos	da	zona	rural;	II	–	Organização	
escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do	ciclo	agrícola	e	às	condições	climáticas;	III	–	adequação	à	natu-
reza do trabalho na zona rural. 

Por	fim,	no	ano	de	2008	é	criada	a	Resolução	n.º	2,	que	visa	a	esta-
belecer as diretrizes e princípios ao desenvolvimento da Educação Básica 
do Campo:

Art. 1. A Educação do Campo compreende a Educação Básica 
em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio	e	Educação	Profissional	Técnica	de	nível	médio	integrada	
com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações 
rurais em suas mais variadas formas de produção da vida – agricul-
tores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, as-
sentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, 
indígenas e outros. [...] Art. 2. Os sistemas de ensino adotarão me-
didas que assegurem o cumprimento do artigo 6º. da Resolução do 
CNE/CEB n. 1/2002, quanto aos deveres dos Poderes Públicos na 
oferta de Educação Básica às comunidades rurais. Parágrafo único. 
A garantia a que se refere o caput, sempre que necessário e adequa-
do à melhoria da qualidade do ensino, deverá ser feita em regime 
de colaboração entre os Estados e seus Municípios ou mediante 
consórcios municipais. [...] Art. 3. A Educação Infantil e os anos 
iniciais do Ensino Fundamental serão sempre oferecidos nas pró-
prias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação 
de escolas e de deslocamento das crianças. [...] Art. 4. Quando os 
anos iniciais do Ensino Fundamental não puderem ser oferecidos 
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nas próprias comunidades das crianças, a nucleação rural levará em 
conta	a	participação	das	comunidades	interessadas	na	definição	do	
local, bem como as possibilidades de percurso a pé pelos alunos na 
menor	distância	a	ser	percorrida.	Parágrafo	único.	Quando	se	fizer	
necessária a adoção do transporte escolar, devem ser considerados 
o menor tempo possível no percurso residência–escola e a garantia 
de transporte das crianças do campo para o campo. [...] Art. 5. Para 
os	anos	finais	do	Ensino	Fundamental	e	para	o	Ensino	Médio,	in-
tegrado	ou	não	à	Educação	Profissional	Técnica,	a	nucleação	rural	
poderá constituir-se em melhor solução, porém deverá considerar 
o processo de diálogo com as comunidades atendidas, respeita-
dos seus valores e sua cultura. [...] Art. 7. A Educação do Cam-
po deverá oferecer sempre o indispensável apoio pedagógico aos 
alunos, incluindo condições infraestruturas adequadas, bem como 
materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca 
e áreas de lazer e desporto, em conformidade com a realidade local 
e as diversidades dos povos do campo, com atendimento ao art. 
5º. das Diretrizes Operacionais à Educação Básica nas escolas do 
campo. [...] Art. 9. A oferta de Educação do Campo com padrões 
mínimos de qualidade estará sempre subordinada ao cumprimento 
da legislação educacional e das Diretrizes Operacionais enumera-
das na Resolução CNE/CEB n. 1/2002. [...].

A Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que alterou as leis n. 
9.394, de 1996 e n. 11.494, de 1996, que revogou a Lei n. 11.161, de 2005, 
a qual não inovou em relação à Educação de Campo. Em síntese, a Lei n. 
13.415, de 2017, tornou obrigatórias, nos três turnos de Ensino Médio, 
as matérias matemática, língua portuguesa e inglês, fazendo-se com que o 
currículo	ficasse	dividido	em	duas	partes,	uma	que	será	aplicada	a	todos	
os estudantes e uma outra estaria voltada aos itinerários formativos, que 
dizem	respeito	às	linguagens	e	suas	tecnologias;	matemática	e	suas	tecno-
logias;	ciências	da	natureza	e	suas	tecnologias;	ciências	humanas	e	sociais	
aplicadas	à	formação	técnica	e	profissional.

Para	finalizar	esse	apanhado	histórico	da	Escola	de	Campo	é	salu-
tar atentar, entretanto, que por volta de 1940, no Brasil, a população do 
campo era cerca de 70% enquanto, hoje, de acordo com o censo do IBGE 
(2010), cerca de 85% da população residente em área urbana. Essa inver-
são parece explicar o processo crescente de hegemonia de um modelo 
urbano industrial espraiado para todos os setores da sociedade, inclusive 
o	educacional.	Em	momentos	de	grande	êxodo	rural,	fixar	o	homem	no	
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campo;	em	termos	de	urbanização	e	industrialização,	Leis	que	enfatizam	o	
ensino técnico. No presente, a recente CRFB, de 1988, garante a educação 
como direito de todos e dever do Estado, independentemente do local que 
a	pessoa	reside	quer	urbano	quer	rural.	Ela	faz	menção	às	especificidades	
do ensino quando cita o respeito pelas diferenças culturais e regionais, 
deixando-se livre para cada Estado adequar seus currículos, calendários e 
outros aspectos que possam suprir às necessidades regionais. Após essas 
reflexões	é	possível	perceber	a	 inexistência	ou	precariedade	educacional	
para	com	as	populações	do	campo,	a	fim	de	intensificar	uma	desigualdade	
social que é histórica.

Vale ressaltar que esta trajetória dialogada das constituições brasilei-
ras até a criação da resolução n.º 2, que estabelece as diretrizes e princípios 
da Educação Básica do Campo, remonta o paradigma sobre a educação 
no campo, da luta por políticas públicas que garantam o direito à educação 
campo. Não, porque a população do campo tem direito a ser educada no 
lugar	onde	vive;	porém	sim,	porque	tem	ela	também	o	direito	a	uma	edu-
cação pensada com a sua participação, vinculada à sua cultura.

O direito a educação do campo é hoje uma bandeira de luta deste 
povo. Uma luta repleta de sonhos, conquistas e esperanças que representa 
os reais interesses do povo do campo. Este contexto revela a importância 
da	reflexão	sobre	as	Leis,	Diretrizes	e	Bases	do	Ensino	na	regulamentação	
e garantia destes direitos conquistados a base de muito suor e lutas ao 
longo dos últimos séculos.

A	Educação	é	um	dos	pilares	que	 influencia	na	permanência	dos	
jovens e adultos no campo. Diante do exposto, o Programa Municipal: 
Escola no Campo será uma educação ao ser concebida em sua totalidade e 
como prática transformadora e revolucionária é responsável pela valoriza-
ção da identidade de agricultor dos jovens que, por decidirem permanecer 
no campo, contribuem ao fortalecimento da agricultura familiar, para per-
manência do homem no campo e, logo, na resistência ao latifúndio e do 
êxodo rural acentuado nas capitais brasileiras.

Segundo Nascimento (2012, p. 182) “não havia nenhuma sinaliza-
ção concreta de políticas públicas para educação do campo até a primeira 
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metade dos anos 1990. Quando se trabalha com a categoria educação do 
campo	significa	pensar	uma	educação	forjada	a	partir	das	intencionalida-
des dos movimentos sociais do campo onde os trabalhadores rurais são os 
protagonistas da história e sujeitos da ação pedagógica”.

Pelo viés das Políticas Públicas à Educação do Campo, destaca-se: 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), o 
Projovem Campo/Saberes da Terra, de 2005, o Programa de Apoio à For-
mação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), de 
2009 e, mais recentemente, o Programa Nacional de Educação do Campo 
(Pronacampo), lançado em 2012. Antes da atual LDB (Lei n. 9.394/1996) 
a educação formal no meio rural não era diferenciada da urbana. Segundo 
o artigo 28 da LDB (1996):

Art. 28 – Na oferta da educação básica à população rural, os siste-
mas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua adequação, 
às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I – 
conteúdos curriculares e metodologia apropriada às reais necessi-
dades	e	interesses	dos	alunos	da	zona	rural;	II	–	organização	esco-
lar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo	agrícola	e	às	condições	climáticas;	III	–	adequação	à	natureza	
do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996).

Fazendo-se	uma	análise	do	artigo	28,	percebe-se	que	reflete	a	preo-
cupação do Estado com políticas públicas que levem em conta a diversi-
dade da vida do campo ao defender que os conteúdos curriculares e me-
todologias	adotadas	pelas	escolas	devem	levar	em	conta	as	especificidades	
da vida rural. A partir do reconhecimento de que a Educação sobre o meio 
rural é diferenciada da urbana, o Estado passou a elaborar programas que 
viessem a suprir a falta de atenção com a escolarização do campo.

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) 
foi criado em abril de 1998. No ano de 2001, o Programa é incorporado 
ao Incra. Ele prioriza o acesso à educação na alfabetização e escolarização 
de jovens e adultos, na formação de educadores para as escolas de assenta-
mentos/acampamentos	e	na	formação	técnico	profissional	de	nível	médio	
e superior. 

O Projovem Campo/Saberes da Terra foi implementado em 2005. 
Ele	oferece	qualificação	profissional	e	escolarização	aos	jovens	agriculto-
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res familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamen-
tal. Os agricultores participantes do projeto recebem uma bolsa de R$ 
1.2000,00 em 12 parcelas e têm de cumprir 75% da frequência. O curso, 
com duração de dois anos, é oferecido em sistema de alternância – para 
intercalar tempo-escola e tempo-comunidade.

O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 
Educação do Campo (Procampo) é uma iniciativa do Ministério da Edu-
cação, por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetiza-
ção e Diversidade (SECAD). O objetivo do Programa é apoiar a imple-
mentação de cursos regulares de Licenciatura em Educação do Campo nas 
Instituições Públicas de Ensino Superior de todo o país, voltados, especi-
ficamente,	à	formação	de	educadores	à	docência	nos	anos	finais	do	ensino	
fundamental e ensino médio nas escolas rurais.

O Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo) foi 
lançado	este	ano	(2012).	Ele	tem	como	meta	dar	apoio	técnico	e	financeiro	
aos estados, Distritos Federais e municípios para implementação da políti-
ca de educação do campo. O programa tem por base quatro eixos: gestão e 
prática pedagógica, formação de professores, educação de jovens e adultos 
e	educação	profissional	e	tecnológica.

Neste escopo a agroecologia e a sustentabilidade em uma educação 
do campo tem como manutenção o reconhecimento de uma realidade de 
trabalhadores e trabalhadoras que têm resistido para continuar produzin-
do sua vida no espaço rural. E, especialmente, o reconhecimento de que 
esta realidade precisa ser alterada, que tem em vista a crescente pobreza, o 
desemprego,	as	grandes	desigualdades	sociais	e	as	dificuldades	de	acesso	
às políticas públicas (saúde, educação, transporte, infraestrutura, dentre 
outras). Portanto, pensar um projeto de educação do campo pressupõe a 
sua sustentabilidade em termos econômicos, sociais e culturais.

Desta	forma	há	justificativa	plausível	de	que	uma	das	maneiras	de	
mudar a realidade da vida no campo está na continuidade da agricultura 
familiar por meio da permanência dos jovens no meio rural. Dados do 
censo Agropecuário do IBGE (2010) a agricultura familiar produz “87% 
da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do 
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milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e, na pecuária, 58% do 
leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves e 30% dos bovinos”.

Portanto, o Programa: Educação de Campo é de grande relevância 
à permanência da agricultura no campo, na produção dos alimentos dos 
brasileiros, e para evitar o êxodo rural acentuado e o latifúndio. Entretan-
to, a população que vive hoje no campo está-se tornando velha, pois os jo-
vens não querem mais permanecer no campo por falta de oportunidades.

16.12 A ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS ANI-
MAIS

O controle populacional e o bem estar de animais estão entre as 
causas não solucionadas em vários municípios, e a falta de leis educativas e 
punitivas sobre o assunto, bem como de ações de controle populacional de 
animais	abandonados,	são	apenas	alguns	dos	motivos	que	justificam	para	
implantação de um Programa de Proteção aos Animais que abrangerá polí-
ticas públicas municipais direcionadas a esta questão, sem olvidar que hoje 
existe um clamor nacional pela adoção de politicas públicas atinentes a essa 
temática, como consequência o Programa já vem sendo implantado ainda 
de forma tímida em vários estados do país.

Com adoção de politicas públicas voltadas a proteção de animais é 
possível vislumbrar o envolvimento de vários agentes públicos, da iniciativa 
particular, e do terceiro setor, na busca de melhores condições de vida para 
a fauna da cidade. É um programa de grande relevância, principalmente, 
para as cidades que não dispõem de normativas e de nenhuma política pú-
blica de contenção de animais abandonados.

O Programa de Proteção Animal tem como objetivo realizar cam-
panhas de vacinação, adoção responsável, paralelo à implantação dos Cen-
tros de Acolhimento, bem como a realização de campanhas entre Organi-
zações Não Governamentais (ONGs) e o poder público visando proteger 
os animais. Vale ressaltar que o Programa estabelece medidas para atuar 
na conservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e no 
controle de populações, para atingir o equilíbrio ambiental e o convívio 
mais harmonioso dos cidadãos com os animais, quer sejam cães, gatos, 



254

cavalos, aves ou outras espécies que possam vir a interferir desfavoravel-
mente nesta relação.

O Programa de Proteção Animal visa: i) Buscar o maior equilíbrio 
na população animal, diminuindo o índice de abandono e maus-tratos de 
modo	a	prevenir	agravos	à	saúde	pública	e	as	agressões	ao	meio	ambiente;	
ii) Desenvolver ações de Educação Ambiental sobre a fauna junto à so-
ciedade, buscando-se criar consciência sobre a responsabilidade da guarda 
dos	animais	e	a	necessidade	de	conservação	e	respeito	à	fauna	urbana;	iii)	
Instituir	um	sistema	de	identificação	e	cadastramento	de	animais	no	mu-
nicípio	com		utilização	de	microchips;	 iv)	Fomentar	ações	para	a	adoção	
responsável	 de	 animais	 abandonados	na	 cidade;	 v)	 Instituir	mecanismos	
de	coerção	e	de	fiscalização	das	ações	dos	cidadãos	em	relação	aos	seus	
animais,	através	de	arcabouço	legal	específico	e	ou	fazendo-se	cumprir	a	le-
gislação	vigente	sobre	o	tema;	vi)	Elaborar	e	desenvolver	projetos	de	inves-
tigação em parceria com instituições de ensino, pesquisa e de proteção aos 
animais, para a busca de alternativas ao controle populacional (regulação da 
reprodução)		da	fauna	na	cidade,	entre	outras;	e	vii)	Aplicar	sanções	a	quem	
comete crime contra os animais.

A título de ilustração a nossa CRFB, de 1988, em seu artigo 225 
prevê, expressamente que: “todos têm direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente 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”, dando 
a incumbência, entre outros, ao Poder Público, para “proteger a fauna e a 
flora,	vedadas,	na	forma	da	lei,	as	práticas	que	coloquem	em	risco	sua	fun-
ção ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
à crueldade (inciso VII)”.

Outra norma importante é a Lei n.º 6.938, de 1981, que trata sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, no que se refere à proteção a fauna, 
destaca-se que a defesa da fauna, estende-se inclusive aos animais domés-
ticos e domesticados. Assim fazendo parte do meio ambiente “tendo em 
vista o seu uso coletivo, deve ser protegido e assegurado, pois trata-se de 
um patrimônio público” conforme previsto em seu artigo 2º, inciso I. Ad-
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verte, ainda, no artigo 3º, inciso V, da mesma lei, a sua inclusão, “considera 
como bens necessariamente integrantes do meio ambiente a atmosfera, as 
águas	interiores,	superficiais	e	subterrâneas,	os	estuários,	o	mar	territorial,	
o	solo,	o	subsolo,	os	elementos	da	biosfera,	a	flora	e	a	fauna”.	De	igual	
maneira, a Lei n.° 9.605, de 1998, em seu artigo 32 assevera que “Praticar 
ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos 
ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um 
ano, e multa”.

Desta maneira, faz-se necessário disciplinar a proteção ambiental re-
lativa aos animais, através de um conjunto de políticas públicas municipais 
de defesa e proteção aos animais, de acordo com a espécie, com conceitua-
ção	clara	a	partir	de	orientação	técnico-científica	e	em	consonância	com	o	
arcabouço legal e normativo federal e estadual.

É de bom alvitre salientar que Políticas públicas são ações governa-
mentais para solucionar um problema público. A necessidade de implan-
tar, manter e viabilizar políticas públicas voltadas ao tratamento, realoca-
ção, proteção e bem estar dos animais por parte dos governos municipais 
é assunto que já deveria ter sido pautado pelos governantes municipais, 
assim como já foi realizado com sucesso em outros municípios. Neste 
sentido, o problema de animais abandonados e doentes nas ruas das ci-
dades é uma questão pública que causa transtornos como acidentes de 
trânsito, mordeduras, resíduos espalhado, não entrega de correspondên-
cia pelos Correios e proliferação de doenças, além do desconforto gerado 
pela visão do sofrimento de um animal. O descaso para com este setor re-
sulta num repasse do problema à comunidade e aos grupos de protetores 
de animais, deixando-os sem estrutura mínima para resgate e tratamento 
dos animais.

O Programa visa a instituição de políticas públicas visando enga-
jamento de todos para construção  de um estado de conscientização e 
sensibilização do problema e a necessidade da implantação das políticas 
municipais voltadas aos animais abandonados e mal tratados nas cidades 
brasileiras, servindo essas experiências como modelo a várias outras ci-
dades.



256

16.13 O PROGRAMA DE CONCESSÃO FLORESTAL (OUTORGA FLO-
RESTAL)

O Brasil é dono de uma das biodiversidades mais ricas do mundo, 
possui	as	maiores	reservas	de	água	doce	e	um	terço	das	florestas	tropicais	
que ainda restam. Estima-se que aqui está uma em cada 10 espécies de plan-
tas ou animais existentes (WWF. BRASIL, 2016). Abriga a maior extensão 
de	floresta	tropical	do	mundo.	Aproximadamente	65%	(5,5	milhões	de	km²)	
do	nosso	 território	 está	 ainda	 coberto	por	 algum	 tipo	de	floresta.	Dessa	
área, 2/3 correspondem à Floresta Amazônica, enquanto o restante é com-
posto pela Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado e ecossistemas associados 
(BRASIL.	MMA,	2006).	As	florestas	brasileiras	prestam,	ainda,	serviços	am-
bientais imprescindíveis, como a conservação da biodiversidade, a proteção 
de	mananciais	e	a	fixação	de	carbono,	serviços	cujo	valor	vem	crescendo	
rapidamente, em função da degradação ambiental planetária.

A Concessão/Outorga Florestal é a delegação onerosa, feita pelo 
poder	concedente,	do	direito	de	praticar	manejo	florestal	sustentável	para	
exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante 
licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências 
do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu desem-
penho, por sua conta e risco e por prazo determinado (art. 2, VII, da 
Lei	n.°	11.284/06).	A	concessão	florestal	será	autorizada	em	ato	do	po-
der concedente e formalizada mediante contrato, por meio de licitação na 
modalidade concorrência e outorgadas a título oneroso.  O órgão gestor 
faz uso do Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF), em que conterá a 
descrição	de	todas	as	florestas	públicas	a	serem	submetidas	a	processos	de	
concessão no ano em que vigorar.

O PAOF é um documento técnico que contribui para a intervenção 
do	município	no	setor	florestal,	pois	contem	informações	como	a	localiza-
ção	das	florestas	públicas,	a	identificação	das	áreas	passíveis	da	concessão,	
as formas de acesso, o diagnóstico ambiental, físico e sócio econômico das 
áreas, informações que são fundamentais para a realização do processo 
de	 concessão	 florestal,	 observado	 que	 a	 floresta	 pública	 somente	 pode	
ser concedida se descrita no PAOF (PARá. PAOF, 2016). O PAOF para 
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concessão	florestal	considerará	as	políticas	e	o	planejamento	para	o	setor	
florestal,	a	reforma	agrária,	a	regularização	fundiária,	a	agricultura,	o	meio	
ambiente, os recursos hídricos, o ordenamento territorial, o desenvolvi-
mento regional, e também considerará o Zoneamento Ecológico-Econô-
mico (ZEE) nacional e estadual e demais instrumentos que disciplinam o 
uso, a ocupação e a exploração dos recursos ambientais.

O PAOF levará também em conta a exclusão das unidades de con-
servação de proteção integral, das reservas de desenvolvimento sustentá-
vel, das reservas extrativistas, das reservas de fauna e das áreas de relevante 
interesse ecológico, salvo quanto a atividades expressamente admitidas no 
plano de manejo da unidade de conservação. Bem como, observará a ex-
clusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por comunidades locais 
e das áreas de interesse para a criação de unidades de conservação de 
proteção	integral;	as	áreas	de	convergência	com	as	concessões	de	outros	
setores,	conforme	regulamento;	as	normas	e	as	diretrizes	governamentais	
relativas à faixa de fronteira e outras áreas consideradas indispensáveis 
para a defesa do território nacional e as políticas públicas dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal.

Prevista	na	Lei	n.º	11.284,	de	2006,	a	concessão	florestal	é	uma	das	
três	modalidades	de	gestão	de	florestas	públicas,	em	que	o	órgão	gestor	tem	
a competência de permitir, mediante licitação, o direito à pessoa jurídica, de 
explorar	recurso	florestal	de	acordo	com	as	premissas	do	manejo	florestal	
sustentável. Porém antes da licitação, o poder concedente deve publicar 
ato	que	justifique	a	conveniência	da	concessão	florestal,	caracterizando	seu	
objeto e a unidade de manejo.

Na	 concessão	 florestal	 alguns	 serviços	 ambientais	 são	 excluidos,	
vejamos o dispostos nos artigos 16 e 17 da Lei n.° 11.284, de 2 de junho 
de 2006:

Art.	16.	A	concessão	florestal	confere	ao	concessionário	somente	
os direitos expressamente previstos no contrato de concessão. § 1o 
É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito 
da	 concessão	florestal:	 I	 -	 titularidade	 imobiliária	 ou	preferência	
em	sua	aquisição;	II	-	acesso	ao	patrimônio	genético	para	fins	de	
pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou constituição de co-
leções;	III	-	uso	dos	recursos	hídricos	acima	do	especificado	como	
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insignificante,	nos	termos	da	Lei	no	9.433,	de	8	de	janeiro	de	1997;	
IV	-	exploração	dos	recursos	minerais;	V	-	exploração	de	recursos	
pesqueiros	ou	da	fauna	silvestre;	VI	-	comercialização	de	créditos	
decorrentes	da	emissão	evitada	de	carbono	em	florestas	naturais.	§	
2o	No	caso	de	reflorestamento	de	áreas	degradadas	ou	convertidas	
para uso alternativo do solo, o direito de comercializar créditos de 
carbono poderá ser incluído no objeto da concessão, nos termos 
de regulamento. § 3o O manejo da fauna silvestre pelas comunida-
des	locais	observará	a	legislação	específica.

Art. 17. Os produtos de uso tradicional e de subsistência para as 
comunidades locais serão excluídos do objeto da concessão e ex-
plicitados	no	edital,	juntamente	com	a	definição	das	restrições	e	da	
responsabilidade pelo manejo das espécies das quais derivam esses 
produtos, bem como por eventuais prejuízos ao meio ambiente e 
ao poder concedente. (grifo nosso).

A	Lei	n.°	11.284,	de	2006,	dispõe	sobre	a	gestão	de	florestas	públi-
cas para a produção sustentável. No artigo 2°, §I e §II  enfoca que:

 § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão 
as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, 
buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de 
gestão	de	florestas	públicas.

§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera 
de	sua	competência	e	em	relação	às	florestas	públicas	sob	sua	ju-
risdição, poderão elaborar normas supletivas e complementares e 
estabelecer	padrões	relacionados	à	gestão	florestal.(grifo	nosso).

Portanto, os municípios tem plena competência formal e material 
para	disciplinar	o	uso	das	florestas	contidas	em	seu	território.	Por	sua	vez,	
o	artigo	2°	da	lei	de	gestão	de	florestas	públicas	especifica	os	princípios	
norteadores, vejamos:

Art.	2o	Constituem	princípios	da	gestão	de	florestas	públicas:	I	-	
a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade 
e	valores	culturais	associados,	bem	como	do	patrimônio	público;	
II	-	o	estabelecimento	de	atividades	que	promovam	o	uso	eficien-
te	e	racional	das	florestas	e	que	contribuam	para	o	cumprimento	
das metas do desenvolvimento sustentável local, regional e de todo 
o	País;	 III	 -	o	 respeito	 ao	direito	da	população,	 em	especial	das	
comunidades	 locais,	de	acesso	às	florestas	públicas	e	aos	benefí-
cios	decorrentes	de	seu	uso	e	conservação;	IV	-	a	promoção	do	
processamento local e o incentivo ao incremento da agregação de 
valor	aos	produtos	e	 serviços	da	floresta,	bem	como	à	diversifi-
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cação industrial, ao desenvolvimento tecnológico, à utilização e à 
capacitação	de	empreendedores	locais	e	da	mão-de-obra	regional;	
V - o acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes 
à	gestão	de	florestas	públicas,	nos	termos	da	Lei	no	10.650,	de	16	
de	abril	de	2003;	VI	-	a	promoção	e	difusão	da	pesquisa	florestal,	
faunística	e	edáfica,	relacionada	à	conservação,	à	recuperação	e	ao	
uso	sustentável	das	florestas;	VII	-	o	fomento	ao	conhecimento	e	
a promoção da conscientização da população sobre a importância 
da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recur-
sos	florestais;	VIII	-	a	garantia	de	condições	estáveis	e	seguras	que	
estimulem investimentos de longo prazo no manejo, na conserva-
ção	e	na	recuperação	das	florestas.(grifo	nosso).

Conforme	demonstrado	alude	à	concessão	florestal	é	a	nova	me-
todologia	adotado	pelo	Brasil	de	uso	sustentável	dos	recursos	florestais,	
pois	garante	a	manutenção	da	cobertura	vegetal	das	florestas,	conciliando	
sua conservação com o desenvolvimento socioeconômico preconizado no 
princípio	do	desenvolvimento	 sustentável	 com	a	 garantia	do	 refloresta-
mento	da	floresta	com	espécie	nativa,	sem	olvidar	que	provoca	o	empode-
ramento local, conforme Serviço Florestal Brasileiro (20016):

[...] Quando a gente começou, havia preocupacao com cuidado 
com	a	floresta	pública.	O	programa	não	foi	pensado	só	para	sub-
situtir	o	mercado	privado.	Temos	a	preocupação	de	manter	a	flo-
resta	saudável.	Isso	significa	que	não	podemos	errar.	As	áreas	para	
concessão estão no sistema nacional de unidades de conservação. 
O uso é monitorado pelo Tribunal de Contas da União. Ele lem-
bra que o programa precisava convencer os céticos. Há vinte anos, 
havia	um	enorme	preconceito	ao	uso	dessas	florestas.	Nós	vence-
mos essa resistência. Agora precisamos de cuidado. Além disso, há 
impactos sociais além do negócio. São comunidades que ganham 
carteira assinada, fonte de renda e empoderamento.  Veja a Flores-
ta Nacional (Flona) de Caxiauanã, uma das primeiras unidades do 
tipo.	Ela	está	entre	as	próximas	que	terão	concessão	florestal.	O	
município de Portel, onde está a Flona, tem um dos piores IDHs 
do Brasil. Estamos levando 400 carteiras assinadas para lá. Antes 
da	criação	da	Flona,	a	floresta	estava	começando	a	ser	explorada	
de forma predatória. Agora está mais conservada. Temos ganhos 
sociais e ambientais no programa.[...] (grifo nosso).

O	artigo	6°	esclarece	que,	antes	da	realização	das	concessões	flores-
tais,	as	florestas	públicas	ocupadas	ou	utilizadas	por	comunidades	locais	
serão	identificadas	para	a	destinação,	pelos	órgãos	competentes,	por	meio	
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de criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento susten-
tável.	Também	serão	identificadas	através	de	concessão	de	uso,	por	meio	
de	 projetos	 de	 assentamento	 florestal,	 de	 desenvolvimento	 sustentável,	
agroextrativistas ou outros similares, não podendo ser negociadas pelo 
prazo de dez anos.

Vale ressaltar que a lei permite desde o ano de sua criação o acesso 
aos	 recursos	 florestais	 de	 florestas	 públicas	 a	 empresas	 e	 comunidades	
com	o	 direito	 de	manejar	 florestas	 públicas	 para	 obtenção	 de	madeira,	
produtos não madeireiros, bem como oferecer serviços de turismo. En-
tretanto,	como	contrapartida	pela	concessão	de	uso	das	florestas	públicas	
de forma sustentável, os concessionários pagam ao governo quantias que 
variam em função da proposta de preço apresentada durante o processo 
de licitação dessas áreas.

É	de	bom	alvitre	salientar	que	a	política	de	concessão	florestal	permi-
te que os governos federal, estadual e municipal gerenciem seu patrimônio 
florestal	com	o	fito	de	combater	a	grilagem	de	terras	e	evitar	a	exploração	
predatória	dos	recursos	florestais	existentes,	evitando	a	conversão	do	uso	
do	solo	para	outros	fins,	como	a	pecuária	e	a	agricultura	intensiva,	promo-
vendo uma economia sustentável de longo prazo, já que o concessionário é 
obrigado	a	fazer	o	reflorestamento	da	área	com	espécie	nativa	e	não	exótica.

Como	consequência	marcante	deste	novo	modelo	de	gestão	flores-
tal	através	da	concessão	a	floresta	permanece	em	pé,	pois	os	contratos	fir-
mados	são	monitorados,	controlados,	e	fiscalizados	pelo	ente	estatal	que	
fiscaliza	a	extração	da	madeira	em	que	é	observado	as	técnicas	de	manejo	
florestal.	Dessa	forma,	a	área	é	utilizada	em	um	sistema	de	rodízio,	permi-
tindo	a	produção	continuada	e	sustentável	da	floresta.	Vale	ressaltar	que	
somente de 4 (quatro) a 6 (seis) árvores são extraídas por hectare, sendo 
que o retorno a mesma área ocorrerá a cada 30 anos, permitindo desta 
forma	o	reflorestamento	florestal.

Por	 sua	 vez,	 com	 a	 adoção	 da	 política	 de	 concessão	florestal,	 há	
também a promoção do desenvolvimento local, em que os municípios e as 
comunidades vizinhas da área concedida são favorecidos com a geração de 
empregos,	investimentos	em	serviços,	infraestrutura,	retornos	financeiros	
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oriundos do pagamento pelos produtos que foram concedidos e demais 
benefícios garantidos pelo contrato de concessão. Sem olvidar que toda a 
sociedade	é	beneficiada	com	a	conservação	dos	recursos	da	floresta,	ten-
do a certeza da aquisição de produtos madeireiros de área manejada, com 
origem	comprovada,	com	respeito	à	floresta	e	ao	homem	que	vive	nela,	
ou no seu entorno. 

Outro	 fator	 importante	 da	 concessão	florestal	 diz	 respeito	 que	o	
contrato exclui o acesso ao patrimônio genético, ao uso dos recursos hí-
dricos, a exploração de recursos minerais, pesqueiros ou a fauna silvestre, 
bem como a comercialização de créditos de carbono. E, a titularidade da 
terra continua sendo do ente público durante todo o período do contrato 
de concessão, uma vez que o contrato versa apenas no direito de realizar 
o	manejo	florestal	na	área.

Para	que	os	municípios	possam	operacionalizar	a	outorga	florestal	
é necessária a instituição de uma lei criando um órgão gestor com capaci-
dade	para	gerir	o	uso	das	florestas	públicas,	que	poderá	também	ser	uma	
atribuição do órgão ambiental municipal com a criação de uma coorde-
nadoria ou departamento. Esse órgão exercerá a função de órgão gestor 
de	florestas	públicas	municipais	para	produção	sustentável,	elaborando	e	
executando todos os procedimentos e regulamentos necessários à reali-
zação,	ao	controle,	e	à	fiscalização,	em	articulação	com	os	demais	órgãos	
municipais, estaduais e federais.

A	lei	de	concessão	florestal	foi	instituída	com	o	escopo	de	ser	mais	
uma	 ferramenta	 visando	 a	 conservação	 das	 florestas	 brasileiras	 que	 se	
constituem	em	uma	grande	parte	de	nosso	território,	com	o	fito	de	otimi-
zar	de	forma	sustentável	os	recursos	oriundos	das	florestas.	

O	Programa	de	Concessão/Outorga	floresta	visa	a	implantação	de	
políticas	públicas	com	vistas	a	manutenção	da	cobertura	vegetal	das	flo-
restas, conciliando sua conservação com o desenvolvimento socioeconô-
mico, bem como sendo uma ferramenta para coibir a grilagem de terras e 
evitar	a	exploração	predatória	dos	recursos	florestais	existentes,	evitando	a	
conversão	do	uso	do	solo	para	outros	fins,	como	a	pecuária	e	a	agricultura	
intensiva.
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17 PASSOS FUNDAMENTAIS PARA A EMANCIPA-
ÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 

1) Levantamento e avaliação da capacidade do município para im-
plementar a Gestão Ambiental:

-	Situação	política	administrativa;

-	Arcabouço	Jurídico	para	a	área	ambiental	existente	e	o	necessário;

- Recursos humanos disponíveis e nível de capacitação,

-	Infraestrutura	atual;	

-	Capacidade	e	grau	de	participação	institucional;

-	Níveis	e	mecanismos	existentes	de	participação	da	sociedade;

- Sensibilidade para problemas socioambientais e disposição de as-
sumir	a	gestão	ambiental;

- Tomada de decisão da forma de implementação da gestão ambien-
tal no município.

2)	Planejamento	e	execução	participativa	com	as	instituições	afins.

3) Acompanhamento e avaliação da gestão ambiental integrada. 

17.1 O DIAGNÓSTICO TEM COMO ESCOPO AVALIAR A EXISTÊN-
CIA DE: 

1. Conselho Municipal de Meio Ambiente.

2. Fundo Municipal de Meio Ambiente.

3. Arcabouço Legal (Lei Orgânica, Legislação Ambiental, Plano Di-
retor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Postu-
ras, Código Tributário, Código Sanitário, Lei de Uso e Ocupação do Solo, 
Código de Obras, Código de Posturas, e Código Sanitário).

4. Órgão Municipal de Meio Ambiente. 

5.	Infraestrutura	(saneamento	básico	–	água	tratada,	destinação	final	
de resíduos sólidos, dentre outras).

6. Corpo Técnico.

7. Instrumento de Gestão Ambiental.
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8. Empreendimentos existentes no Município.

- As 8 (Oito) variáveis citadas acima são consideradas indispen-
sáveis para o processo de implantação do Sistema Ambiental Municipal 
(SGAM). 

- O sistema é preconizado pela Lei nº. 6.938, de 1981, no artigo 6º 
e pela LC nº. 140, de 2011.

- A falta de legislação municipal vai estabelecer limitações ao Poder 
de Polícia Administrativa e à possibilidade de arrecadação, impedindo a 
sustentabilidade, operacional e econômica, do organismo municipal, para 
atuar na gestão ambiental de impacto local.

Neste sentido, é necessário:

A)	Estabelecimento	de	uma	política	ambiental	municipal;

B) Formulação de propostas de inserção de investimentos na área 
ambiental, como parte do processo de elaboração dos planos plurianuais 
municipais;

C) Estabelecimento de uma revisão analítica do arcabouço legal, de 
que dispõem o município (Lei Orgânica, Código de Postura e outros), visan-
do formular propostas que possam contribuir para melhorar e/ou adequar 
as condições de sustentabilidade das ações voltadas para o meio ambiente.

17.2 RELAÇÃO CUSTO–BENEFÍCIO DA AÇÃO HUMANA SOBRE A 
NATUREZA 

 A atuação articulada e proativa sobre os fatores, processos e siste-
mas que integram o tecido natural, o tecido construído e o tecido social, 
em busca da melhor relação custo-benefício dessa interação, toma a qua-
lidade de vida, a justiça social, o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade 
ambiental como valores referenciais dessa mensuração.

17.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.	Uso	sustentável	dos	recursos	naturais;

2. Ocupação territorial compatível com a capacidade de suporte do 
meio	natural;
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3.	Regulação	das	atividades	potencialmente	poluidoras;

4.	Recuperação	de	áreas	degradadas;

5.	Potencialização	dos	processos	de	desenvolvimento	sustentável;

6.	Inclusão	e	participação	social;	e

7. Educação ambiental.

17.4 AS 10 ETAPAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA

1. TREINAMENTO PRELIMINAR:

Tem	a	finalidade	de	preparar	uma	equipe	inicial	de	Secretários	Es-
taduais e Municipais da Pasta Meio Ambiente, denominada de equipe 
embrião, que serão facilitadores/disseminadores do programa junto aos 
técnicos das prefeituras selecionadas, para que a administração municipal 
esteja capacitada a dar andamento ao processo participativo de estrutura-
ção do PROGRAMA.

2. OFICINAS LOCAIS: 

Primeiro momento - 3 setores, separadamente.

Segundo	momento	–	Integração	das	ações	identificadas.

- Construção de pacto local.

- Construção de grupos locais de trabalho.

•	Definição	e/ou	aprimoramento	da	estrutura	do	Órgão-Ambiental.

•	Definição	e/ou	aprimoramento	da	estrutura	do	Conselho	de	Meio	
Ambiente.

•	Construção	e/ou	atualização	do	Plano	ou	Agenda	Ambiental	Local.

•	Formatação	 e/ou	 aprimoramento	 do	 Programa	 Municipal	 de	
Educação Ambiental.

3. CAPACITAÇÕES 

•	Treinamento	 Preliminar	 e	Noções	 sobre	 PROGRAMA	para	 os	
secretários estaduais e municipais da pasta meio ambiente, agricultura fa-
miliar	e	desenvolvimento	sustentável;

•		Capacitação	básica	em	gestão	ambiental	municipal;



265

MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL:
PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE APLICADOS AOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

•		Capacitações	Específicas;

•		Treinamento	Avançado.

4. PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO

•	Estabelece	o	posicionamento	de	cada	município	em	torno	de	metas	
comuns para a construção da gestão ambiental integrada, possibilitando a 
emancipação dos municípios não gestão ambiental de impacto local. Para 
tanto esse Protocolo deve ser protocolado junto a Fundação 1º de Maio.

5. CONSOLIDAÇÃO

•		Base	técnica,	diretrizes	e	princípios	para	atualização	ou	elaboração	
da	Lei	Municipal	de	Políticas	Ambientais;

•		Capacitações	específicas.

6. ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS 

- Projeto de Lei e Minuta de Decreto instituindo ou atualizando e 
regulamentando a estrutura legal do Sistema Municipal de Meio Ambiente 
(SISMUMA).

-	Projeto	de	Lei	e	Outros	Instrumentos	que	Oficializam	o	Plano	ou	
a Agenda Municipal de Meio Ambiente.

- Redação do Instrumento Legal que Institui ou atualiza o Programa 
Municipal de Educação Ambiental.

7. APROVAÇÃO/PUBLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS 
ELABORADOS.

8. IMPLANTAÇÃO

- Implantação e Funcionamento do Órgão Ambiental Municipal 
(Publicação do Regimento Interno).

- Implantação e Funcionamento do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (Aprovação do Próprio Regimento).

-	Inclusão	do	Plano	ou	da	Agenda	Ambiental	nos	Instrumento	Ofi-
cial de Planejamento Orçamentário e Gerencial da Administração Local.

- Implantação e Funcionamento do Programa Municipal de Educa-
ção Ambiental.
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9. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE E REALIZAÇÃO BIANUAL DE CON-
FERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

10. CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE QUE 
FORMULARá E COORDENARá O PROGRAMA.

NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 
REALIZADO PELOS SECRETáRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
DA PASTA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TáVEL POR ESTADO:

Serviço de orientação aos Municípios realizados pelo Núcleo de 
apoio a gestão ambiental municipal de cada estado abrangente as seguin-
tes temáticas:

- Orientação Técnica: licenciamento ambiental, monitoramento, 
controle,	 fiscalização,	 educação	 ambiental,	 outorgas,	 planos,	 programas,	
projetos, atividades, dentre outros. 

 Orientação Jurídica: pareceres, elaboração de normativas ambien-
tais, condução de conselhos com suas respectivas normas e regulamentos.   

- Sistema de informações: implantação de sistema on line disponibi-
lizando todos os serviços ambientais realizados pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SEMAM).
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