
Relatório Verde
Ação em Defesa do Ambiente Natural

PORTO ALEGRE, 2015



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul2

Assembleia Legislativa do

Estado do Rio Grande do Sul

Mesa Diretora 2015

Membros Titulares

PRESIDENTE: Dep. Edson Brum - PMDB 

1º Vice – Presidente: Dep. Ronaldo Santini - PTB 

2º Vice – Presidente: Dep. Regina Becker Fortunatti - PDT

1ª Secretária: Dep. Silvana Covatti - PP

2º Secretário: Dep. Edegar Pretto - PT 

3º Secretário: Dep. Adilson Troca - PSDB 

4ª Secretária: Dep. Liziane Bayer - PSB

Membros Suplentes

1º Suplente de secretário - Dep. Vilmar Zanchin - PMDB

2º Suplente de Secretário - Dep. Juliano Roso - PCdoB 

3º Suplente de Secretário - Dep. Sérgio Peres - PRB 

4º Suplente de Secretário - Dep. Any Ortiz - PPS 



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 3



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul4

Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Composição

Presidente: Deputado Valdeci Oliveira - PT

Vice-Presidente: Deputado Edegar Pretto - PT

Deputados Titulares

Gilberto Capoani - PMDB

Tarcisio Zimmermann - PT

Ciro Simoni - PDT

Dr Basegio - PDT

Silvana Covatti - PP

Luis Augusto Lara - PTB

Liziane Bayer - PSB

Pedro Pereira - PSDB

Sérgio Peres - PRB

João Reinelli - PV

Deputados Suplentes

Gabriel Souza - PMDB

Adão Villaverde - PT

Altemir Tortelli - PT

Jeferson Fernandes - PT

Gilmar Sossella - PDT

Regina Becker Fortunati - PDT

Sérgio Turra - PP

Ronaldo Santini - PTB

Elton Weber - PSB

Jorge Pozzobom - PSDB



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 5

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO........................................................................................................................7

I – EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE

VOCÊ PODE FAZER PARTE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE!....................................9

COMO E DE QUE FORMA AGIR EM DEFESA DO AMBIENTE?....................................10

REMÉDIOS JUDICIAIS QUE PODEM SALVAR O MEIO AMBIENTE ATRAVÉS

DA SUA AÇÃO..........................................................................................................................13

O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO............................................................15

POR QUE PROTEGER O AMBIENTE NATURAL É TÃO IMPORTANTE?

Ana Maria Daitx Valls Atz.....................................................................................................17

BIODIVERSIDADE / Prof. Dr Luis R. Moura  Baptista

e Prof. Dr. Alfredo Gui Ferreira............................................................................................21

O QUE É IMPORTANTE QUE TODOS SAIBAM SOBRE OS TRANSGÊNICOS

Leonardo Melgarejo..............................................................................................................23

AGROTÓXICOS E SEUS MALEFÍCIOS / Maria Nazaré Melo.......................................28

EFEITOS DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA NÃO IONIZANTE SOBRE

O AMBIENTE E A SAÚDE / Ana Maria Daitx Valls Atz..................................................32

POLUIÇÃO INDUSTRIAL / Francisco Milanez................................................................35

PARQUES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO RIO GRANDE DO SUL...................41

PRÊMIO PIONEIRAS DA ECOLOGIA..................................................................................67

AGENDA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU.....................................81



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul6

II - LEGISLAÇÃO FEDERAL

LEGISLAÇÃO FEDERAL.......................................................................................................103

III - CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE....................................................................225

OUTRAS LEIS.........................................................................................................................298



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 7

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que lançamos a primeira edição do Relatório 
Verde da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul.

Esta primeira edição trata da Defesa do Meio Ambiente e parte do prin-
cípio de que este é um dever de todos os cidadãos. Inicialmente são apresen-
tadas várias ferramentas que podem ser usadas em caso de agressão à natu-
reza. São indicações de órgãos públicos e suas competências local, estadual e 
federal, bem como medidas legais e judicias para proteger a natureza.

Todos os que lutam pela causa ambiental irão se identificar com os te-
mas que são tratados por especialistas, como biodiversidade, transgênicos, 
agrotóxicos, efeitos da radiação eletromagnética e poluição ambiental.

Na sequência é apresentada uma compilação de informações sobre as 
reservas ambientais do estado. São imagens, dados sobre as reservas como 
área, localização, estrutura, etc. Ao todo são 23 unidades de conservação que 
compõe o Sistema Estadual de Unidades de Conservação.

A seguir são apresentados os vencedores das três edições do Prêmio 
Pioneiras da Ecologia, instituídos pela Resolução 3096/2012, e realizadas em 
2013, 2014 e 2015. Os vencedores representam os melhores trabalhos em de-
fesa da causa ambiental no nosso Estado e tem nas Pioneiras Hilda Wrasse 
Zimmermann, Giselda Castro e Magda Elisabeth Nygaard Renner, modelos de 
pioneirismo ecológico.

O relatório também traz um importante capítulo sobre a legislação am-
biental, onde consta a legislação federal relevante nesta matéria, inclusive dis-
positivos constitucionais que tratam do meio ambiente. Neste capítulo consta 
também na íntegra o Código Estadual do Meio Ambiente. 

O último anexo traz aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU para os próximos 15 anos. Este agenda tem mais de 160 metas que vi-
sam, entre outros, proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do 
consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos 
naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que 
ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.

Cabe um agradecimento especial à Agapan pela elaboração da primeira 
parte deste relatório e que contou com a participação de sua diretoria e de 
especialistas na área ambiental.

Ler este relatório é uma forma de se informar e se tornar um protagonis-
ta na luta em defesa da natureza.

Boa Leitura!!!

Deputado Valdeci Oliveira, Presidente da CSMA
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VOCÊ PODE FAZER PARTE DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE!1

Leonardo Melgarejo - Organizador

SE VOCÊ É CONSELHEIRO de Meio Ambiente, de Saúde, de Desenvolvi-
mento, se você é um cidadão consciente saiba que sua ação é fundamental na 
defesa da vida. Através da sua atuação na sociedade, nos conselhos, nas Ongs, 
os problemas ambientais poderão ser diminuídos. Muitos desastres, acidentes 
e crimes ambientais podem ser prevenidos pela ação e fiscalização de toda a 
sociedade.

Lembrem-se que o desastre de Mariana não pode ser chamado de desastre, 
nem de catástrofe. Não seria mais correto definir que ali ocorreu um ou vários 
crimes?  

Quantas pequenas ou grandes Marianas temos no Rio Grande do Sul 
porque licenças estão sendo fornecidas de maneira, no mínimo sus-
peita. O que tem passado de maneira intempestiva, porque o gestor 
entrega de última hora os documentos que precisam ser analisados 
pelos conselheiros para que eles se sintam constrangidos e não fa-
çam sua obrigação.

POR ISSO É IMPORTANTE QUE VOCÊ FAÇA PARTE

DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE!

SE VOCÊ É UM CIDADÃO, e ainda não participa de alguma entidade ou 
movimento em defesa do ambiente natural, saiba que existem muitos espa-
ços de participação necessitando de pessoas que possam pensar junto o que 
é possível fazer em defesa do ambiente natural e como fazer, colocando em 
prática este fazer. 

As informações desta cartilha podem motivá-lo e orientá-lo a se engajar 
nesta luta. Faça parte desta ação! 

1 Estas informações foram elaboradas pela Agapan. Disponível em: <http://www.agapan.org.
br/>. Acesso em: 9 de dez. 2015.
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A DEFESA DA VIDA NÃO PODE PERDER UM MINUTO SEQUER!
COMO E DE QUE FORMA AGIR EM DEFESA DO AMBIENTE?

Sendo a defesa do meio ambiente um dever do Estado, a atividade dos 
órgãos e agentes na promoção da qualidade ambiental assume um caráter 
“compulsório”, permitindo que se exija do poder público, em suas diferentes 
esferas (União, Estados, Territórios e Municípios) o exercício efetivo das suas 
competências ambientais2.     

Há inúmeras formas de agir para defender o meio ambiente, sendo o 
primeiro deles o Direito de Petição (Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, 
“a”), onde a Constituição Federal garante o acesso universal à justiça. Isto quer 
dizer que TODOS podem recorrer à justiça em defesa do Meio Ambiente, seja 
para coibir, prevenir ou cessar um dano ambiental. Abaixo as diversas formas 
de atuação na defesa ambiental.

Possibilidades de Intervenção: a quem recorrer em caso de violação?

O Ministério Público (Federal e Estadual) é, por excelência, o prin-
cipal defensor do meio ambiente. Seja por atribuição Constitucional3, 

ou determinação legal – no âmbito federal4  ou no âmbito estadual5 

2 Nota: O fundamento é o Artigo 225 da Constituição Federal: Art. 225. Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

3 Constituição Federal de 1988: Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Cons-
tituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e 
a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos;

4 Lei Federal n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Públi-
co), Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e 
em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: ... VII - deliberar sobre a participação em 
organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consu-
midor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação;

5 Lei Estadual nº 7.669, de 17 de junho de 1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul), Art. 32 - No exercício de suas funções, os membros do Ministério Público 
poderão: ... I - exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, 
sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito; ... II - promover o inquérito civil e a ação civil 
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 – cabe ao Ministério Público a proteção do meio ambiente em seu mais am-
plo sentido. Para isso, o órgão não só está aparelhado como também tem o  
dever  institucional de  “atender a qualquer do povo, tomando as providências 
cabíveis”6  em caso de danos ou ameaça de danos ao meio ambiente. 

Por esta razão, o MP é uma instância muito importante na tutela do 
meio ambiente. Não só pode como deve ser procurado “por qualquer do povo” 
quando a necessidade obrigar. O Promotor de Justiça está aberto às questões 
que lhe dizem respeito e certamente tomará as medidas adequadas ao trata-
mento jurídico dos casos concretos tão logo seja provocado ou tome iniciativa 
por conta própria.  

No entanto, não obstante seja do MP o protagonismo da defesa do 
meio ambiente, cabe referir que existem outras instâncias – órgãos judiciais, 
órgão policiais, órgãos de fiscalização e controle - que podem ser procuradas 
na busca de soluções para os casos de violações ou ameaças de violações ao 
ambiente natural. A seguir passamos a referir algumas dessas instâncias:

a)  Advocacia Geral da União7 - cabe-lhe as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo. Sua atuação é importante 
nos casos de lesão ao patrimônio da União (inclusive bens naturais). 

b) Defensoria Pública8(União e Estados) – incumbindo-lhe, a orienta-
ção jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados. 

c) Brigada Militar – O Batalhão Ambiental da Brigada Militar pode e 
pública, na forma da lei: a) para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 
meio ambiente, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 
ao consumidor e a outros interesses difusos, coletivos individuais homogêneos e individuais 
indisponíveis;

6 Lei Estadual nº 7.669, de 17 de junho de 1982 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul), Art. 31 - Além das funções previstas na Constituição Federal, na Consti-
tuição Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nesta e em outras leis, incum-
be, ainda, aos membros do Ministério Público: I - atender a qualquer do povo, tomando as 
providências cabíveis, dando-lhe encaminhamento e cientificando o interessado das medidas 
efetivadas; II - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos investigatórios nos 
casos afetos à sua área de atuação;
 
7  Nota: consultar LEI COMPLEMENTAR Nº 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993.

8 Nota: consultar LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994 e LEI ESTADUAL N.º 
13.821 DE 25 DE OUTUBRO DE 2011.
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deve ser acionado inclusive – e principalmente – em caso de ser neces-
sária a abordagem dos infratores.   

d) Prefeitura Municipal – As Prefeituras Municipais geralmente estão 
bem aparelhadas para atender as denúncias de violações ao ambiente 
natural, dando encaminhamento as questões apresentadas e sobretu-
do agindo quando a(s) violação(às) ou ameaças envolverem empreen-
dimentos que causem significativo impacto ambiental local nos quais 
cabe à Prefeitura Municipal efetuar o licenciamento ambiental9.      

e) Polícia Civil – Em alguns casos a autoridade policial pode auxiliar 
na solução e encaminhamento de problemas relacionados a violações 
ao ambiente natural, principalmente em procedimentos investigató-
rios criminais, inquéritos policiais e lavratura de ocorrências policiais de 
parte dos prejudicados. 

f ) Fepam10– A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis 
Roessler* - FEPAM, é a instituição responsável pelo licenciamento am-
biental** no Rio Grande do Sul. É vinculada à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (SEMA).

g) Ibama11 - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IABAMA, exerce o poder de polícia ambiental e 
executa ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às 
atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle 
da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e 
a fiscalização, monitoramento e controle ambiental de acordo com as 
diretrizes do Ministério do Meio Ambiente.

9 Nota: No Rio Grande do Sul, os municípios são responsáveis pelo licenciamento ambiental 
das atividades de impacto local (Código Estadual de Meio Ambiente, Lei 11.520/00). A definição 
destas atividades e o regramento do processo de descentralização do licenciamento foi estabe-
lecido pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA).

10 Nota I: A FEPAM foi instituída pela Lei 9.077 de 4 de junho de 1990 e implantada em 4 de 
dezembro de 1991. Nota II: * Henrique Luis Roessler foi pioneiro ambientalista gaúcho nascido 
em 16 de novembro de 1896 e falecido em 14 de novembro de 1963. Nota III: ** A licença am-
biental é um instrumento para proteção dos ecossistemas e melhoria da qualidade ambiental, 
consistindo na obrigação de prévia autorização dos órgãos ambientais para a implantação e 
operação de atividades potencialmente poluidoras (na prática, as principais atividades econô-
micas e sociais dependem hoje de licenciamento). O licenciamento não é apenas a emissão de 
um documento, mas uma série de atividades complexas que abrange, entre outros, a análise 
técnica preliminar, a abertura de espaços e promoção do debate público e a fiscalização poste-
rior do atendimento aos termos da licença ambiental.

11 Nota: consultar - LEI Nº 7.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989.
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h) Conselhos Nacional12, Estadual13 e Municipal14 do Meio Ambiente 
- Órgãos consultivos e deliberativos do Sistema Nacional do Meio Am-
biente-SISNAMA, instituído pela Lei 6.938/81 que dispõem sobre a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente, em um sistema que abrange de três 
níveis de proteção ambiental: federal, estadual e municipal.         

REMÉDIOS JUDICIAIS QUE PODEM SALVAR O MEIO AMBIENTE

ATRAVÉS DA SUA AÇÃO

Dentre as principais medidas judiciais podemos destacar as seguintes: 

Representação ao Ministério Público (Federal ou Estadual): (art. 
5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, art. 12 da Lei Complementar 
n.º 73/1993 e art. 30, VII da Lei Nº 7.669, de 17 de Junho de 1982); 

Ação Popular (Art. 5º, LXXIII da CF/88 e Lei nº 4.717, de 29 de ju-
nho de 1965);

 Ação Civil Pública (Art. 129, II, III, da CF/88 e Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985); Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (Art. 102, § 1º da CF/88 e Lei nº 9.882, de 3 de de-
zembro de 1999); 

Ações Ordinárias para reparação, lesão ou ameaça de lesão a 
Direito (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973); 

Mandado de Injunção (Art. 5º, LXXI da CF/88 e Lei nº 9.882, de 3 
de dezembro de 1999).

LEGISLAÇÃO

 Do ponto de vista temático e da legislação aplicada, podemos desta-
car os seguintes temas e textos legais como os principais aplicados à defesa do 
meio ambiente, sem prejuízo da legislação aplicada aos casos específicos: 

12 Nota: consultar - Constituição Federal/88, Art. 23, Inc. VI e VII e LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOS-
TO DE 1981 (Art. 8°) e DECRETO N° 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990.

13 Nota: consultar - Constituição Federal/88, Art. 23, Inc. VI e VII, Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul (Art. 252) e LEI ESTADUAL Nº 10.330, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994.

14 Nota: consultar - Constituição Federal/88, Art. 23, Inc. VI e VII, Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul (Art. 252) e LEI ESTADUAL Nº 10.330, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994.
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Agrotóxicos - LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989; 

Educação ambiental - LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999; 

Estações ecológicas e áreas de proteção ambiental - LEI Nº 6.902, 
DE 27 DE ABRIL DE 1981;  

Estatuto da Cidade - LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001; 

Fertilizantes - LEI Nº 6.894, DE 14 DE JANEIRO DE 2004; 

Florestas - LEI Nº 11.284, DE 02 DE MARÇO DE 2006; 

Fundo Nacional do Meio Ambiente – mudança do clima - LEI Nº 
7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989; 

Ibama e Instituto Chico Mendes - LEI Nº 11.516, DE 28 DE AGOSTO 
DE 2007; 

Infrações administrativas ambientais - LEI Nº 6.514, DE 22 DE JU-
LHO DE 2008; Patrimônio genético, Biodiversidade e OGM - LEI Nº 
11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005;  

Patrimônio natural, histórico e artístico - LEI Nº 3.924, DE 26 DE 
JULHO DE1961; Política Agrícola - LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO 
DE 1991;  

Política Nacional do meio ambiente - LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOS-
TO DE1981; Poluição - LEI Nº 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE1993;  

Saneamento báscico - LEI Nº 11.445, DE 05 DE JANEIRO DE 2007;    

Os textos da legislação principal encontram-se em anexo a esta cartilha.

Para fazer valer a defesa ambiental é importante conhecer os principais 
desafios e lutas ambientais do momento. Para isso seguem artigos escritos 
por especialistas nas mais diversas áreas e que mostram que é imprescindível 
uma mudança e ruptura com modelos atuais de exploração da natureza, para 
modelos de sustentabilidade natural, econômica e social. 
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O DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

O primeiro e talvez o mais importante ponto a ser destacado é que de acor-
do com a Constituição Federal de 198815, o “direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado” é um Direito Fundamental da pessoa humana e também das 
futuras gerações. Isso significa que ele encontra-se no ponto mais alto do ordena-
mento jurídico brasileiro, razão pela qual é considerado como “cláusula pétrea16” 
 de nossa Constituição, ou seja, um Direito tão importante e de tanta relevân-
cia que tornou-se praticamente intocável e que deve orientar todo o ordena-
mento jurídico brasileiro. Uma das razões de tamanho destaque é que este di-
reito é considerado um “direito dos povos”, um “direito de toda a humanidade”. 
Diz-se também que é um direito que está “fundado na solidariedade” tendo 
em vista que só será efetivo com a colaboração de todos, pois é justamente o 
respeito ao outro, à pessoa e à vida em geral o que realmente importa para o 
Direito. Nesse sentido, o direito ao meio ambiente relaciona-se com outros va-
lores fundamentais igualmente assegurados pela Constituição Federal como 
o direito fundamental à vida, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a 
igualdade e a justiça.

O segundo ponto a ser realçado é que a Constituição Federal, a norma 
mais importante do país, reservou para os diversos entes federados a tarefa de 
criar leis que protegem o meio ambiente mas também repartiu este encargo17. 
Isso significa que não só a União, como também os Estados, Territórios e Muni-
cípios poderão efetuar a proteção do meio ambiente mas também legislar so-
bre essa matéria, tanto de forma isolada como de forma conjunta. Nesse sen-
tido há uma hierarquia de procedimentos (licenciamento ambiental, estudo 
de impacto ambiental, zoneamento ambiental, etc) e rotinas que devem ser 
seguidas e que são orientadas principalmente pela Constituição Federal. De-
15 Nota: Este é o fundamento Constitucional: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações

16 Nota: A Constituição Federal de 1988 consagrou o “direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado” como cláusula pétrea no Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante 
proposta: ... § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a 
forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos 
Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.

17 Nota: Os arts. 21 e 22 da Constituição Federal enumeram os poderes da União, com poderes 
remanescentes para os Estados (art. 25 §1°) e, indicativamente, para os Municípios (arts. 29 e 
30).  Leia-se o Art. 23 da Constituição Federal: Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ... VI - proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
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pendendo do tipo de empreendimento (industrial, comercial, etc) a ser licen-
ciado e que gere impactos significativos no meio ambiente, bem como para 
exercer o poder de polícia e de fiscalização ambiental, cada esfera federativa 
adotará as medidas cabíveis e determinadas e permitidas pela Constituição 
Federal e pela legislação em vigor.

Nesse sentido, é importante ressaltar, ainda, que o meio ambiente tem 
uma natureza denominada de “indisponível” e é considerado “um bem de uso 
comum do povo18”, razão pela qual se conclui uma “imposição de o poder pú-
blico atuar na defesa do meio ambiente em todas as suas esferas e instân-
cias19”. Por isso, todos os poderes do Estado estão comprometidos com a de-
fesa deste patrimônio que assegura condições mínimas de vida às presentes 
e futuras gerações. 

18 Nota: Conforme art. 2°, inc. I da Lei 6.938/81 e art. 225 da Constituição Federal.
19 Nota: Esse é o chamado “Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental”.
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POR QUE PROTEGER O AMBIENTE NATURAL É TÃO IMPORTANTE?

Ana Maria Daitx Valls Atz

Porque o ambiente natural é base e fundamento para a vida tal qual a 
conhecemos, considerando todos os seres vivos. Todos são dependentes dos 
mesmos elementos naturais.

E a vida dos seres humanos na terra depende de alguns elementos natu-
rais que são essenciais para o funcionamento da sua estrutura física e mental. 

Como primeiro elemento essencial temos a energia do sol que mantém 
em ação todos os demais elementos da terra em movimentação vital. 

    

VOCÊ JÁ SE PERGUNTOU O QUE ACONTECERIA COM A VIDA NA

TERRA SE O SOL SIMPLESMENTE NÃO EXISTISSE MAIS AMANHÃ?

Esta energia é composta por vários tipos de radiação sendo que a terra 
tem em seu entorno algumas camadas que nos protegem das radiações que 
os seres vivos não aguentariam se a recebessem diretamente, e ameniza as 
que necessitamos em pequeníssimas doses.

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR PORQUE É IMPORTANTE RECEBER

O SOL DO INÍCIO DA MANHÃ PARA FORTALECER OS OSSOS?

O segundo elemento essencial para a vida na terra é o ar, com sua com-
posição ideal de oxigênio. 

Sem o ar a imensa maioria de nós não sobreviveria mais do que um mi-
nuto. Alguns poucos seres humanos conseguiriam sobreviver, talvez por cinco 
minutos sem respirar.  Na história das competições de mergulho em apneia 
(com a respiração parada) um único atleta conseguiu ficar 8 minutos sem res-
pirar e sem morrer. Mas isto é excepcionalidade!

Portanto, poderíamos garantir que sem ar limpo e rico em oxigênio a 
vida na terra também se extinguiria.

Mas este ar, que não vemos e não defendemos, se carregado com ou-
tros elementos prejudiciais à saúde dos seres vivos, produzirá doença e morte, 
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não saúde. E quantas fontes de contaminação do ar podem ser identificadas 
em cada município do nosso estado, se observarmos bem e realmente procu-
rarmos entender a realidade que cerca cada área de produção humana.

 “Produção é um termo cunhado pela sociedade da industrialização.  E de 
maneira tão poderosa que agricultores deixaram de cultivar alimentos para se-
rem produtores de produtos alimentícios. Somente mais um trabalhador para o 
processo industrial denominado agricultura convencional”.

O terceiro elemento fundamental para a nossa sobrevivência é a água 
pura que tem em sua origem as seguintes características: é inodora (sem chei-
ro), é incolor (sem cor) e é insípida (não tem sabor). Como ela é solvente uni-
versal, ao dissolver e carregar outros elementos, como o sal, passa a ser cha-
mada de água salgada (como a do mar) e não é própria para o nosso consumo. 

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR NO QUE ACONTECERIA

SE SÓ TIVÉSSEMOS ÁGUA SALGADA PARA BEBER?

Parque Estadual de Itapeva - Torres/RS

É de conhecimento geral que os seres vivos são dependentes da água 
potável para viver e que em geral não conseguiríamos sobreviver, sem ingeri-
-la, por mais de 3 ou 4 dias. 
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VOCÊ SABE QUE A ÁGUA DOCE NÃO REPRESENTA MAIS DO QUE 3% DO 
TOTAL DE ÁGUA DO PLANETA TERRA?  E QUE APENAS UM TERÇO DA ÁGUA 
DOCE - PRESENTE NOS RIOS, RIACHOS, ARROIOS, LAGOS, LENÇÓIS FREÁ-
TICOS SUPERFICIAIS E ATMOSFERA - É ACESSÍVEL?  E QUE ESTA QUANTI-
DADE SERIA SUFICIENTE PARA O CONSUMO DE 20 BILHÕES DE PESSOAS 
TODOS OS DIAS SE NÃO ESTIVESSE IMPRÓPRIA PARA CONSUMO PELA 
AÇÃO GANANCIOSA DO PRÓPRIO SER HUMANO?

Por fim, o quarto elemento natural em importância para a nossa sobre-
vivência é o alimento definido como “toda substância ou mistura de substân-
cias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, 
destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais, essenciais 
à sua formação, manutenção e desenvolvimento” (Definição da ANVISA)

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR SE O QUE ESTÁ

COMENDO REALMENTE É ALIMENTO?

É importante lembrar que o ser humano só tem a sua existência física 
possível pela existência prévia dos demais elementos e que a degradação ou 
destruição destes é causa da degradação da vida na terra.

VOCÊ SABE COMO ESTÁ A PROTEÇÃO DAS NASCENTES, RIOS,

RIACHOS E VÁRZEAS ONDE VOCÊ MORA E ONDE ATUA? 

VOCÊ SABE COMO ESTÁ A QUALIDADE DO AR ONDE

VOCÊ MORA E ONDE ATUA?

VOCÊ SABE SE É ALIMENTO O QUE AS PESSOAS COMEM

NA COMUNIDADE ONDE VOCÊ MORA E ONDE ATUA? 
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Embora se pense que é obvio que as pessoas irão defender aquilo que 
lhes dá condição de vida, na prática isto não é verdade, pois o que observamos 
nas manchetes e propagandas é um constante destruir a natureza em nome 
do “progresso econômico”.  

Se a água que estaria disponível pela natureza é contaminada, degra-
dada, destruída pelo ser humano, outros seres humanos, ou até os mesmos, 
transformam logo em negócio para ganhar dinheiro. 

 

VOCÊ SABE QUE O DIREITO A ÁGUA É UM DIREITO HUMANO

FUNDAMENTAL E QUE DEVE SER DE MODO IGUALITÁRIO

A TODOS OS CIDADÃOS, SOB  PENA DE SE FERIR

A DIGNIDADE HUMANA, JÁ QUE NÃO EXISTE VIDA SEM ÁGUA?

ESTE DIREITO ESTÁ SENDO RESPEITADO ONDE VOCÊ MORA,

OU ONDE VOCÊ ATUA?

EXISTE NA HISTÓRIA DO SEU MUNICÍPIO ALGUM ARROIO,

RIACHO QUE TENHA SE TORNADO UMA REDE DE ESGOTO?

Como podemos ver, muitas são as razões para se proteger o ambiente 
natural, e todas elas significam que a vida tal qual a conhecemos só pode ser 
protegida se protegermos o ambiente que lhes dá sustentação.

É importante também compreendermos que a biodiversidade é uma 
condição fundamental para o equilíbrio entre as diferentes espécies que habi-
tam o planeta e é uma beleza imensurável. É preciso reconhecer que ameaças 
à biodiversidade e a qualidade do ar e da água se tornam tristes realidades a 
cada dia com os transgênicos, com os agrotóxicos e tantas outras novas e ve-
lhas ameaças que precisam ser alertadas, inibidas e desativadas.
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É preciso defender o ambiente natural e cada um e cada uma pode e 

deve fazer parte desta ação pois é de vida que estamos

falando… e vida não seria o objetivo de todos? 

BIODIVERSIDADE

A Biodiversidade  constitui-se de diferentes formas de vida, de grupa-
mentos de plantas ou animais que vivem na superfície do planeta.

Em um local, pode haver naturalmente maior ou menor diversidade de 
espécies. Nos sistemas tropicais há maior diversidade de que nos biomas mais 
afastados do equador. Isto não quer dizer que não haja espécies diferentes 
e importantes, que só vivem nos hemisfério boreal ou no austral.  Ademais, 
há variação dentro da espécie, como alguns genes distintos de seus alelos na 
outra planta da mesma espécie, o que permite que um indivíduo seja diferen-
te do outro em algumas características. Podem ser fenológicas na aparência 
ou, na variabilidade química. A variabilidade auxilia na diversidade dentro da 
mesma espécie, o que não se observa nas monoculturas onde há pouca ou 
nenhuma variabilidade genética (material clonal).

Parque Estadual do Tainhas

Biomas: Áreas com vegetação fisionomicamente semelhante por gran-
des extensões, em geral. Ex.: bioma pampa (onde predominam paisagens 
abertas cobertas essencialmente de gramíneas) ou, mata atlântica (áreas 
cobertas por florestas diversificadas, com predomínio de fanerógamas dico-
tiledôneas, podendo no sul, mas partes altas aparecer gimnospermas como 
pinheiro do Paraná). No Rio Grande do Sul, encontram-se os Biomas: campos 
(planalto ou do pampa); matas: floresta ombrófila densa (com dossel ou copas 
fechadas); floresta ombrófila mista (com algumas áreas mais abertas) florestas 
estacionais deciduais (que perdem as folhas na estação mais fria); restinga: ve-
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getação da faixa litorânea, onde o solo é muito arenoso e permeável, podendo 
ser estabelecidos campos e matas litorâneos.

Biocenose: A comunidade vegetal e a fauna vivem juntas e interagem, 
constituindo-se como comunidade biótica ou biocenose. Flora e fauna são in-
terdependentes. Enquanto os animais encontram alimento e abrigo entre as 
plantas, estas dependem deles para polinização e dispersão de sementes. Dis-
tingue-se de ecossistema, porque não se considera os fatores abióticos como 
solo, altitude, temperatura, umidade, etc.

Comunidade: caracteriza-se pela composição, tipo e porte da vegetação, 
fator tempo é importante na sua existência (Espécies precursoras, vegetação clí-
max (onde há maior estabilidade do sistema quanto ao numero de espécies).

Habitat: local onde insolação, umidade e outras condições físico-quími-
cas são peculiares. Ex: A flora epífita nos galhos das árvores tem um habitat 
particular por suas condições de luz e umidade.

Nicho ecológico: se o habitat é apropriado para uma espécie viver, ela 
esta ocupando seu nicho ecológico. 

O Brasil é um País que possui uma das maiores biodiversidade de fauna 
e flora. Um número considerável de espécies vegetais depende, para poliniza-
ção, de um transporte do pólen da parte ou flor masculina para a flor feminina. 
Morcegos, colibris e outras aves podem ser os agentes. Porém, de longe, os in-
setos como: abelhas, vespas, borboletas e assemelhados são os mais utilizados 
como veículos efetivos de transporte do pólen. Por conseqüência os gametas 
masculinos e femininos encontrando-se permitem o desenvolvimento de se-
mentes e frutos.

Várias famílias de plantas silvestres como: campanuláceas, malváceas, 
solanáceas, compostas etc. têm a maioria de suas espécies com polinização 
usando animais como vetores. Na flora cultivada, macieiras, pereiras, ameixei-
ras são exemplos deste mecanismo.

Evitar a extinção das espécies da flora e fauna deve ser um compromis-
so de todos os setores, do público  ao privado. A manutenção de áreas de 
preservação nos diferentes biomas próximas às áreas de cultivos é essencial, 
para diminuir os impactos ambientais, permitindo que fauna e flora interajam 
e proporcionem serviços ambientais favoráveis.

*Texto escrito pelos professores aposentados da UFRGS ( Prof. Dr 
Luis R. Moura  Baptista e Prof. Dr. Alfredo Gui Ferreira
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O QUE É IMPORTANTE QUE TODOS SAIBAM SOBRE OS TRANSGÊNICOS

Leonardo Melgarejo

O avanço das lavouras transgênicas vem ocorrendo em resposta a cam-
panhas midiáticas apoiadas por agentes e instituições públicas, em detrimen-
to dos interesses da população. Estas campanhas veiculam mitologia que 
não se sustenta na realidade. Abusando de promessas que não se realizam, 
incluem as afirmativas destacadas a seguir:

A fragilidade destas afirmativas, que pode ser constatada no livro La-
vouras Transgênicas – Riscos e Incertezas - Mais de 750 estudos despre-
zados pelos órgãos reguladores de OGMs20  é apresentada de forma muito 
resumida, como segue:

1 – Os transgênicos são mesmo avaliados de forma exaustiva?

Os estudos que atestam segurança são produzidos pelas próprias em-
presas. Nas avaliações de segurança alimentar e nutricional são feitos cantei-
ros especiais para os testes. Plantas modificadas para suportar doses massivas 
de herbicidas (milho e soja tolerantes ao glifosato, por exemplo) são cultivadas 
na ausência do veneno e, contrariamente ao que ocorre com rações e alimen-
20 Ferment et al. 2015, disponível em  http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/nead-debate
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tos consumidos no mundo real, as cobaias recebem grãos onde não existe 
qualquer resíduo de agrotóxicos. Além disso, os estudos são de curto prazo 
e não avaliam impactos de baixa densidade e longa exposição, além de se 
apoiar em amostras inadequadas. Mesmo assim, quando os testes apontam 
alterações estatisticamente significativas, elas são descartadas sob alegação 
de “irrelevância biológica”. Sequer as normas da CTNBio, reconhecidas por sua 
fragilidade, são respeitadas em sua totalidade. 

2 – Os transgênicos reduzem mesmo o uso de venenos? 

No Brasil só temos lavouras transgênicas de algodão, milho e soja tole-
rantes a herbicidas ou que carregam proteínas inseticidas, ou que combinam 
estas duas características.

A expansão destas lavouras provocou o surgimento de plantas e in-
setos que não são controlados pelas práticas tradicionais. Isto trouxe duas 
consequências: (1) os agricultores ampliam o número de aplicações e a con-
centração dos venenos; (2) os agricultores utilizam venenos mais perigosos. 
Com isso, inseticidas biológicos dominados pelos agricultores e utilizados 
com sucesso ao longo dos últimos 50 anos, como o Dipel, estão perdendo 
eficácia. Em substituição a eles, produtos comprovadamente neurotóxicos, 
de uso proibido pela ANVISA, estão sendo importados com autorização do 
MAPA, para o controle de lagartas que devoram as plantas transgênicas como 
se nelas não existissem proteínas inseticidas. No controle de plantas a situação 
é semelhante, herbicidas extremamente tóxicos, proibidos em vários países, 
como Paraquat, Dicamba, 2,4D, estão sendo usados em escala crescente. Isto 
transformou o Brasil no principal mercado destes venenos, e desde de 2008 
somos campeões no uso de agrotóxicos.

3 – As Sementes transgênicas são mesmo mais produtivas?

A produtividade, assim como a tolerância à seca, depende de vasta 
combinação de fatores, envolvendo muitos genes, que operam de forma ar-
ticulada em diferentes momentos do estágio de desenvolvimento vegetal e 
afetam a capacidade de absorção e metabolização de água, luz e nutrientes. 
As transformações genéticas existentes em nossas lavouras afetam apenas ca-
pacidades relacionadas ao manejo de plantas e insetos indesejados. Elas só 
permitem que as plantas tomem banhos de herbicidas, sem morrer, ou pro-
duzam proteínas inseticidas, ou façam as duas coisas ao mesmo tempo. Não 
interferem no metabolismo associado a produtividade e por isso não podem 
tornar as plantas mais produtivas. 

Todos agrônomos, biólogos e geneticistas sabem disso, e alguns levam 
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vantagens escondendo um fato básico, que é o seguinte: as empresas de bio-
tecnologia já são donas das melhoradoras de sementes, que continuam pro-
duzindo variedades mais produtivas. E estas variedades ficam escondidas dos 
agricultores enquanto não se tornam transgênicas autorizadas para cultivo, 
pela CTNBio. Elas só entram no mercado de sementes quando os agricultores 
não podem guarda-las para replantio, por causa dos direitos de propriedade 
intelectual que permitem cobrança de royalties. Como isso leva tempo, esta-
mos sempre cultivando as melhores variedades de dois a cinco anos atrás, que 
perdem potencial de rendimento a cada ano, neste período de acelerada mu-
dança climática. Isto significa perdas de milhões de dólares.

4 – As lavouras transgênicas estão mesmo 

beneficiando os pequenos agricultores?

As sementes transgênicas custam até dez vezes mais do que as não 
transgênicas. Elas, além de estar sendo “atualizadas”, estão desaparecendo de 
mercado. Com custos crescentes e produtividade estacionada, os produtores 
de transgênicos se obrigam a expandir a área cultivada. Com isso, o tamanho 
mínimo economicamente viável para lavouras de soja e milho transgênico 
tem crescido tanto que já não “cabe” nos estabelecimentos de pequeno porte. 
Na prática isto significa que as lavouras transgênicas estão inviabilizando as 
pequenas propriedades, fomentando o êxodo rural e desestruturando o teci-
do social responsável pela vida das comunidades rurais. 

Por que os pequenos agricultores plantam transgênicos? Porque o ma-
nejo destas lavouras é simplificado, e para elas existem garantias de créditos, 
acesso mercados e renda. Estes mecanismos, estabelecidos no interesse das 
grandes corporações transnacionais, são direcionados a lavouras empresariais 
e não contemplam as preocupações e necessidades da agricultura familiar. Na 
pratica, os pequenos estão sendo destruídos pelo avanço da transgenia.

5 – As lavouras transgênicas contribuem mesmo

para o desenvolvimento nacional?

É Claro que não. Basta pensar no seguinte: A economia nacional está 
se primarizando, dependendo cada vez mais da exportação de minérios e co-
modities, que pouco agregam em termos de efeitos multiplicativos na econo-
mia, mas deixam enormes estragos ambientais... A quem interessa isso? Seis 
grandes transnacionais são “donas” das sementes transgênicas de soja, milho 
e algodão, que precisamos comprar todos os anos, para cultivar cada safra. No 
interesse delas, pode haver desabastecimento de sementes? Se isso aconte-
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cer, o que se passará com a economia nacional? Como pode esta situação de 
abjeta subserviência estar associada ao desenvolvimento nacional? A sobera-
nia, a segurança alimentar, o desenvolvimento brasileiro dependem do opos-
to. Da multiplicação de sementes crioulas, nas mãos dos agricultores, apoia-
das por programas e políticas públicas de base agroecológica. Dependem de 
avanços da Politica Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) 
e seu principal instrumento, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos 
(PRONARA). Nosso futuro depende desta compreensão e do engajamento de 
todos, para sua consolidação.

6 – As lavouras transgênicas merecem estímulo e confiança?

O melhor está mesmo chegando?

Apesar de todos os problemas concretos, relacionados à expansão da 
transgenia, as empresas, seus porta-vozes e formadores de opinião favoreci-
dos por aqueles interesses continuam afirmando que devemos esquecer a re-
alidade e confiar nas promessas de vantagens futuras. Na prática, se percebe 
grande esforço para desacreditar as informações que contrariam aqueles inte-
resses e manter a expectativa favorável da população. Campanhas midiáticas 
anunciando para breve plantas “melhoradas”, que trarão a cura da aids, a supe-
ração de carências nutricionais, os saltos de produtividade, a resistência à seca 
e a salinidade, enquanto ocultam o fato de que, no presente, esta tecnologia 
está servindo para trazer venenos, desde as lavouras até nossas mesas.

7 – As lavouras transgênicas são mesmo indispensáveis?

Não!  Mas as grandes empresas, seus porta-vozes e seus funcionários 
dizem que sim. Elas não são necessárias para o enfrentamento da fome, para a 
proteção ambiental, para o desenvolvimento da agricultura familiar e da sobe-
rania nacional. Ao contrario, elas comprometem o presente e futuro da nação.

Para saber mais leia:

Ferment, Gilles; Melgarejo. Leonardo; Fernandes, Gabriel Bianconi  e Ferraz, 
José Maria. “Lavouras transgênicas - riscos e incertezas: Mais de 750 estudos 
desprezados pelos órgãos de avaliação de risco”. NEAD/MDA. Brasília, 2015. 
555p. Disponível em http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/nead-debate.

Magda Zanoni ; Gilles Ferment. (Org.). Transgênicos para quem? Agricultura, 
Ciência e Sociedade. Brasília: MDA, 2011. Disponivel em
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http://aspta.org.br/2011/07/livro-transgenicos-para-quem-agricultura-cien-
cia-sociedade/

CONSEA – Mesa de Controversias sobre transgênicos. Relatório final. Brasilia, 
2013. Disponivel em http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/mesas-de-
-controvérsias/sobre-transgenicos-2013/mesa-de-controversias-sobre-trans-
genicos
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AGROTÓXICOS E SEUS MALEFÍCIOS
                                                                Maria Nazaré Melo*

O que sabemos sobre os agrotóxico?

Embora as transnacionais fabricantes, e os grupos que têm interesse nas 
vendas dos agrotóxicos, tenham por muito tempo utilizado termos como re-
médio, defensivos agrícolas ou agroquímicos para propagandear estes ve-
nenos, em verdade estas são expressões inadequadas e usadas para enganar 
os agricultores, consumidores e a população em geral.

Os produtos agrotóxicos são reconhecidos, por várias instituições sérias, 
como o Instituto Nacional do Câncer, como produtos carcinogênicos, ou seja, 
causam câncer. 

Os primeiros agrotóxicos foram produzidos como venenos para matar 
pessoas nas guerras. 

Quando estamos falando em alimentos estamos falando no que é pro-
duzido sem agrotóxico, com adubo orgânico livres de produtos químicos, e 
sem aditivos artificiais como os adoçantes e corantes artificiais. 

É preciso estar atento às propagandas enganosas da publicidade e da 
grande mídia que vivem em função do lucro a qualquer preço. 

Para chamar a atenção das pessoas elaboramos a seguinte equação:

Agrotóxicos = armas químicas = venenos=pesticidas que matam! 

Ela é de fácil entendimento e de fácil divulgação, pois é importante fazer 
refletir que agrotóxicos matam também sapos e pássaros que se alimentam 
de insetos e lagartas. Então sapos e pássaros auxiliam, de graça, aos agriculto-
res se alimentando de insetos e lagartas que quando com fome causam danos 
as plantações.

 Os agrotóxicos têm efeito cumulativo, isto é, vão se acumulando no ar 
que respiramos, nas águas causando a sua degradação e a morte de peixes e 
outros seres aquáticos, e também no solo matando os microorganismos que 
contribuem com o desenvolvimento das plantações. Com a continuidade do 
uso destes venenos ocorre a sua concentração causando o processo de de-
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sertificação do solo. Aqui no Rio Grande do Sul já existem áreas que sofrem o 
processo de desertificação pela produção excessiva de soja com uso de agro-
tóxicos. Os municípios mais atingidos são: Bagé, Alegrete, São Gabriel e Passo 
Fundo. 

Além da constante ameaça de extinção de pássaros, sapos, peixes e ou-
tros animais aquáticos, existe também ameaça de extinção das abelhas: nos 
EUA nos últimos 10 anos desapareceram 90% das colméias; no Reino Unido 
morreram a metade das abelhas. Portugal foi menos atingido e na Espanha 
chegaram a inventar uma super rainha. O fenômeno é atribuído ao uso de 
agrotóxicos.

O Cientista Albert Einstein previu e deixou registrada esta frase: 

“Quando as abelhas desaparecerem da face da terra o homem terá 
apenas 4 anos de vida.”

Os agrotóxicos fungicidas tiveram origem na França quando os agri-
cultores passavam uma solução de cobre e cal sobre os vinhedos à beira da 
estrada para camuflar a plantação e evitar roubos. O fungicida foi descoberto 
por acaso. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial novos produtos foram 
criados com o objetivo de matar os insetos que causavam epidemias de malá-
ria, além das epidemias de tifo e até a peste bubônica. O cientista Paul Muller, 
da suíça Geigy (Novartis) descobriu o DDT², inseticida organoclorado a base 
de Dicloro Difenil Tricloroetano um dos potentes exterminadores de insetos. 
A guerra teve importante papel no desenvolvimento da técnica de produção 
de agrotóxicos. Os alemães foram pioneiros em fazer bombas de álcool ex-
traído de batatas, eram bombas voadoras V1 e V2 sobre a cidade de Londres. 
Os cientistas ingleses desenvolveram o MCPA³ Metil Cloro Phenoxy Acético, 
para destruir os batatais alemães; o primeiro desfolhante sintético (herbicida), 
assim a indústria da guerra produzia mortos e venenos, que posteriormente 
se expandiriam pelas lavouras do mundo inteiro provocando mais mortes si-
lenciosas e muitas vezes invisíveis. Depois da Guerra Fria, em que os EUA e 
União Soviética brigavam pela hegemonia da indústria armamentista, a arma 
química passou a ser prioridade dos países que visavam a reconstrução da 
Europa.

O uso de veneno de guerra em plantações passaram a estimular os pa-
íses pobres a comprar os produtos para sua agricultura que eram vendidos 
como remédio para plantas. Surge a Revolução Verde com especial incentivo a 
monocultura: laranja, cana-de-açúcar, soja, cacau, café; e a falsa promessa do 
fim da fome e das doenças. 
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É importante ressaltar que informações sobre os malefícios dos 
agrotóxicos, assim como a existência de pessoas doentes pelo contato com 
agrotóxicos é uma constante pouco considerada pelos órgãos que deveriam 
proteger a saúde da população.

“Quando chegamos a Porto Alegre, 39 anos atrás, para fazer o estágio 
opcional, logo nos deparamos com 2 pacientes jovens trabalhadores com ida-
de inferior a 30 anos que trabalhavam marcando a lavoura de soja com ban-
deiras. Por coincidência eram portadores de Linfoma do tipo não Hodgkin e 
em  poucos dias vieram a falecer. Procurei a médica residente que me disse: 
os bandeirinhas marcavam a lavoura de soja para o avião passar o remédio. 
Aquele fato me marcou quando soube que os aviões pulverizavam o veneno 
sobre os trabalhadores camponeses.” 

Em pouco menos de 2 meses, devido ao filme - “toda a verdade sobre 
os OGMs,” a Holanda fez uma Lei Proibindo o uso do glifosate, e a Dinamarca 
fez uma lei proibindo a importação de soja transgênica. Os criadores de vaca 
e de porcos que morreram ou tiveram crias com deficiência neurológica após 
mudarem a alimentação para 90% de soja transgênica importada da Argen-
tina viram, pelo filme, que havia semelhança entre o que acontecia com seus 
animais e com as deformações das crianças argentinas.

 Enquanto na Europa as Leis são feitas, parece, logo que se constatam os 
fatos, no Brasil somos envenenados por armas químicas que são banidas justo 
nos países que as produziram para matar seres humanos.

Temos como agravante, no Brasil, que para cada notificação de um caso 
de intoxicação por agrotóxicos existem outros 50 casos não notificados, se-
gundo o Ministério da Saúde.

 Quando não há notificação dos casos de intoxicação por agro-
tóxicos também não há investigação, e o paciente não é tratado 
de maneira correta pois parte de um diagnóstico desqualificado.

Você sabe que segundo o art. 269 do Código Penal Brasileiro, 
é crime a não notificação de doença ou agravo de notificação 
obrigatória(compulsória), e que intoxicação por agrotóxicos é 
agravo de notificação compulsória?

Você sabe como está a situação das notificações das intoxica-
ções por agrotóxicos no seu município?
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Em 2010 o faturamento líquido das empresas que envenenam o nosso 
país foi de 15 bilhões de reais e estas empresas não pagam impostos sobre 
estes produtos!!

E os pacientes e os custos de tratamento, mesmo não identificados ou 
desqualificados acabam no SUS.

A ONU afirma que o Brasil ocupa o 3º lugar no uso de agrotóxi-
cos, e ocupa o 3º lugar em incidência de câncer. Será somente 
coincidência?

Você sabe que a cada ano o número de novos casos de câncer 
vem aumentando?

Que o Brasil deverá registrar 596.070 novos casos de câncer no 
próximo ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer

Embora os agrotóxicos não são o único fator causador, com cer-
teza é um dos principais. Estas informações não são suficiente-
mente claras para que se possa agir em defesa da vida?

Por causa da guerra do Vietnã, e do agente laranja dos Estados Unidos, 
até hoje morrem pessoas de LINFOMA, e nascem crianças com uma síndrome 
que impede a formação total dos olhos, e os dedos ficam colados.  

A fábrica deste produto químico maldito, mistura de 2,4,5 T e 2,4 D, veio 
parar no estado de São Paulo. Interessante que as indústrias da morte tentam 
se localizar onde consideram que não terão obstáculos para os seus horrores. 
O Brasil e o povo brasileiro não merece ter esta fábrica da morte e da destrui-
ção em nosso território minando de norte a sul e de leste a oeste gerando 
doenças incuráveis além do CÂNCER, doenças degenerativas como esclerose 
de medula, Mal de Parkinson, Mal de Alzheimer, Distrofi a Muscular Progressi-edula, Mal de Parkinson, Mal de Alzheimer, Distrofia Muscular Progressi-
va, além de Intolerância a Lactose, alergias alimentares, Doença Celíaca e as 
Síndromes Genéticas.

Vale lembrar ainda que os agrotóxicos causam mutações ge-
néticas, são também disruptores endócrinos, conforme re-
latado no Livro Futuro Roubado, Editora LPM, que deveria 
ser lido por pais, professores, adolescentes, gestores e todos 
aqueles que se importam com a defesa da vida.

*Texto escrito pela Médica Sanitarista Maria Nazaré Melo. 
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EFEITOS DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

NÃO IONIZANTE SOBRE O AMBIENTE E A SAÚDE
                                                         Ana Maria Daitx Valls Atz

Desde o século passado a civilização vem sendo exposta à radiação ele-
tromagnética em níveis milhões de vezes mais elevados do que os naturais. 

A explosão do número de fontes de emissão artificial destas radiações, 
como os equipamentos de telefonia celular, produziu este aumento assustador. 

As radiações eletromagnéticas formam um espectro amplo, do qual 
fazem parte as ondas de rádio, as microondas, o ultra-violeta, a luz visível, o 
infra-vermelho, os raios X e os raios gama. 

O sol é fonte natural de radiação, no entanto a camada de ozônio, que 
têm o  papel de filtro, evita que o nosso planeta seja bombardeado por radia-
ções eletromagnéticas insuportáveis à vida tal qual a conhecemos.

Podemos ter vários “tipos” de ondas eletromagnéticas, constituindo o 
espectro eletromagnético. Entretanto estes “tipos” são todos da mesma natu-
reza e propagam-se no vácuo com a mesma velocidade, diferindo apenas no 
valor de sua frequência e no processo de produzi-los.  

Considerando as formas de ação destas radiações podemos dividi-las 
em dois grupos:  as ionizantes e as não ionizantes.

As radiações ionizantes provocam reações químicas nos tecidos onde 
elas incidem, sendo consideradas extremamente perigosas, como por exem-
plo os raios X e os raios gama.

As radiações eletromagnéticas não-ionizantes, como por exemplo as 
utilizadas na telefonia celular, produzem dois tipos de efeitos: os térmicos 
(quando há um aumento da temperatura local) e os não-térmicos(quando a 
temperatura local não apresenta alteração significativa).

Os efeitos térmicos, reconhecidos pela Organização Mundial da 
Saúde(OMS), causam várias doenças, como por exemplo, cataratas, glauco-
mas, problemas cardiovasculares, alergias, dores de cabeça, insônia, câncer.

Estudos mais recentes demonstram que alguma coisa acontece em cé-
lulas mesmo sem um aumento perceptível da temperatura local. Passou-se a 
considerar então que a radiação eletromagnética não-ionizante ocasiona efei-
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tos biológicos até então não revelados. ubro de 2002, dezenas de membros do 
INGUMED, um instituto interdisciplinar de ciências ligadas à medicina na Alema-
nha, assinaram o FREIBURGER APPEAL, um apelo público para chamar atenção 
ao aumento de doenças em decorrência da poluição eletromagnética. 

Segundo o documento, estes médicos notaram um aumento dramático 
de doenças crônicas em seus pacientes, principalmente: 

desordens de concentração, aprendizado e comportamento;  
flutuações extremas de pressão sanguínea;  disrritmia cardí-
aca;  enfartes e derrames em população cada vez mais jovem;  
doenças cerebrais degenerativas e epilepsia; leucemia e tu-
mores cerebrais. 

Tem sido observado ainda, 

 dores de cabeça e enxaquecas;  exaustão crônica;  agitação e 
ansiedade;  insônia;  susceptibilidade a infecções e  dores em 
tecidos nervosos. 

 Para estes médicos é clara a relação temporal e espacial deste aumento 
de doenças com a exposição humana à radiação de microondas de pulsos de 
alta-frequência como as de instalações de Estações Rádio Base nas vizinhan-
ças,  uso intensivo de telefone celular e instalação de aparelhos sem fio  em 
casa.  Eles deixaram de considerar simples coincidência, estes fatos, a partir 
das seguintes constatações: muito frequentemente observa-se a concentra-
ção de doenças específicas em áreas ou apartamentos carregados da radiação 
eletromagnética; muito frequentemente uma doença de longa data se esvai 
rapidamente após a redução ou eliminação da poluição eletromagnética e 
muito frequentemente suas observações são confirmadas por medições de 
radiação nos locais suspeitos.  Estas evidências médicas mostram que   a radia-
ção de microondas estressa o sistema imunológico e pode paralisar os siste-
mas regulatórios do corpo. 

Mulheres grávidas, crianças, adolescentes, idosos e pessoas 
doentes sofrem mais riscos. 

Frente a todas estas evidências, o grupo de médicos do INGUMED pro-
pôs para a Alemanha:   limites de emissão mais rígidos; mais poder das comu-
nidades locais para decidir sobre a localização de ERBs e  a proibição do uso de 
celular por crianças e adolescentes. 

No Rio Grande do Sul, o município de Porto Alegre aprovou uma das 
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leis mais restritivas do Brasil no tocante à poluição eletromagnética. A potência 
permitida segue padrões adotados na Suíça.  Para instalação das torres de celu-
lar deve ser respeitada a distância de 50 metros, no mínimo, de escolas, creches, 
hospitais, asilos, clínicas, etc.  Entre torres de celular a distância mínima deve ser 
de 500m. No entanto, lamentavelmente, antenas da telefonia celular colocadas 
em topos de edifícios não precisam respeitar esta distância pois para efeito des-
sa lei edifício não é considerado base de torre, ou seja, não comporia a Estação 
Rádio Base(ERB). Diante destes avanços e recuos, vai se fortalecendo o movi-
mento popular, local e nacional, contra a poluição eletromagnética.

Enquanto isto várias observações de pesquisadores, ou não, nos reme-
tem à situação possível do aumento da temperatura nos locais com maior 
concentração de fontes artificiais de radiação eletromagnética. 

A diminuição da produção de leite em vacas que pastam em campos 
irradiados por antenas localizadas em torres de telefonia celular, ou de linhas 
de transmissão, e o nascimento de aves com malformação ou com o sistema 
nervoso central completamente comprometido, nos levam a considerar que 
precisamos repensar as tecnologias que, sob a camada de ozônio, irradiam o 
ser humano e o espaço natural 24 horas por dia. 

Em 2010 a Organização Mundial da Saúde classificou este tipo de 
radiação como Classe 2B, ou seja, “possivelmente carcinogênica”. Embo-
ra ainda muito tímida, esta classificação evidencia que existem muitas 
informações concretas sobre os malefícios destas radiações à saúde hu-
mana, animal e ambiental. No ano 2000, o Senado dos EUA já discutia o 
aumento do número de casos de câncer no cérebro em 300% no mun-
do, considerando 25 anos de uso desta tecnologia.  

Todos estes fatos fazem com que muitos cientistas, cada vez mais, reco-
mendem o “Princípio da Precaução” em relação à este tipo de radiação. 

Um fato é inegável frente à poluição eletromagnética não 
ionizante: A população em geral não sabe do que se trata 
e precisa  ser   alertada sobre os seus malefícios !!

 Você sabe que de acordo com ao artigo 23, incisos VI e VII, 
da Constituição Federal, é competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos  Municípios prote-
ger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de 
suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora?
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POLUIÇÃO INDUSTRIAL
                                                                          Francisco Milanez

As indústrias são as responsáveis pela produção de bens em larga esca-
la, trazendo a vantagem de otimizando a produção de um artefato baixar seu 
custo tornando-o mais acessível às pessoas. Por outro lado ao concentrarem 
a produção, concentram também as consequências da produção que estão 
relacionadas a incapacidade ou desinteresse de aproveitar totalmente os re-
cursos utilizados e gerados para produzir o artefato resultado do processo de 
produção. A consequência dessa incapacidade ou desinteresse podemos de-
nominar de poluição. 

38/81  - entende-se por:

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de ativi-
dades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança 
e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas;   c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias 
ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degra-
dação ambiental;

A poluição  se realiza de variadas formas entre as quais destacamos as 
poluições aérea, a poluição hídrica e a poluição por resíduos sólidos. Esta é 
uma divisão apenas para satisfazer nossa dificuldade de ver o todo e gostarmos 
de fragmentar as coisas para compreende-las separadamente.

Seja qual for estado que se encontra a poluição é sempre o fruto de 
incapacidade de aproveitar tudo, coisa que não aprendemos até hoje com a 
natureza que não polui, pois seus resíduos num determinado processo são 
sempre matéria prima de outro que na verdade não é um processo, mas parte 
do grande processo da vida.

Os resíduos sólidos, aos quais chamamos de lixo, são a parte mais visível 
e detectável do processo produtivo e são formados pelas sobras das diferen-
tes partes do processo industrial que vão desde as aparas ou restos de corte 
de matéria prima até as cinzas produzidas pela queima de carvão mineral ou 
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outro combustível para  movimentar o processo. Eles são mais visíveis e geral-
mente requerem transporte para serem depositados em locais chamados de 
aterros industriais. As distorções a este destino vão desde misturar os resíduos 
sólidos aos efluentes líquidos até depositá-los em locais inapropriados. O ideal 
para estes resíduos é que não existissem21 ou servissem de base para a fabrica-
ção de outro bem22, transformando-se em matérias primas novamente. 

Os efluentes líquidos, compostos pela água residual do processo indus-
trial incluem também todos os demais líquidos e substâncias neles diluídos. 
Os efluentes líquidos devem sofrer processos de purificação até que se trans-
formem em água limpa novamente e possa ser devolvida à natureza assim 
como foi captada. O tratamento dos efluentes líquidos requer a introdução 
de substâncias para neutralizar, quelar, precipitar, agregar outras substâncias 
para retirá-las do efluente. Também são utilizadas bactérias para processar a 
carga orgânica que se encontra nos efluentes decompondo-os na água tor-
nando-a rica em várias substâncias que podem ser retiradas através de lagoas 
biológicas, absorvidas por plantas. Parte dos resíduos retirados através destes 
processos transforma-se em lodo que depois deve ser desidratado e transfor-
mado em resíduo sólido entrando assim para a outra cadeia. Num processo 
ZERI uma água ácida no final seria transformada em água para  criação de 
algas que além de produzirem alimento rico em minerais e proteína neutrali-
zariam a água para poder devolvê-la ao rio. O ideal é que a água seja devolvida 
aos corpos d’água de origem em igual ou melhor condição que a em que foi 
captada. A distorção que ocorre é na operação das estações de tratamento 
onde, para economizar produtos de processamento ou energia os efluentes 
líquidos são devolvidos aos corpos d´água sem o tratamento completo. Outra 
questão criminosa que ocorre é a retenção e liberação dos efluentes líquidos 
sem tratamento nenhum em horários de difícil fiscalização como na madru-
gada. 

Os efluentes gasosos são o conjunto de gases, outros compostos e parti-
culados que são liberados na atmosfera pelo processo industrial. Eles são agu-
damente perigosos por nos afetarem da forma mais rápida que é através da 
respiração. Respirar é a forma mais rápida de se intoxicar já que dos pulmões 
os gases nocivos acessam diretamente o sangue e através dele o sistema ner-
voso e todos os demais órgãos vitais. Não por acaso que os maiores acidentes 
ambientais provocados pelo ser humano se dão por intoxicação respiratória. 
21 A Produção + Limpa estuda os processos com a finalidade de otimizar materiais e outros 
recursos e sua meta seria acabar com todo o desperdício.
22  O processo ZERI, (Zero Emitions Research & Iniciative) desenvolve processos industriais onde 
as sobras de uma produção devem ser modificadas e a elas agregado valor criando novos pro-
dutos frutos de novos processos até que nada reste no final.
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Vazamentos de gases tóxicos podem provocar milhares de mortes em minu-
tos, razão pela qual os gases venenosos são proibidos até nas guerras.

A poluição aérea age sobre o meio e sobre nós principalmente através 
de substâncias que produzidas pela queima nas caldeiras são liberadas no ar, 
como é o caso do ácido sulfídrico que é odiado por seu cheiro, mas que sua 
acidez é muito mais prejudicial dentre outras formas quando se liga a umidade 
do ar e se transforma em ácido sulfúrico um dos principais agentes da chuva 
ácida que destrói todo o tipo de coisas, em especial as árvores que não trocam 
folhas. Outro caso é o do material particulado que é liberado pelas chaminés 
que, mesmo quando não reage quimicamente com o meio, tem ação física 
sobre o meio, seja agregando outras substâncias ou agindo mecanicamente 
irritando mucosas e outras estruturas delicadas. Mesmo os efluentes tratados 
com precipitadores eletrostáticos, por exemplo, que retiram 99% do particu-
lado da fumaça, sabemos que este 1% que sobra constitui-se das partículas 
mais perigosas para a saúde e portanto a informação de que retém 99% do 
particulado é verdadeira, mas enganosa. 

Este é o mundo que vivemos. Um mundo onde coisas muito complexas 
põe em risco a nossa vida e a informação sobre elas, normalmente é produzida 
por partes interessadas e, portanto, mais passível de manipulação consciente 
ou não.

A espécie humana está órfã de sua ciência que cada dia mais trabalha 
apenas para interesses econômicos. Resta-nos criarmos estratégias que nos 
permitam acessar as informações e saber tratá-las de forma crítica para que 
possamos viver com razoável controle sobre nossas vidas e possibilidade de 
opção.

As indústrias são por nós apoiadas através da compra dos bens que pro-
duzem e da mesma forma que apoiamos podemos boicotar seus produtos 
desde que saibamos que não estão sendo tomadas todas as medidas de pro-
teção à vida em sua produção.

Talvez o mais importante sobre as indústrias seja revisarmos nossa vida 
e vermos o que realmente é necessário consumir, e o que é supérfluo para que 
paremos de consumir o desnecessário e passemos a exigir do necessário a 
melhor tecnologia de produção, de durabilidade e de disposição final dos pro-
dutos, para que só então aceitemos consumi-los e divulgá-los para os outros.

Uma sociedade que assim fizer terá muito mais recursos para o lazer e 
uma natureza muito melhor para conviver.
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO1

Definição da Lei Federal n° 9.985, de 18/07/2000 (que instituiu o SNUC)

 “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas ju-
risdicionais, com características naturais relevantes, legalmente ins-
tituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção“

Tem como um de seus objetivos: XII - favorecer condições e promover 
a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a 
natureza e o turismo ecológico;

Código Estadual do Meio Ambiente (Lei nº 11.520)

Art. 45 - A visitação pública só será permitida no interior das UCs do-
tadas de infraestrutura adequada e nas categorias que a permitam, fi-
cando restritas áreas previstas no Plano de Manejo.

Há dois grupos de classificação das Unidades de Conservação:

Unidades de Proteção Integral

Unidades de Uso Sustentável

Unidades de Proteção Integral
Apresentam como objetivo básico a preservação da natureza, sendo admi-
tido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

Esse grupo abrange cinco categorias de Unidades de Conservação, descri-
tas na Lei Federal n° 9.985/2000 e assim denominadas:

Estação Ecológica;

Reserva Biológica;

Parque Nacional (ou Estadual, ou Natural Municipal);

Monumento Natural; e

Refúgio de Vida Silvestre.

1 Os dados foram apresentados pelo representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente na 
Audiência Pública que discutiu a Fundação Zoobotânica.
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Unidades de Proteção Integral2

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecos-
sistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitan-
do a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 
e de turismo ecológico.

§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas 
no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamen-
to.

Unidades de Uso Sustentável

Apresentam como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais

Esse grupo inclui sete categorias de Unidades de Conservação, descritas na Lei 
Federal n° 9.985/2000 e assim denominadas:

Área de Proteção Ambiental;

 Área de Relevante Interesse Ecológico;

 Floresta Nacional (ou Estadual, ou Municipal);

 Reserva Extrativista;

 Reserva de Fauna;

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e

 Reserva Particular do Patrimônio Natural.

2 Disponível em: <http://www.sema.rs.gov.br/>. Acesso em: 9 de dez. 2015.
Disponível em: <http://www.fzb.rs.gov.br/>. Acesso em: 9 de dez. 2015.
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Unidades de Conservação Estaduais
Atualmente, são 23 UCs compondo o Sistema Estadual de Unidades de Con-
servação, o qual é coordenado pela Divisão de Unidades de Conservação do 
Departamento de Biodiversidade;
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Parque Estadual do Turvo

Região Nordeste

Município: Derrubadas

Área de 17.491,40 ha

Decreto de Criação: n° 2.312/1947

Número de Funcionários: 7
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Parque Estadual de Itapeva

Região Litoral Norte

 Município: Torres

 Área de 1.000 ha

 Decreto de Criação: n° 42.009/2002

 Funcionários 12
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Parque Estadual Delta do Jacuí

Região Metropolitana

 Municípios: Porto Alegre, Canoas,

Eldorado do Sul, Nova Santa Rita,

Triunfo e Charqueadas

 Área de 14.242 ha

 Decreto de Criação: n° 12.371/1979

 Funcionários 14
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Parque Estadual do Espigão Alto

Região Norte

 Município: Barracão

 Área de 1.331,90 ha

 Decreto de Criação: n° 658/1949

 Funcionários: 4
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Parque Estadual do Espinilho

Região Fronteira Oeste

 Município: Barra do Quaraí

 Área de 1.617,14 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionário: 1
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Parque Estadual do Tainhas

Região da Serra

 Municípios: São Francisco de Paula,

Jaquirana e Cambará do Sul

 Área de 6.654,70 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionários: 3
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Parque Estadual da Quarta Colônia

Região Central

 Municípios: Agudo e Ibarama

 Área de 1.847,90 ha

 Decreto de Criação: n° 44.186/2005

 Funcionários: 21
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Parque Estadual de Papagaio Charão

Região Norte

 Municípios: Sarandi

 Área de 1.000 ha

 Decreto de Criação: n° 30.645/1982

 Funcionários: 6

Parque Estadual do Ibitiriá

Região da Serra

 Municípios: Vacaria e Bom Jesus

 Área de 415 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionário: 0

Parque Estadual do Podocarpus

Região Central

 Município: Encruzilhada do Sul

 Área de 3.645 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionario: 0
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Parque Estadual do Camaquã

Região Metropolitana

 Município: Camaquã

 Área de 7.992,50 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionário: 1
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Área de Proteção Ambiental
Estadual Rota do Sol

Regiões de Campos de Cima da Serra,

Litoral Norte e Serra

 Municípios: Cambará do Sul, Itati,

Três Forquilhas e São Francisco de

Paula

 Área de 52.535 ha

 Decreto de Criação: n° 37.346/1997

 Funcionários: 8
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Área de Proteção Ambiental
Estadual do Banhado Grande

Regiões Metropolitana e Litoral

 Municípios: Glorinha, Gravataí,

Viamão e Santo Antônio da Patrulha.

 Área de 133.000 ha

 Decreto de Criação: n° 38,971/1998

 Funcionários: 4
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Reserva Biológica Estadual da Serra Geral

Região Litoral Norte

 Municípios: Maquiné, Terra de Areia e

Itati

 Área de 4.845,76 ha

 Decreto de Criação: n° 30.788/1982

 Funcionários: 4
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Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa

Região Litoral Norte

Municípios: Maquiné, Terra de Areia e

Itati

Área de 4.845,76 ha

Decreto de Criação: n° 30.788/1982

Funcionários: 4
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Reserva Biológica Estadual do São Donato

Região Oeste

 Municípios: Itaqui e Maçambará

 Área de 4.392 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionários: 2
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Reserva Biológica Estadual do Ibirapuitã

Região Oeste

 Municípios: Alegrete

 Área de 351,42 ha

 Decreto de Criação: n° 24.622/1976

 Funcionário: 1



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 59

Área de Proteção Ambiental Estadual
Delta do Jacuí

Região Metropolitana

 Municípios: Porto Alegre, Canoas,

Eldorado do Sul, Nova Santa Rita,

Triunfo e Charqueadas

 Área de 22.826,39 ha

 Lei de Criação: n° 12.371/2005

 Funcionários: Junto com PE Delta

Reserva Biológica Estadual do Mato Grande

Região Sudeste

 Municípios: Arroio Grande

 Área de 5.161 ha

 Decreto de Criação: n° 23.798/1975

 Funcionários: 2

Estação Ecológica Estadual de Aratinga

Regiões da Serra e Litoral Norte

 Municípios: São Francisco de Paula e

Itati

 Área de 5.882 ha

 Decreto de Criação: n° 37.345/1997

 Funcionários: 5
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Refúgio de Vida Silvestre
Banhado dos Pachecos

Região Metropolitana

 Município: Viamão

 Área de 2.560 ha

 Decreto de Criação: n° 41.559/2002

 Funcionários: 5
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Estruturas para Unidade de Conservação

Centro de Visitação;

 Estacionamento;

 Transporte;

 Iluminação;

 Banheiros;

 Centro de Alimentação;

 Trilhas;

 Lojas

Atividades Desenvolvidas na Gestão
de Unidade de Conservação

Autorização para licenciamento ambiental;

 Venda de Ingressos;

 Acompanhamento de Trilhas;

 Elaboração de Plano de Trabalho, para captação de recurso junto a 
CECA;

 Elaboração, implementação e atualização de Plano de Manejo;

 Realização de Audiências Públicas, junto ao Conselho da Unidade;

 Pesquisa cientifica;

 Educação ambiental;

 Acompanhar processo de regularização fundiária;

 Fiscalização – Caça, desmatamento, ocupações irregulares, etc.

 Elaboração e distribuição de material de divulgação;

 Remoção de espécies invasoras;
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Reserva Florestal
Padre Balduíno Rambo

Instituído pelo Decreto nº 41.891/2002 
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Parque Estadual de Itapuã

Região Metropolitana

 Município: Viamão

 Área de 5.566,50 ha

 Decreto de Criação: n° 22.535/1973

 Funcionários: 9

Criação do Parque de Itapuã

Em 14 de julho de 1973, o governador Euclides Triches, através do De-
creto nº 22.535, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
uma gleba de terras situada na parte sul do promontório de Itapuã, no muni-
cípio de Viamão, com aproximadamente 1.535 ha, para criação do Complexo 
Turístico de Itapuã, constituído de balneários, centros de artesanato, de práti-
cas deatividades recreativas, culturais e de lazer .
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Praia das Pombas – 350 Pessoas

Trinta churrasqueiras rústicas, com local para estacionar o carro;

Trinta mesas para seis pessoas cada;

 Vinte lixeiras próximas às churrasqueiras;

 Dez lixeiras ao longo da praia;

 Dois banheiros com vestiários;

 Sinalização da área de banho com bóias;

 Estacionamento para vinte veículos;

 Ancoradouro;

 Trailer de lanches;

 Posto da guarda;
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Praia da Pedreira – 350 Pessoas

Vinte churrasqueiras rústicas, com local para estacionar o carro;

 Vinte mesas para seis pessoas cada;

 Vinte lixeiras próximas às churrasqueiras;

 Dez lixeiras ao longo da praia;

 Dois banheiros com vestiário;

 Estacionamento para trinta veículos;

 Pequeno ancoradouro;

 Posto da guarda;

 Lanchonete;

 Estacionamento do dindinho;

 Trilha no costão ao longo do Guaíba.
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PRÊMIO PIONEIRAS DA 
ECOLOGIA - 2015

Foto: Tiago Machado
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Confira a história das homenageadas:

Hilda E. Wrasse Zimmermann é gaúcha de 
Santa Rosa. Nasceu em 25 de abril de 1923. 
Casou-se em 1960 com Dr. Juarez Romano 
Zimmermann com o qual teve duas filhas, 
Patrícia e Lívia. Em 1971 fundou, com José 
A. Lutzenberger e outros companheiros a 
AGAPAN – Ass. Gaúcha de Proteção ao Am-
biente Natural. Suas principais lutas nessa 
entidade:

Desde 1971 – lutas pela arborização urba-
na; contra a poluição e contaminação da 
Borregard (Riocel); Presrvação das Ilhas do 
Delta do Jacuí; Retirada do Lixo das Ilhas; 
1ª Campanha de Coleta Seletiva do Lixo 
(1975); Parques e Reservas (Itapuã; Guarita 
–Itapeva....); Contra a matança das baleias 
entre outras;

Em 1977, estabelecendo estreita relação 
entre presrevação ambiental e causa indí-
gena entrou para a Causa Indígena fundan-
do a ANAÍ – Ass. Nacional de Apoio ao Índio 
através da qual teve contato com lideranças 
indígenas em nível local, nacional e interna-
cional. Lutou e conseguiu devolver terras 
para os primeiros donos: os índios brasilei-
ros; 

Em 1983/84 fundou a União Pela Vida enti-
dade onde aliou as duas correntes. Nela lu-
tou por Parques e Reservas, no Projeto Ge-
noma, pelo abate humanitário dos animais, 
contra a caça esportista; Seu pioneirismo 
também se estendeu junto ao Movimento 
de Meninos e Meninas de Rua (desde 1986). 
Como presidente da SAMBRAS/RS – Soc. 
Amigos da Amazônia Brasileira enviou 3 lo-
tes de denúncias ao Ministério Público Fe-
deral. Todas Elas comprovadas. Desde 2003 

Foto: Marcos Eifler | Agência AL
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luta para termos na presidência da repúbli-
ca uma ecologista.

Giselda Castro faleceu no último dia 6 mar-
ço aos 89 anos. Giselda Escosteguy Castro é 
lembrada como a mais brava das militantes 
gaúchas que, oriundas de um movimento 
político conservador criado em março de 
1964, adotaram bandeiras do feminismo e 
por fim se tornaram as vozes mais ativas do 
movimento ambientalista, ao lado de Au-
gusto Carneiro e José Lutzenberger (1926-
2002), fundadores da Associação Gaúcha 
de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), 
criada em 1971.

Giselda nasceu em 6 de janeiro de 1023 na ci-
dade de Santana do Livramento. Graduou-se 
no curso de letras. Foi casada com Ernesto Llo-
part Castro, teve 3 filhos.

Em 1974 ingressou no movimento ecológi-
co da ADFG – Ação Democrática Feminina 
Gaúcha. Em 1980 formalizou com a Orga-
nização Amigos da Terra, nos Estados Uni-
dos, a parceria com a ADFG. Entre suas lutas 
destaca-se o trabalho de denúncia do uso 
da energia nuclear. Em 1988 participou em 
Buenos Aires do Congresso Internacional 
sobre Responsabilidade dos Cientistas, Paz e 
Desarmamento, quando denuciou um acor-
do entre os governos militares argentino e 
brasileiro para armazenamento de dejetos 
nucleares, que acabou não acontecendo.

Foto: Tiago Machado

Foto: Marcos Eifler | Agência AL
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Magda Elisabeth Nygaard Renner nasceu 
em Porto Alegre, em 1926. Começou a atuar 
na preservação ambiental antes mesmo de 
surgir a palavra ecologia. Isso aconteceu a 
partir do início de seu trabalho na ONG Ação 
Democrática Feminina Gaúcha (ADFG), na 
qual ingressou na nos anos 60.

Em 1972, após assistir uma palestra do eco-
logista José Lutzenberger, fundador da As-
sociação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 
Natural (AGAPAN), Magda - que é nora de

 A.J. Renner, um dos maiores nomes da in-
dústria gaúcha - iniciou efetivamente sua 
militância pela causa ambiental.

Sua atuação contabiliza episódios como a 
luta contra a maré vermelha que atingiu o 
litoral gaúcho na década de 70, e contra os 
aterros de resíduos nas ilhas do Guaíba. Nos 
anos 1980, engrossou passeatas que alerta-
vam sobre os problemas decorrentes da ins-
talação do Pólo Petroquímico de Triunfo, o 
que acabou contribuindo para que o grupo 
de empresas seja hoje modelo de responsa-
bilidade ambiental. Também foi decisiva sua 
atuação no lobby ecológico durante a ela-
boração da Constituição de 1988.

Foto: Acervo pessoal
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VENCEDORES DO PRÊMIO PIONEIRAS
DA ECOLOGIA EDIÇÃO 2015

1 - CATEGORIA INDIVIDUAL
1.1 -ATIVISMO POLÍTICO

Nome: Ilza Maria Tourinho Girardi

Atuação: Ativismo ecológico e trabalho acadêmico, contribuindo para a for-
mação de jornalistas conscientes, críticos e engajados em prol de um mundo 
sustentável.

Município: Porto Alegre

1.2 PROFISSIONAL

Nome: Clóvia Marozzin Mistura

Atuação: Desenvolve projetos na área de pesquisa e educação socioambien-
tal, orientando boas práticas de gestão ambiental, atuando nas áreas pública 
e privada e na extensão acadêmica.

Município: Marau

2 – CATEGORIA INSTITUCIONAL
2.1 – ORGANIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL OU SOCIO- ECONOMICA

Entidade: Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí Ltda - ECOCITRUS
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Atuação: Agricultura familiar e sustentabilidade. A produção, baseada na agri-
cultura familiar, é voltada para agregação de valor e geração de renda para os 
cooperados. A filosofia da Ecocitrus é crescer de maneira sustentável e melho-
rar a vida da comunidade.

Município: Montenegro

2.2 - GERAÇÃO E ACESSO AO CONHECIMENTO

Entidade: Fundação Universidade de Cruz Alta 

Atuação: O projeto de extensão Profissão Catador objetiva constituir uma 
rede de comercialização de materiais recicláveis, fortalecendo a organização 
econômica e social dos catadores de materiais recicláveis do município de 
Cruz Alta e região.

Município: Cruz Alta

2.3 - CADEIA PRODUTIVA

Entidade: Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis (ASMAR)

Atuação: Preservação do meio ambiente através da coleta seletiva de lixo no 
município de Santa Maria; geração de trabalho e renda. 

Município: Santa Maria

VENCEDORES DO PRÊMIO PIONEIRAS
DA ECOLOGIA EDIÇÃO 2014
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1 -CATEGORIA INDIVIDUAL
1.1 -RURAL

1.1.2 Juarez Rignez

Projeto: Produção e comercialização de Produtos orgânicos além de fundar a 
associação de produtores ecologistas de Vila Segredo.

Município: Ipe/RS

1.2 -ATIVISMO POLITICO

1.2.2 Flávia Travassos Cunha

Projeto: Rádio Verde – Programa de comunicação ecológica que aborda as 
mais diversas temáticas dentro da perspectiva ecológica.

1.3 PROFISSIONAL

1.3.3 Rita Maria Heck

Projeto: O uso de plantas medicinais e as práticas populares de saúde entre 
escolares de um município do RGS. 

Município: Pelotas/RS

2 – CATEGORIA INSTITUCIONAL
2.1 – ORGANIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL OU SOCIOECONOMICA

2.1.3 Banrisul - Banco do Estado do RS

Projeto: Programa Sementes que incentiva estilos de agricultura de base eco-
lógica e estratégias de desenvolvimento rural sustentável. 

Município: Porto Alegre

2.2 - GERAÇÃO E ACESSO AO CONHECIMENTO

2.2.4 FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do No-
roeste do Estado

Projeto: O Rádio como Agente Transformador de Realidades Ambientais: A 
Prática de Ações Sustentáveis na Escola (IJUI/RS)

2.3 - CADEIA PRODUTIVA

2.3.1 Agroindústria Carraro
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Projeto: Produção e comercialização de alimentos orgânicos além da organi-
zação e incentivo das famílias da região.

Município: Monte Alegre dos Campos

VENCEDORES DO PRÊMIO PIONEIRAS
DA ECOLOGIA EDIÇÃO 2013

Assembleia Legislativa faz a entrega
do Prêmio Pioneiras da Ecologia 

Letícia Rodrigues - MTE 9373 | Agência de Notícias - 19:22-27/11/2013 - Edição: Sheyla Scardoelli - 
MTE 6727 - Foto: Pedro Belo Garcia

A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Saúde e Meio Am-
biente, realizou, no Salão Júlio de Castilhos, no fim da tarde desta quarta-feira 
(17), a cerimônia de entrega da primeira edição do Prêmio Pioneiras da Eco-
logia - Hilda Zimmermman, Magda Renner e Giselda Castro. Instituído através 
da Resolução 3.096/2012, por proposição da deputada Marisa Formolo (PT), o 
prêmio reconhece publicamente as pessoas e instituições que se destacaram 
na realização de ações que contribuam para o fortalecimento da luta por um 
ambiente ecologicamente correto. 
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Premiados

Foram  seis os premiados, três em cada categoria. Na categoria Individu-
al receberam prêmios Vilmar Menegatti (Rural), de Ipê; Jorge Amaro de Souza 
Borges (Ativismo Político), de Viamão, representado por Edson Ricardo Kern; e 
Luciana Gecchelin Santini (Profissional), de Caxias do Sul. Na categoria Institu-
cional foram agraciados a Cooperativa de Agricultures Ecologistas Aecia (Orga-
nização Sociambiental ou Socioeconômica), de Antônio Prado, representada 
pelo associado José Tondello; o jornal O Alto Uruguai (Geração e Acesso ao Co-
nhecimento), de Frederico Westphalen, representado pelo sócio-proprietário 
Leonardo Cerutti; e Cooperativa Mista e de Trabalho Alternativa Ltda (Cadeia 
Produtiva), de Passo Fundo, representada pelo presidente Jair Pressi.

A deputada Marisa, que coordenou o prêmio, falou sobre os motivos 
que a levaram a propor a premiação e o processo de julgamento dos parti-
cipantes. Agradeceu a todos os 25 inscritos esse ano e disse que, em 2014, a 
expectativa é que esse número dobre. “E que se possa dizer que o Rio Grande 
do Sul, através da Assembleia Legislativa, está reconhecendo os lutadores e 
lutadoras que querem preservar a vida”, destacou.

Em nome dos agraciados, o agricultor Vilmar Menegatti ressaltou a ale-
gria de estar recebendo a premiação. Contou que há 23 anos produz alimen-
tos ecológicos, que são comercializados em feiras agroecológicas em Porto 
Alegre. “Eu não tenho vergonha de ser um agricultor ecológico. Gosto do que 
faço e sou muito feliz”, afirmou.

O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, deputado Adil-
son Troca (PSDB), agradeceu a todos os participantes e aos que colaboraram 
para a realização do prêmio. Disse que o órgão técnico sente-se honrado em 
poder distinguir pessoas e instituições com atuação destacada na agroecolo-
gia. “E quero estender esse prêmio a todos aqueles que lutam por essa causa”, 
concluiu.

Encerrando a cerimônia, o presidente da Casa, deputado Pedro Wes-
tphalen (PP), disse que fez questão de estar presente na entrega da premiação 
e que reconhecer quem faz o bem é uma das funções da Assembleia Leigislati-
va. “Este Parlamento se sente honrado em ter feito uma criteriosa seleção para 
chegar aos seis agraciados. Parabéns!”, destacou. Salientou ainda o discurso 
de Vilmar Menegatti, que, segundo Westphalen, representou não apenas os 
agraciados, mas todos os que se manifestaram na solenidade. 
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RESOLUÇÃO N.º 3.096, DE 30 DE AGOSTO DE 2012.

(publicada no DOAL n.º 10336, de 31 de agosto de 2012)

Dispõe sobre o Prêmio de Reconhecimento pela Atuação 
para a Sustentabilidade Socioambiental, denominado de 
“Pioneiras da Ecologia”, no âmbito do Estado do Rio Gran-
de do Sul.

Deputado Alexandre Postal, Presidente da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 53 da Cons-
tituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu promulgo a se-
guinte Resolução:

Art. 1.º Fica instituído o Prêmio de Reconhecimento pela Atuação para 
a Sustentabilidade Socioambiental, denominado de “Pioneiras da Ecologia”, a 
ser concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 
com a finalidade de dar reconhecimento público às pessoas e às instituições 
que se destacarem na realização de ações que contribuam para o desenvolvi-
mento ambientalmente sustentável.

§ 1.º O Prêmio será entregue, anualmente, em ato solene realizado em 
data próxima ao Dia Internacional do Meio Ambiente.

§ 2.º O Prêmio de Reconhecimento pela Atuação para a Sustentabili-
dade Socioambiental será composto do Troféu Pioneiras da Ecologia – Hilda 
Zimmermann, Giselda Castro e Magda Renner - e de Diploma em papel perga-
minho contendo o brasão do Estado do Rio Grande do Sul, o nome do home-
nageado ou da instituição, a modalidade e a razão do Prêmio recebido.

Art. 2.º O Prêmio será concedido na categoria individual e na categoria 
institucional.

§ 1.º Na categoria institucional, poderão participar organizações públi-
cas e privadas, com e sem fins lucrativos, governamentais e não-governamen-
tais, desde que desenvolvam ações de destaque na área da sustentabilidade 
socioambiental.

§ 2.º O Prêmio terá as seguintes categorias:

I - individual: rural – para atividade e iniciativa na área rural, da produção 
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agrícola e não-agrícola, compreendendo-se aí agricultura, pecuária, pesca, ex-
trativismo ou artesanato rural;

II - individual: ativismo político - iniciativa da cidadania relacionada ao 
desenvolvimento sustentável, ação de educação e conscientização ambiental, 
consumo sustentável, conservação e preservação ecológica;

III - individual: profissional – para profissional que se destacar na socie-
dade em temas socioambientais ou em áreas técnicas de pesquisa, educação, 
saúde, engenharias, alimentação, ciências humanas, sociais ou jurídicas, ad-
ministrativa ou demais áreas que de alguma forma contribuam no tema da 
sustentabilidade socioambiental;

IV - institucional: organização socioambiental ou socioeconômica - or-
ganização associativa, cooperativa, Organização Não Governamental - ONG 
- ou Organização Social de Interesse Público -OSCIP -, que atue na sustentabi-
lidade socioambiental;

V - institucional: geração e acesso ao conhecimento – para instituição de 
pesquisa, de extensão e/ou educacional, que tenha ação na área da sustenta-
bilidade socioambiental;

VI - institucional: cadeia produtiva – para empresa que desenvolva ação 
na perspectiva da sustentabilidade socioambiental.

Art. 3.º A gestão do Prêmio de Reconhecimento pela Atuação para a 
Sustentabilidade Socioambiental é de responsabilidade da Mesa Diretora e da 
Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul e parceiros interessados em apoiar a premiação.

Parágrafo único. Para concorrer ao Prêmio, o candidato poderá ser apre-
sentado por um deputado, ser indicado por uma organização da sociedade ou 
fazer a sua própria inscrição.

Art. 4.º Será instituída, anualmente, uma comissão julgadora composta 
de um coordenador nomeado pela Mesa Diretora da Assembleia, mais seis 
integrantes de composição paritária da sociedade civil e do parlamento.

§ 1.º A comissão julgadora abrirá edital público com regulamento que 
terá todas as informações sobre o Prêmio, a ser fixado em um prazo de, no 
mínimo, sessenta dias antes da data de entrega do prêmio.

§ 2.º Será dada publicidade e transparência sobre a premiação, dos cri-
térios de julgamento adotados pela comissão, através da internet, via portal 
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eletrônico, e das demais mídias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Art. 5.º As pessoas e as instituições agraciadas com o Prêmio de Reco-
nhecimento pela Atuação para a Sustentabilidade Socioambiental terão suas 
ações divulgadas através da mídia utilizada pela Assembleia Legislativa.

Art. 6.º A Assembleia Legislativa poderá celebrar convênio com outros 
Poderes, instituições ou empresas, públicas ou privadas, com vista a qualificar 
e a valorizar a premiação, podendo inclusive, vir a fixar prêmio financeiro com-
plementar ao Troféu e ao Diploma referidos no § 2.° do art. 1.º desta Resolução.

Art. 7.º Revogam-se a Resolução n.º 2.081, de 3 de novembro de 1987, e 
a Resolução n.º 2.960, de 19 de dezembro de 2005.

Art. 8.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Espaço da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no 
Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, 30 de agosto de 2012.3

3 Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Comissoes/tabid/328/IdComissao/11/
vw/pub/Default.aspx>. Acesso em: 9 de dez. 2015.
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ONU – AGENDA 20304

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos 
anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda uni-
versal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio e concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam 
concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e 
equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, 
a social e a ambiental.

Os Objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas 
de importância crucial para a humanidade e para o planeta:

Pessoas

Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas 
formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o 
seu potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente saudável.

Planeta

Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por 
meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus 
recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, 
para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras.

Prosperidade

Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam des-
frutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso 
econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.

Paz

Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
que estão livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento 
sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável.

Parceria

Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar 

4 Com base na apresentação feita por Delmar Sittoni, Secretário Executivo do Núcleo Estadual 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU -  ODS RS na reunião da CSMA realizada 
em 18 de novembro.
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esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sus-
tentável revitalizada, com base num espírito de solidariedade global reforça-
da, concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulne-
ráveis e com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e 
todas as pessoas.

Os vínculos e a natureza integrada dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável são de importância crucial para assegurar que o propósito da nova 
Agenda seja realizado. Se realizarmos as nossas ambições em toda a extensão 
da Agenda, a vida de todos será profundamente melhorada e nosso mundo 
será transformado para melhor.

ODS – OBJETIVOS DO DESENVOVLIMENTO SUSTENTÁVEL5

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os 
lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 
por dia

1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres 
e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimen-
sões, de acordo com as definições nacionais

1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 
adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura subs-
tancial dos pobres e vulneráveis

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os 
pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem 
como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras 
formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apro-
priadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de 
vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos ex-
tremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, 
sociais e ambientais

1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma varie-
dade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvol-

5 Disponível em: <http://www.pnud.org.br/ODS.aspxHYPERLINK “http://www.agapan.org.br/” 
>. Acesso em: 9 de dez. 2015.
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vimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países 
em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, imple-
mentem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas 
dimensões

1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, 
com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis 
a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da 
pobreza

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 
particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a 
alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 
2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em 
crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricio-
nais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produ-
tores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricul-
tores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro 
e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços 
financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego 
não agrícola

2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e im-
plementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a 
produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacida-
de de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extre-
mas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente 
a qualidade da terra e do solo

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, 
animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, in-
clusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geri-
dos em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repar-
tição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado interna-
cionalmente
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2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação interna-
cional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, de-
senvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para 
aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, 
em particular nos países menos desenvolvidos

2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados 
agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de sub-
sídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, 
de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha

2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados 
de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno 
à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de 
ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 
mortes por 100.000 nascidos vivos

3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças 
menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade 
neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de 
crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doen-
ças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela 
água, e outras doenças transmissíveis

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não 
transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o 
bem-estar

3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o 
abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool

3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por aci-
dentes em estradas

3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e repro-
dutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como 
a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais
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3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco fi-
nanceiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços 
acessíveis para todos

3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 
produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo

3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Ta-
baco em todos os países, conforme apropriado

3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para 
as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os 
países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas 
essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afir-
ma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as dis-
posições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, 
em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos

3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 
desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em 
desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pe-
quenos Estados insulares em desenvolvimento

3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em 
desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento 
de riscos nacionais e globais de saúde

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e pro-
mover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 
primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resulta-
dos de aprendizagem relevantes e eficazes

4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-
-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulhe-
res à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessí-
veis, incluindo universidade

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
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tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a 
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional 
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indíge-
nas e as crianças em situação de vulnerabilidade

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o co-
nhecimento básico de matemática

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habi-
lidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 
entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e 
estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promo-
ção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sus-
tentável

4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 
crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambien-
tes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos

4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de 
estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países 
africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissio-
nal, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e 
programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvol-
vimento

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qua-
lificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de 
professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos 
desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 
meninas em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas 
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nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de 
outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, força-
dos e de crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remune-
rado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políti-
cas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade comparti-
lhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de opor-
tunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida 
política, econômica e pública

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos re-
produtivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da 
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plata-
forma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências 
de revisão

5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos eco-
nômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras 
formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de 
acordo com as leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de 
informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção 
da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas 
em todos os níveis

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e sanea-
mento para todos

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura 
para todos

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitati-
vos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 
para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vul-
nerabilidade
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6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigo-
sos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e au-
mentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em to-
dos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 
doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número 
de pessoas que sofrem com a escassez de água

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos 
os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, in-
cluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para 
os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à 
água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência 
no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de 
reuso

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 
gestão da água e do saneamento

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço aces-
sível à energia para todos

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços aces-
síveis a serviços de energia

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renová-
veis na matriz energética global

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pes-
quisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 
energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e 
promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de 
energia limpa

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o for-
necimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos pa-



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 89

íses em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, 
nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desen-
volvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sus-
tentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos

8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circuns-
tâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do 
produto interno bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos

8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de 
um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão 
de obra

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as ati-
vidades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criati-
vidade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pe-
quenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no 
consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econô-
mico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas 
sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assu-
mindo a liderança

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas 
as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 
remuneração igual para trabalho de igual valor

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, aca-
bar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição 
e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e 
utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em 
todas as suas formas

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários
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8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sus-
tentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incen-
tivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros 
para todos

8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] 
para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desen-
volvidos, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência 
Técnica Relacionada com o Comércio para os países menos desenvolvidos

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o em-
prego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organi-
zação Internacional do Trabalho [OIT]

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, 
incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvi-
mento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a 
preços acessíveis para todos

9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar 
significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, 
de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos paí-
ses menos desenvolvidos

9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particu-
larmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo 
crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados

9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-
-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior ado-
ção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; 
com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades

9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de 
setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvol-
vimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substan-
cialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por mi-
lhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento
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9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em 
países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico 
e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em 
desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados insulares em desenvol-
vimento

9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais 
nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político 
propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de 
valor às commodities

9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e co-
municação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis 
à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda 
dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 
de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, ori-
gem, religião, condição econômica ou outra

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de re-
sultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discri-
minatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este 
respeito

10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e al-
cançar progressivamente uma maior igualdade

10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e institui-
ções financeiras globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações

10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvol-
vimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras 
internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, res-
ponsáveis e legítimas

10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsá-
vel das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migra-
ção planejadas e bem geridas
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10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para pa-
íses em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em 
conformidade com os acordos da OMC

10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, 
incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade 
é maior, em particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvi-
mento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais

10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas 
dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 
5%

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, segu-
ros, resilientes e sustentáveis

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, aces-
síveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança 
rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial aten-
ção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulhe-
res, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacida-
des para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, 
integrados e sustentáveis, em todos os países

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 
natural do mundo

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 
pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas eco-
nômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, 
incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres 
e as pessoas em situação de vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
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inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas ur-
banas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de 
desenvolvimento

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assenta-
mentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados 
para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo 
com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o 
gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência 
técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando ma-
teriais locais

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvi-
dos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacida-
des dos países em desenvolvimento

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 
naturais

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, 
nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo 
das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos quí-
micos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo 
com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a libe-
ração destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos 
sobre a saúde humana e o meio ambiente

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacio-
nais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilida-
de em seu ciclo de relatórios
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12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as 
políticas e prioridades nacionais

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informa-
ção relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos 
de vida em harmonia com a natureza

12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades cientí-
ficas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção 
e consumo

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do 
desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, 
promove a cultura e os produtos locais

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encora-
jam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo 
com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e 
a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir 
os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades 
específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os 
possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que 
proteja os pobres e as comunidades afetadas

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e 
seus impactos (*)

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados 
ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e plane-
jamentos nacionais

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade huma-
na e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta 
precoce da mudança do clima

13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes 
da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] 
para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir de 
2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desen-
volvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência 
na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima 
por meio de sua capitalização o mais cedo possível
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13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamen-
to relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos de-
senvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e 
marginalizadas

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ça do Clima [UNFCCC] é o fórum internacional intergovernamental primário 
para negociar a resposta global à mudança do clima.

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos re-
cursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de to-
dos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detri-
tos marinhos e a poluição por nutrientes

14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos 
e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do 
reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restaura-
ção, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos

14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive 
por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis

14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ile-
gal, não reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e 
implementar planos de gestão com base científica, para restaurar populações 
de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir 
rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características 
biológicas

14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de 
acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor infor-
mação científica disponível

14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para 
a sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam 
para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de intro-
duzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial 
e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os 
países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre 
subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio

14.7 Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados 
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insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do 
uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sus-
tentável da pesca, aquicultura e turismo

14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pes-
quisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orienta-
ções sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfi-
ca Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a 
contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países 
em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados insulares em desen-
volvimento e os países menos desenvolvidos

14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos 
recursos marinhos e mercados

14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recur-
sos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS 
[Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabou-
ço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus 
recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos”

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossiste-
mas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertifica-
ção, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial 
florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as 
obrigações decorrentes dos acordos internacionais

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os 
tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e au-
mentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degrada-
do, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar 
para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, in-
cluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar 
benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de ha-
bitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a 
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extinção de espécies ameaçadas

15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos 
genéticos

15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de es-
pécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta 
de produtos ilegais da vida selvagem

15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir signifi-
cativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terres-
tres e aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao pla-
nejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estraté-
gias de redução da pobreza e nos sistemas de contas

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os 
recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade 
e dos ecossistemas

15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis 
para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos ade-
quados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sus-
tentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento

15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao trá-
fico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das 
comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvi-
mento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir ins-
tituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mor-
talidade relacionada em todos os lugares

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e 
tortura contra crianças

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garan-
tir a igualdade de acesso à justiça para todos

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ile-
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gais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater to-
das as formas de crime organizado

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos 
os níveis

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e repre-
sentativa em todos os níveis

16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas 
instituições de governança global

16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de 
nascimento

16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades funda-
mentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da coo-
peração internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, 
em particular nos países em desenvolvimento, para a prevenção da violência 
e o combate ao terrorismo e ao crime

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o de-
senvolvimento sustentável

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria glo-
bal para o desenvolvimento sustentável

Finanças

17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio 
internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade na-
cional para arrecadação de impostos e outras receitas

17.2 Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos 
em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 
0,7% da renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países em desenvolvimento, 
dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos desenvolvidos; provedores de 
AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para fornecer pelo menos 
0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos desenvolvidos

17.3 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvi-
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mento a partir de múltiplas fontes

17.4 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dí-
vida de longo prazo por meio de políticas coordenadas destinadas a promover 
o financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, conforme apropria-
do, e tratar da dívida externa dos países pobres altamente endividados para 
reduzir o superendividamento

17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os 
países menos desenvolvidos

Tecnologia

17.6 Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e inter-
nacional e o acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compar-
tilhamento de conhecimentos em termos mutuamente acordados, inclusive 
por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, par-
ticularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de 
facilitação de tecnologia global

17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão 
de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, 
em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferen-
ciais, conforme mutuamente acordado

17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de 
capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvol-
vidos até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular 
das tecnologias de informação e comunicação

Capacitação

17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada 
da capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos na-
cionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, 
inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular

Comércio

17.10 Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em 
regras, aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio, inclusive por meio da conclusão das negociações no 
âmbito de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha

17.11 Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvol-
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vimento, em particular com o objetivo de duplicar a participação dos países 
menos desenvolvidos nas exportações globais até 2020

17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de 
cotas e taxas, de forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, 
de acordo com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de que as 
regras de origem preferenciais aplicáveis às importações provenientes de pa-
íses menos desenvolvidos sejam transparentes e simples, e contribuam para 
facilitar o acesso ao mercado

Questões sistêmicas - Coerência de políticas e institucional

17.13 Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da 
coordenação e da coerência de políticas

17.14 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável

17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer 
e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento 
sustentável

As parcerias multissetoriais

17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, comple-
mentada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhe-
cimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização 
dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particular-
mente nos países em desenvolvimento

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a so-
ciedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de 
recursos dessas parcerias

Dados, monitoramento e prestação de contas

17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvi-
mento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados in-
sulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibili-
dade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, 
gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica 
e outras características relevantes em contextos nacionais

17.19 Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do 
progresso do desenvolvimento sustentável que complementem o o produto 
interno bruto [PIB] e apoiem a capacitação estatística nos países em desenvol-
vimento



II - LEGISLAÇÃO FEDERAL 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL
[Dispositivos constitucionais referentes ao meio ambiente.]

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

[...]

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

[...]

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais;

[...]

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:

[...]

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional;

[...]

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

[...]

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado parti-
cipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência;

[...]
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TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

[...] - CAPÍTULO II - DA UNIÃO

Art. 20. São bens da União:

I – os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 
e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação am-
biental, definidas em lei;

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 
ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se 
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais; 

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que conte-
nham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público 
e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;

V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica ex-
clusiva;

VI – o mar territorial;

VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII – os potenciais de energia hidráulica;

IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históri-
cos;

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos mu-
nicípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação 
no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no res-
pectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 
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fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada funda-
mental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão 
reguladas em lei.

Art. 21. Compete à União:

[...]

IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do territó-
rio e de desenvolvimento econômico e social;

[...]

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético 
dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os poten-
ciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território; 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passa-
geiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

[...]
XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públi-
cas, especialmente as secas e as inundações;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e defi-
nir critérios de outorga de direitos de seu uso;

[...]

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e 
exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e re-
processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus 
derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para 
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fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional; 

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização 
de radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais;

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e 
utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas;

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de 
culpa;

[...]

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

[...]

X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroes-
pacial;

[...]

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

[...]

XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;

[...]

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 
mobilização nacional;

[...]

Art. 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios:

[...]

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, ar-
tístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos;
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[...]

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

[...]

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condi-
ções habitacionais e de saneamento básico;

[...]

22Parágrafo 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.

[...]

Art. 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorren-
temente sobre:

[...]

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagísti-
co; 

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

[...]

CAPÍTULO III - DOS ESTADOS FEDERADOS

[...]

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

[...]
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CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS

[...]

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 ur-
bano;

[...]

CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

[...] - Seção IV - Das Regiões

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 
mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à 
redução das desigualdades regionais.

§ 1º Lei complementar disporá sobre:

I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 
planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento eco-
nômico e social, aprovados juntamente com estes.

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:

I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 
responsabilidade do poder público;

II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;

III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devi-
dos por pessoas físicas ou jurídicas;

IV – prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das mas-
sas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a 
secas periódicas.
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§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de 
terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários

rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de peque-
na irrigação.

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO

[...] - Seção II

Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da Repú-
blica, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

[...]

IV – planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;

[...]

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

[...]

XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recur-
sos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

[...]

Seção VII - Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respecti-
vo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

[...]

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

[...]

VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
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[...] - CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Seção I - Do Ministério Público

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função ju-
risdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

[...]

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

[...]

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do pa-
trimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos;

[...]

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

[...] - APÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – polícia federal;

II – polícia rodoviária federal;

III – polícia ferroviária federal;

IV – polícias civis;

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

[...]

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
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§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 
reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos go-
vernadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios.

[...]

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

[...] - Seção VI - Da Repartição das Receitas Tributárias

[...]

Art. 159. A União entregará:

23I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e nove por 
cento, na seguinte forma:

[...]

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas insti-
tuições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 
desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos 
recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;

[...]

CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS

[...] - Seção II - Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;

II – as diretrizes orçamentárias;

III – os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 
de duração continuada.
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[...]

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apre-
ciados pelo Congresso Nacional.

[...]

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

24VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação;

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei.

[...]

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os poten-
ciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para 
efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra.

25§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos po-
tenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados 
mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por bra-
sileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 
administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específi-
cas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras 
indígenas.

[...]
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§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do poten-
cial de energia renovável de capacidade reduzida.

[...]

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 
de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela câmara municipal, obrigatório para cida-
des com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exi-
gências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I – parcelamento ou edificação compulsórios;

II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo;

III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 
até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 
da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquen-
ta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, uti-
lizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 
à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
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§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA

E DA REFORMA AGRÁRIA

[...]

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, si-
multaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 
aos seguintes requisitos:

[...]

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente;

[...]

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

[...]  - CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:

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

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

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

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmen-
te causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
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V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;

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

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que colo-
quem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão pú-
blico competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeita-
rão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do mar, o pantanal 
mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-
-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

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

[...]

CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respei-
tar todos os seus bens.

[...]

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéti-
cos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem 
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunida-
des afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na 
forma da lei.

[...]
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TÍTULO X

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

[...]

Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área 
livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo 
prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios 
que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona 
Franca de Manaus.

[...]

26Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

[...]

27Art. 92-A. São acrescidos cinquenta anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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AGROTÓXICOS

LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989.

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, 
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 
a importação, a exportação, o destino final dos resíduos 
e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a ins-
peção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e 
afins, e dá outras providências.1

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 
a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e em-
balagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, serão regidos por esta Lei.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I - agrotóxicos e afins:

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, desti-
nados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou im-
plantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídri-
cos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, 
a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, esti-
muladores e inibidores de crescimento;

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-pri-
mas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e 
afins.

Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição 
do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, co-
1 Disponível em: <https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/fraWeb?OpenFrame
Set&Frame=frmWeb2&Src=/legisla/legislacao.nsf%2FFrmConsultaWeb1%3FOpenForm%26Au
toFramedHYPERLINK “http://www.agapan.org.br/” >. 
Acesso em: 9 de dez. 2015.
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mercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de 
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.

§ 1º Fica criado o registro especial temporário para agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins, quando se destinarem à pesquisa e à experimentação.

§ 2º Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à 
União, as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de 
seus produtos.

§ 3º Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa 
poderão realizar experimentação e pesquisas, e poderão fornecer laudos no 
campo da agronomia, toxicologia, resíduos, química e meio ambiente.

§ 4º Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimenta-
ção ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatá-
rio de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente 
tomar imediatas providências, sob pena de responsabilidade.

§ 5º O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será 
concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for 
comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados, para o 
mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta Lei.

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus 
componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provo-
quem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;

c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, 
de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade 
científica;

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de 
acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade cien-
tífica;

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de labora-
tório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e 
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científicos atualizados;

f ) cujas características causem danos ao meio ambiente.

Art. 4º As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na 
aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, 
importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus 
registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, atendidas as 
diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas 
da saúde, do meio ambiente e da agricultura.

Parágrafo único. São prestadoras de serviços as pessoas físicas e jurídicas que 
executam trabalho de prevenção, destruição e controle de seres vivos, consi-
derados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus componentes e afins.

Art. 5º Possuem legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação, 
em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins, argüindo prejuízos ao 
meio ambiente, à saúde humana e dos animais:

I - entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor;

II - partidos políticos, com representação no Congresso Nacional;

III - entidades legalmente constituídas para defesa dos interesses difusos rela-
cionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos natu-
rais.

§ 1º Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou impugnação de 
agrotóxicos e afins, todas as informações toxicológicas de contaminação am-
biental e comportamento genético, bem como os efeitos no mecanismo hor-
monal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entida-
de impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais.

§ 2º A regulamentação desta Lei estabelecerá condições para o processo de 
impugnação ou cancelamento do registro, determinando que o prazo de tra-
mitação não exceda 90 (noventa) dias e que os resultados apurados sejam pu-
blicados.

§ 3º Protocolado o pedido de registro, será publicado no Diário Oficial da 
União um resumo do mesmo.

Art. 6º As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre outros, 
aos seguintes requisitos:

I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamen-
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to, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as 
operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem; (Redação dada 
pela Lei nº 9.974, de 2000)

II - os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados 
pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas;

III - devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma 
a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de 
sua normal conservação;

IV - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao 
ser aberto pela primeira vez.

§ 1o O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objetivo 
de comercialização somente poderão ser realizados pela empresa produtora, 
ou por estabelecimento devidamente credenciado, sob responsabilidade da-
quela, em locais e condições previamente autorizados pelos órgãos compe-
tentes. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

§ 2o Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar 
a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos co-
merciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas 
respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, ou 
prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser 
intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e 
fiscalizados pelo órgão competente.(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

§ 3o Quando o produto não for fabricado no País, assumirá a responsabilidade 
de que trata o § 2o a pessoa física ou jurídica responsável pela importação e, 
tratando-se de produto importado submetido a processamento industrial ou 
a novo acondicionamento, caberá ao órgão registrante defini-la.(Incluído pela 
Lei nº 9.974, de 2000)

§ 4o As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou disper-
síveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice 
lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos 
órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.(Incluído 
pela Lei nº 9.974, de 2000)

§ 5o As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus com-
ponentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos 
produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usu-
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ários, e pela dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impró-
prios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem 
ou inutilização, obedecidas as normas e instruções dos órgãos registrantes e 
sanitário-ambientais competentes. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

§ 6o As empresas produtoras de equipamentos para pulverização deverão, no 
prazo de cento e oitenta dias da publicação desta Lei, inserir nos novos equi-
pamentos adaptações destinadas a facilitar as operações de tríplice lavagem 
ou tecnologia equivalente.(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

Art. 7o Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, 
os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos 
em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados: (Redação 
dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

I - indicações para a identificação do produto, compreendendo:

a) o nome do produto;

b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos 
ingredientes inertes que contém;

c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, que a embalagem con-
tém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;

d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;

e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou im-
portador;

f ) o número do lote ou da partida;

g) um resumo dos principais usos do produto;

h) a classificação toxicológica do produto;

II - instruções para utilização, que compreendam:

a) a data de fabricação e de vencimento;

b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá transcorrer 
entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação, e a 
semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso;

c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a indicação 
de onde ou sobre o que deve ser aplicado; o nome comum da praga ou enfer-
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midade que se pode com ele combater ou os efeitos que se pode obter; a épo-
ca em que a aplicação deve ser feita; o número de aplicações e o espaçamento 
entre elas, se for o caso; as doses e os limites de sua utilização;

d) informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos pro-
cessos de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos para a 
devolução, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das 
embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da destina-
ção inadequada dos recipientes; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

III - informações relativas aos perigos potenciais, compreendidos:

a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e 
sobre o meio ambiente;

b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a 
terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente;

c) símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a 
classificação toxicológica do produto;

d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros 
socorros, antídotos e recomendações para os médicos;

IV - recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto.

§ 1º Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e 
facilmente legíveis em condições normais e por pessoas comuns.

§ 2º Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados não estabelecidos como 
obrigatórios, desde que:

I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;

II - não contenham:

a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natu-
reza, composição, segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso;

b) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;

c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;

d) declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais como “seguro”, “não 
venenoso”, “não tóxico”; com ou sem uma frase complementar, como: “quando 
utilizado segundo as instruções”;
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e) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do Go-
verno.

§ 3º Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto 
complementar que amplie os dados do rótulo, ou que contenha dados que 
obrigatoriamente deste devessem constar, mas que nele não couberam, pelas 
dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte:

I - deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo, 
antes da utilização do produto;

II - em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as pre-
cauções e instruções de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço 
do fabricante ou importador devem constar tanto do rótulo como do folheto.

Art. 8º A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins, em qual-
quer meio de comunicação, conterá, obrigatoriamente, clara advertência so-
bre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente, e 
observará o seguinte:

I - estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o 
caso, o folheto, ou a pedir que alguém os leia para eles, se não souberem ler;

II - não conterá nenhuma representação visual de práticas potencialmente pe-
rigosas, tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o 
uso em proximidade de alimentos ou em presença de crianças;

III - obedecerá ao disposto no inciso II do § 2º do art. 7º desta Lei.

Art. 9º No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências:

I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, im-
portação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico;

II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e ex-
portação;

III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e 
importados;

IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação.

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 
da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio 
e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fis-
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calizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.

Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazena-
mento dos agrotóxicos, seus componentes e afins.

Art. 12. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário 
às ações de controle e fiscalização, à Unidade da Federação que não dispuser 
dos meios necessários.

Art. 12A. Compete ao Poder Público a fiscalização: (Incluído pela Lei nº 9.974, 
de 2000)

I – da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e 
daqueles impróprios para utilização ou em desuso; (Incluído pela Lei nº 9.974, 
de 2000)

II – do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de 
embalagens vazias e produtos referidos no inciso I. (Incluído pela Lei nº 9.974, 
de 2000)

Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita 
através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente 
habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na 
regulamentação desta Lei.

Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados 
à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercializa-
ção, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente, 
cabem: (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida;

b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo 
com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e 
sanitário-ambientais; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em 
desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registran-
tes e sanitário-ambientais; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)
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d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer 
informações incorretas;

e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especifi-
cações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da 
propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade 
com a legislação pertinente; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

f ) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipa-
mentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipa-
mentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos.

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, 
der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação 
pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de 
multa. (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, que 
deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio 
ambiente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além 
de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com 
pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa de 50 (cinqüenta) a 
500 (quinhentos) MVR.

Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração 
de disposições desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos 
previstos em regulamento, independente das medidas cautelares de estabe-
lecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados, a aplicação 
das seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência - MVR, aplicável 
em dobro em caso de reincidência;

III - condenação de produto;

IV - inutilização de produto;

V - suspensão de autorização, registro ou licença;

VI - cancelamento de autorização, registro ou licença;

VII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;
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VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos,    com resíduos 
acima do permitido;

IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha 
havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão 
competente.

Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das san-
ções impostas aos infratores desta Lei.

Art. 18. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e 
afins, apreendidos como resultado da ação fiscalizadora, serão inutilizados ou 
poderão ter outro destino, a critério da autoridade competente.

Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencio-
nados neste artigo correrão por conta do infrator.

Art. 19. O Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, divulgação e 
esclarecimento, que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para os 
seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua 
utilização imprópria.

Parágrafo único. As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, implementarão, em colaboração com o Poder Pú-
blico, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolu-
ção das embalagens vazias por parte dos usuários, no prazo de cento e oitenta 
dias contado da publicação desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000)

Art. 20. As empresas e os prestadores de serviços que já exercem atividades 
no ramo de agrotóxicos, seus componentes e afins, têm o prazo de até 6 (seis) 
meses, a partir da regulamentação desta Lei, para se adaptarem às suas exi-
gências.

Parágrafo único. Aos titulares do registro de produtos agrotóxicos que têm 
como componentes os organoclorados será exigida imediata reavaliação de 
seu registro, nos termos desta Lei.

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, contado da data de sua publicação.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 11 de julho de 1989; 168º da Independência e 101º da República.

JOSÉ SARNEY 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999.

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Na-
cional de Educação Ambiental e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 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. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental, incumbindo:

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da socie-
dade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira in-
tegrada aos programas educacionais que desenvolvem;

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conser-
vação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e per-
manente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 
ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promo-
ver programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melho-
ria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as 
repercussões do processo produtivo no meio ambiente;
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VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de 
valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 
voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambien-
tais.

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interde-
pendência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfo-
que da sustentabilidade;

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 
multi e transdisciplinaridade;

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacio-
nais e globais;

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural.

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psico-
lógicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II - a garantia de democratização das informações ambientais;

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemá-
tica ambiental e social;

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 
e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmen-
te equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 
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democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidarie-
dade como fundamentos para o futuro da humanidade.

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Seção I - Disposições Gerais

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de 
ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos siste-
mas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação em educa-
ção ambiental.

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental de-
vem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio 
das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:

I - capacitação de recursos humanos;

II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;

III - produção e divulgação de material educativo;

IV - acompanhamento e avaliação.

§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental se-
rão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei.

§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:

I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atua-
lização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;

II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atua-
lização dos profissionais de todas as áreas;

III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;

IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio 
ambiente;
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V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que 
diz respeito à problemática ambiental.

§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorpora-
ção da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino;

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 
ambiental;

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participa-
ção dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à 
problemática ambiental;

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na 
área ambiental;

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção 
de material educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às 
ações enumeradas nos incisos I a V.

Seção II

Da Educação Ambiental no Ensino Formal

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvol-
vida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, 
englobando:

I - educação básica:

a) educação infantil;

b) ensino fundamental e

c) ensino médio;

II - educação superior;

III - educação especial;

IV - educação profissional;



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 131

V - educação de jovens e adultos.

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensi-
no formal.

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específi-
ca no currículo de ensino.

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 
metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada 
a criação de disciplina específica.

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os 
níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das ativi-
dades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação com-
plementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequa-
damente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de 
Educação Ambiental.

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensi-
no e de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento 
do disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei.

Seção III - Da Educação Ambiental Não-Formal

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões am-
bientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 
ambiente.

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará:

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de 
temas relacionados ao meio ambiente;

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-
-governamentais na formulação e execução de programas e atividades vincu-
ladas à educação ambiental não-formal;
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III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e 
as organizações não-governamentais;

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conser-
vação;

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades 
de conservação;

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;

VII - o ecoturismo.

CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA

NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a 
cargo de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.

Art. 15. São atribuições do órgão gestor:

I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;

II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na 
área de educação ambiental, em âmbito nacional;

III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e pro-
jetos na área de educação ambiental.

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua com-
petência 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. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos 
públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser reali-
zada levando-se em conta os seguintes critérios:

I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional 
de Educação Ambiental;

II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de 
Educação;
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III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a 
alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser 
contemplados, de forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das dife-
rentes regiões do País.

Art. 18. (VETADO)

Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio am-
biente e educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar re-
cursos às ações de educação ambiental.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de 
sua publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho 
Nacional de Educação.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

 José Sarney Filho 
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ESTAÇÕES ECOLÓGICAS, ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

LEI No 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981.

Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de 
Proteção Ambiental e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art . 1º - Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas brasilei-
ros, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à pro-
teção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista.

§ 1º - 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada Estação Ecológica será 
destinada, em caráter permanente, e definida em ato do Poder Executivo, à 
preservação integral da biota.

§ 2º - Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento aprovado, se-
gundo se dispuser em regulamento, poderá ser autorizada a realização de pes-
quisas ecológicas que venham a acarretar modificações no ambiente natural.

§ 3º - As pesquisas científicas e outras atividades realizadas nas Estações Eco-
lógicas levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a 
sobrevivência das populações das espécies ali existentes. 

Art . 2º - As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e Municípios, 
em terras de seus domínios, definidos, no ato de criação, seus limites geográ-
ficos e o órgão responsável pela sua administração. 

Art . 3º - Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados, para a 
proteção da biota local, os cuidados a serem estabelecidos em regulamento, 
e na forma prevista nas Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 5.197, de 
3 de janeiro de 1967. 

Art . 4º - As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de modo 
a permitir estudos comparativos com as áreas da mesma região ocupadas e 
modificadas pelo homem, a fim de obter informações úteis ao planejamento 
regional e ao uso racional de recursos naturais. 

Art . 5º - Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetos no campo da 
ecologia darão atenção especial aos trabalhos científicos a serem realizados 
nas Estações Ecológicas.
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Art . 6º - Caberá ao Ministério do Interior, através do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, zelar pelo cumprimento da 
destinação das Estações Ecológicas, manter organizado o cadastro das que fo-
rem criadas e promover a realização de reuniões científicas, visando à elaboração 
de planos e trabalhos a serem nelas desenvolvidos. (Vide Lei nº 7.804, de 1989)

Art . 7º - As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem utilizadas para 
fins diversos daqueles para os quais foram criadas.

§ 1º - Na área reservada às Estações Ecológicas será proibido: 

a) presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular; 

b) exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que não 
importem em prejuízo para a manutenção da biota nativa, ressalvado o dis-
posto no § 2º do art. 1º; 

c) porte e uso de armas de qualquer tipo; 

d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores; 

e) porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de captura. 

§ 2º - Quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da Estação, 
a autoridade responsável pela sua administração poderá autorizar o uso e o 
porte dos objetos mencionados nas alíneas c, d e e do parágrafo anterior. 

§ 3º - A infração às proibições estabelecidas nesta Lei sujeitará o infrator à 
apreensão do material proibido, pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, e ao pa-
gamento de indenização pelos danos causados. 

§ 4º - As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pela Ad-
ministração da Estação Ecológica. 

Art . 8º - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, pode-
rá declarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a 
proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas 
e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais.

Art . 9º - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios consti-
tucionais que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo 
estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 

a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, 
capazes de afetar mananciais de água; 
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b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas 
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das 
terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espé-
cies raras da biota regional. 

§ 1º - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 
ou órgão equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou 
mediante convênio com outras entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas 
de Proteção Ambiental. (Vide Lei nº 7.804, de 1989)

§ 2º - Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não cumprimento das normas dis-
ciplinadoras previstas neste artigo sujeitará os infratores ao embargo das ini-
ciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e das máqui-
nas usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e reconstituição, tanto 
quanto possível, da situação anterior e a imposição de multas graduadas de 
Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$2.000,00 (dois mil cruzeiros), aplicáveis, 
diariamente, em caso de infração continuada, e reajustáveis de acordo com os 
índices das ORTNs - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

§ 3º - As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas por inicia-
tiva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
ou do órgão estadual correspondente e constituirão, respectivamente, receita 
da União ou do Estado, quando se tratar de multas. (Vide Lei nº 7.804, de 1989)

§ 4º - Aplicam-se às multas previstas nesta Lei as normas da legislação tributá-
ria e do processo administrativo fiscal que disciplinam a imposição e a cobran-
ça das penalidades fiscais.

Art . 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art . 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 27 de abril de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

JOÃO FIGUEIREDO

Mário David Andreazza 
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POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 
da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. (Redação dada 
pela Lei nº 8.028, de 1990)

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando asse-
gurar, no País, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, 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 assegu-
rado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

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

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

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

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluido-
ras;

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

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento)
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IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;

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

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

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

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características 
do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente:

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

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

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

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais es-
tabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, respon-
sável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação am-
biental;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subter-
râneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da bios-
fera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preserva-
ção da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade 
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e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios;

III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais;

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 
dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública 
sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico;

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á sua uti-
lização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manuten-
ção do equilíbrio ecológico propício à vida;

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos.

 Art. 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas 
em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se rela-
ciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio 
ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exerci-
das em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

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 melhoria da qualidade ambiental, cons-
tituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Pre-
sidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes go-
vernamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;  (Redação dada 
pela Lei nº 8.028, de 1990)

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 
recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas 
e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
essencial à sadia qualidade de vida; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, 
com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão 
federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e 
fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente, de acordo com as respectivas competências; (Redação dada pela 
Lei nº 12.856, de 2013)

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execu-
ção de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes 
de provocar a degradação ambiental; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo con-
trole e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições; (Incluído 
pela Lei nº 7.804, de 1989)

§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências 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 O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, 
também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo 
deverão fornecer os resultados das análises 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 científico às atividades do IBAMA. (Reda-
ção dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
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DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 7º      (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)

Art. 8º Compete ao CONAMA:  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licen-
ciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido 
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; (Redação dada pela Lei nº 7.804, 
de 1989)

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alterna-
tivas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou priva-
dos, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a en-
tidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos 
de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades 
de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas 
patrimônio nacional.  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)

III - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias 
na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental; 
(VETADO);

V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de be-
nefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicio-
nal, e a perda ou suspensão de participação em linhas de fiananciamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da 
poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audi-
ência dos Ministérios competentes;

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manuten-
ção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos.

Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas fun-
ções, o Presidente do Conama. (Incluído pela Lei nº 8.028, de 1990)
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DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

II - o zoneamento ambiental; (Regulamento)

III - a avaliação de impactos ambientais;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente po-
luidoras;

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou ab-
sorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Pú-
blico federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;  (Redação dada pela Lei 
nº 7.804, de 1989)

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Am-
biental;

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obri-
gando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes;   (Incluído pela 
Lei nº 7.804, de 1989)

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/
ou utilizadoras dos recursos ambientais.  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

Art. 9º-A.  O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, 
pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo fir-
mado perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua pro-
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priedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos 
ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. (Redação dada pela Lei 
nº 12.651, de 2012).

§ 1o  O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, 
no mínimo, os seguintes itens:  (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um 
ponto de amarração georreferenciado; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

II - objeto da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; (Incluído pela 
Lei nº 12.651, de 2012).

IV - prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 2º  A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente 
e à Reserva Legal mínima exigida. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 3º  A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão am-
biental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 4º   Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de 
imóveis competente: (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).

I - o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental; (Incluído pela 
Lei nº 12.651, de 2012).

II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. (In-
cluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 5º  Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve 
ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. (Redação dada pela 
Lei nº 12.651, de 2012).

§ 6º  É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração 
da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, 
de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel.  (Incluído pela 
Lei nº 12.651, de 2012).

§ 7º  As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos 
termos do art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a 
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ser consideradas, pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental. (Incluído 
pela Lei nº 12.651, de 2012).

Art. 9o-B.  A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou 
perpétua. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 1º   O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) 
anos. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 2º  A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e 
de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio 
Natural - RPPN, definida no art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. (In-
cluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 3º  O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-
-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em 
favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a 
conservação ambiental como fim social. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

Art. 9o-C.   O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão am-
biental deve ser averbado na matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº 12.651, 
de 2012).

§ 1º   O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes 
itens: (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

I - a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recupera-
ção ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

II - o objeto da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

III - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes 
ou sucessores; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

IV - os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental; (Incluído pela Lei 
nº 12.651, de 2012).

V - os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 
ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judi-
ciais necessárias, em caso de ser descumprido. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 
2012).

§ 2º  São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações 
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estipuladas no contrato: (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

I - manter a área sob servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

II - prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos 
recursos naturais ou artificiais; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

III - permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão am-
biental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

IV - defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admiti-
dos. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

§ 3º  São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações 
estipuladas no contrato: (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

I - documentar as características ambientais da propriedade; (Incluído pela Lei 
nº 12.651, de 2012).

II - monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão am-
biental está sendo mantida; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

III - prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou 
aos sucessores da propriedade; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

IV - manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto 
da servidão; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).

V - defender judicialmente a servidão ambiental.(Incluído pela Lei nº 12.651, 
de 2012).

Art. 10.   A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabele-
cimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.       (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 140, de 2011)

§ 1º   Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão 
serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local 
de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo 
órgão ambiental competente.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 
140, de 2011)

§ 2º  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)

§ 3º  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)
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§ 4º  (Revogado).       (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)

Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para im-
plantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no ar-
tigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. (Vide Lei nº 
7.804, de 1989)

§ 1º (Revogado pela Lei Complementar nº 140, de 2011)

§ 2º Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos 
de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recupera-
ção de recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios 
ou poluidores.

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais 
condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licen-
ciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e 
dos padrões expedidos pelo CONAMA.

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão 
fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos 
destinados ao controle de degradação ambiental e a melhoria da qualidade 
do meio ambiente.

Art. 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambien-
te, visando:

I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos desti-
nados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;

II - à fabricação de equipamentos antipoluidores;

III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos am-
bientais.

Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder Público, destina-
dos ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre 
as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desen-
volver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, esta-
dual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação 
ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da quali-
dade ambiental sujeitará os transgressores:
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I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 
(dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o 
regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo 
Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Po-
der Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em es-
tabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o po-
luidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente.

§ 2º No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Se-
cretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias prevista 
neste artigo.

§ 3º Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da 
perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou 
financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumpri-
mento resolução do CONAMA.

§ 4º  (Revogado pela Lei nº 9.966, de 2000)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação 
das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou 
vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica su-
jeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 
(mil) MVR. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

§ 1º A pena e aumentada até o dobro se:  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 
1989)
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I - resultar: (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente; (Incluído pela Lei nº 
7.804, de 1989)

b) lesão corporal grave; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

II - a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte; (Incluído 
pela Lei nº 7.804, de 1989)

III - o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. (Incluído 
pela Lei nº 7.804, de 1989)

§ 2º Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promo-
ver as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas.   
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

         Art. 16 -  (Revogado pela Lei nº 7.804, de 1989)

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA:   (Redação dada pela Lei nº 
7.804, de 1989)

I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambien-
tal, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a 
consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e 
comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao contro-
le de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;   (Incluído pela Lei nº 
7.804, de 1989)

II - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Uti-
lizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas 
ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à 
extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmen-
te perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da 
fauna e flora.  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

Art. 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, a serem 
aplicados em âmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.960, de 2000)     (Vide Medida Provisória nº 687, de 2015)

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, 
cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Ins-
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tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Iba-
ma para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais.” (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)     
(Vide Medida Provisória nº 687, de 2015)

§ 1º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 2º Revogado.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades cons-
tantes do Anexo VIII desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 1º O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de 
cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será 
definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de con-
trole e fiscalização.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 2º O descumprimento da providência determinada no § 1o sujeita o infrator 
a multa equivalente a vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo da exigên-
cia desta. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 3º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados 
no Anexo IX desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se: (Redação dada pela Lei nº 10.165, 
de 2000)

I – microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se en-
quadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 2o 
da Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000)

II – empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual su-
perior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior a 
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000)

III – empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anu-
al superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). (Incluído pela Lei nº 
10.165, de 2000)

§ 2º O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos natu-
rais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos 
no Anexo VIII desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000)
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§ 3º Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscaliza-
ção, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado.
(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-E. É o Ibama autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 
40,00 (quarenta reais), existentes até 31 de dezembro de 1999. (Incluído pela 
Lei nº 9.960, de 2000)

Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, 
distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que pra-
ticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. (Redação dada 
pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, 
nos valores fixados no Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será efetuado em 
conta bancária vinculada ao Ibama, por intermédio de documento próprio de 
arrecadação, até o quinto dia útil do mês subseqüente.(Redação dada pela Lei 
nº 10.165, de 2000)

Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 2o Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em ativida-
des de controle e fiscalização ambiental. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)

Art. 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no 
artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos: (Redação dada pela 
Lei nº 10.165, de 2000)

I – juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte 
ao do vencimento, à razão de um por cento; (Redação dada pela Lei nº 10.165, 
de 2000)

II – multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o pa-
gamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do 
vencimento;(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

III – encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em 
honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dí-
vida Ativa, reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado antes do 
ajuizamento da execução.(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 1º -A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.(Incluído 
pela Lei nº 10.165, de 2000)
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§ 1º Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os cri-
térios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta 
Lei.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas 
nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadas-
tros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta 
Lei incorrerão em infração punível com multa de: (Redação dada pela Lei nº 
10.165, de 2000)

I – R$ 50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 
2000)

II – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa; (Incluído pela Lei nº 
10.165, de 2000)

III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte; (Incluído pela 
Lei nº 10.165, de 2000)

IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; (Incluído 
pela Lei nº 10.165, de 2000)

V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte. (Incluído pela Lei 
nº 10.165, de 2000)

Parágrafo único. Revogado.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-J.    (Revogado pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e per-
missões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de compe-
tência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambien-
te. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000)

Art. 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo Ibama, in-
clusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de 
entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de 
conservação, serão definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Am-
biente, mediante proposta do Presidente daquele Instituto. (Incluído pela Lei 
nº 9.960, de 2000)

Art. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Flores-
tais do Ibama, assim como os para venda de produtos da flora, serão, também, 
definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante pro-
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posta do Presidente daquele Instituto. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000)

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato De-
claratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista 
no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de 
Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 1º-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exce-
der a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 1º A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obri-
gatória.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 2º O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em 
cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte 
para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama.
(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 3º Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior 
a R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 4º O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e 
multa nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H 
desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 5º Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do 
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do Iba-
ma, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será 
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis. 
(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de 
TCFA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o 
montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e 
ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental.(Redação dada 
pela Lei nº 10.165, de 2000)

§ 1º Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrital Federal a qualquer 
outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de 
produtos, não constituem crédito para compensação com a TCFA. (Redação 
dada pela Lei nº 10.165, de 2000)
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§ 2ºA restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a 
determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada 
com a TCFA restaura o direito de crédito do Ibama contra o estabelecimen-
to, relativamente ao valor compensado.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 
2000)

Art. 17-Q. É o Ibama autorizado a celebrar convênios com os Estados, os Mu-
nicípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização 
ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA.” (Re-
dação dada pela Lei nº 10.165, de 2000)

Art. 18.  (Revogado pela Lei nº 9.985, de 2000)

Art 19 -(VETADO).

Art. 19. Ressalvado o disposto nas Leis nºs 5.357, de 17 de novembro de 1967, 
e 7.661, de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta Lei 
será recolhida de acordo com o disposto no art. 4º da Lei nº 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989))

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 31 de agosto de 1981; 160º da Independência e 93º da República.

JOÃO FIGUEIREDO
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REDUÇÃO DE EMISSÃO DE POLUENTES

LEI Nº 8.723, DE 28 DE OUTUBRO DE 1993.

Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 
automotores e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Como parte integrante da Política Nacional de Meio Ambiente, os 
fabricantes de motores e veículos automotores e os fabricantes de combustí-
veis ficam obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir os níveis 
de emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, 
álcoois, aldeídos, fuligem, material particulado e outros compostos poluentes 
nos veículos comercializados no País, enquadrando-se aos limites fixados nes-
ta lei e respeitando, ainda, os prazos nela estabelecidos.

Art. 2° São os seguintes os limites e prazos a que se refere o artigo an-
terior:

I — (Vetado;)

II — para os veículos leves fabricados a partir de 1° de janeiro de 1997, 
os limites para níveis de emissão de gases de escapamento são:

a) 2,0 g/km de monóxido de carbono (CO};

b) 0,3 g/km de hidrocarbonetos (HC);

c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (NOx);

d) 0,03 g/km de aldeídos (CHO);

e) 0,05 g/km de partículas, nos casos de veículos do ciclo Diesel;

f ) meio por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta;

III — (Vetado;}

IV — 08 veículos pesados do ciclo Otto atenderão aos níveis de emissão 
de gases de escapamento de acordo com limites e cronogramas a serem defi-
nidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

§ 1° (Vetado.)
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§ 2° Ressalvados critérios técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), é obrigatória a utilização de lacres 
nos dispositivos reguláveis do sistema de alimentação de combustível.

§ 3° Todos os veículos pesados não turbinados são obrigados a apresentar 
emissão nula dos gases dos cárter, devendo os demais veículos pesados aten-
der às disposições em vigor do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma), que regulam esta matéria.

§ 4° Oitenta por cento da totalidade de veículos pesados do ciclo Diesel co-
mercializados pelos fabricantes nacionais terão os níveis máximos de emissão 
de gases de escapamento reduzido, em duas etapas, conforme 09 limites e 
cronogramas especificados abaixo:

I — a partir de 1° de janeiro de 1996:

a) 4,9 g/kWh de monóxido de carbono (CO);

b} 1,23 g/kWh de hidrocarbonetos (HC};

c) 9,0 de g/kWh de óxidos de nitrogênio {NOx);

d) 0,7 g/kWh de partículas para motores com até 85 kW de potência;

e) 0,4 g/kWh de partículas para motores com mais de 85 kW de potência;

II — a partir de 1° de janeiro de 2000:

a) 4,0 g/kWh de monóxido de carbono (CO);

b) 1,1 g/kWh de hidrocarbonetos (HC);

c) 7,0 g/kWh de óxido de nitrogênio (NOx);

d) 0,15 g/kWh de partículas, a critério do Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (Conama), até o final de 1994, em função de sua viabilidade técnica.

§ 5° Para os ônibus urbanos, as etapas estabelecidas no parágrafo anterior são 
antecipadas em dois anos, não se aplicando, entretanto, os limites estabeleci-
dos no inciso I, d e e, do parágrafo anterior deste artigo.

§ 6° A partir de 1° de janeiro de 2002, a totalidade de veículos pesados do ciclo 
Diesel comercializados no Brasil atenderá aos mesmos limites de emissão de 
gases de escapamento definidos no § 4°, II, deste artigo.

§ 7º Para os veículos leves do ciclo Otto fabricados a partir de 1° de janeiro de 
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1992, quando não derivados de automóveis e classificados como utilitários, 
camionetes de uso misto ou veículos de carga, são os seguintes os limites de 
emissão de gases de escapamento, a vigorar a partir de 31 de dezembro de 
1996:

a) 24,0 g/km de monóxido de carbono (CO);

b) 2,1 g/km de hidrocarbonetos (HC);

c) 2,0 g/km de óxidos de nitrogênio {NOx);

d) 0,15 g/km de aldeídos (CHO);

e) três por cento de monóxido de carbono (CO) em marcha lenta.

§ 8° Os veículos leves do ciclo Diesel fabricados a partir de 1° de janeiro de 
1992, quando não derivados de automóveis e classificados como utilitários, 
camionetes de uso misto ou veículos de carga, poderão, dependendo das 
características técnicas do motor, definidos pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), atender aos limites e 
exigências estabelecidos para os veículos pesados.

§ 9° As complementações e alterações deste artigo serão estabelecidas pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) .

Art. 3° Os órgãos competentes para estabelecer procedimentos de ensaio, me-
dição, certificação, licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veícu-
los, bem como todas as medidas complementares relativas ao controle de po-
luentes por veículos automotores, são o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), em consonância com o Programa Nacional de Controle 
de Poluição por Veículos Automotores (Proconve), respeitado o sistema me-
trológico em vigor no País.

Art. 4° Os veículos importados ficam obrigados a atender aos mesmos limites 
de emissão e demais exigências estabelecidas na totalidade de suas vendas 
no mercado nacional.

Art. 5° Somente podem ser comercializados os modelos de veículos automo-
tores que possuam a LCVM — Licença para uso da Configuração de Veículos 
ou Motor, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).

Art. 6° Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou con-
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versão ficam obrigados a atender aos mesmos limites e exigências previstos 
nesta lei, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário 
do veículo a responsabilidade pelo atendimento às exigências ambientais em 
vigor.

Art. 7° Os órgãos responsáveis pela política energética, especificação, produ-
ção, distribuição e controle de qualidade de combustíveis, são obrigados a 
fornecer combustíveis comerciais, a partir da data de implantação dos limites 
fixados por esta lei, e de referência para testes de homologação, certificação 
e desenvolvimento, com antecedência mínima de trinta e seis meses do início 
de sua comercialização.

Parágrafo único. Para cumprimento desta lei, os órgãos responsáveis pela 
importação de combustíveis deverão permitir aos fabricantes de veículos e 
motores a importação de até cinqüenta mil litros/ano de óleo Diesel de refe-
rência, para ensaios de emissão adequada para cada etapa, conforme as espe-
cificações constantes no anexo desta lei.

Art. 8° (Vetado.)

Art. 9º É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição 
de álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
(Redação dada pela Lei nº 10.203, de 2001)

§ 1o   O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 
vinte e cinco por cento ou reduzi-lo a dezoito por cento. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 532, de 2011)

§ 1o   O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) ou reduzi-lo a 18% (dezoito por cento). (Redação 
dada pela Lei nº 12490, de 2011)

§ 1o  O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 
27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), desde que constatada 
sua viabilidade técnica, ou reduzi-lo a 18% (dezoito por cento).  (Redação dada 
pela Lei nº 13.033, de 2014)

§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para me-
nos, na aferição dos percentuais de que trata este artigo. (Incluído pela Lei nº 
10.203, de 2001

Art. 10. (Vetado).

Art. 11. O uso de combustíveis automotivos classificados pelo lnstituto Bra-
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sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como 
de baixo potencial poluidor será incentivado e priorizado, especialmente nas 
regiões metropolitanas.

Art. 12. Os governos estaduais e municipais ficam autorizados a estabelecer 
através de planos específicos, normas e medidas adicionais de controle da po-
luição do ar para veículos automotores em circulação, em consonância com as 
exigências do Proconve e suas medidas complementares. (Redação dada pela 
Lei nº 10.203, de 2001)

§ 1º Os planos mencionados no caput deste artigo serão fundamentados em 
ações gradativamente mais restritivas, fixando orientação ao usuário quanto 
às normas e procedimentos para manutenção dos veículos e estabelecendo 
processos e procedimentos de inspeção periódica e de fiscalização das emis-
sões dos veículos em circulação. (Incluído pela Lei nº 10.203, de 2001)

§ 2º Os Municípios com frota total igual ou superior a três milhões de veículos po-
derão implantar programas próprios de inspeção periódica de emissões de veícu-
los em circulação, competindo ao Poder Público Municipal, no desenvolvimento 
de seus respectivos programas, estabelecer processos e procedimentos diferen-
ciados, bem como limites e periodicidades mais restritivos, em função do nível 
local de comprometimento do ar. (Incluído pela Lei nº 10.203, de 2001)

§ 3o Os programas estaduais e municipais de inspeção periódica de emissões 
de veículos em circulação, deverão ser harmonizados, nos termos das resolu-
ções do Conama, com o programa de inspeção de segurança veicular, a ser 
implementado pelo Governo Federal, através do Contran e Denatran, ressal-
vadas as situações jurídicas consolidadas. (Incluído pela Lei nº 10.203, de 2001)

Parágrafo único. Os planos mencionados no caput deste artigo serão funda-
mentados em ações gradativamente mais restritivas, fixando orientação ao 
usuário quanto às normas e procedimentos para manutenção dos veículos e 
estabelecendo processo e procedimentos de inspeção periódica e de fiscaliza-
ção das emissões dos veículos em circulação.

Art. 13. As redes de assistência técnica vinculadas aos fabricantes de motores, 
veículos automotores e sistemas de alimentação, ignição e controle de emis-
sões para veículos são obrigadas, dentro do prazo de dezoito meses a partir 
da publicação desta lei, a dispor, em caráter permanente, de equipamentos e 
pessoal habilitado, conforme as recomendações dos órgãos ambientais res-
ponsáveis, para a realização de serviços de diagnóstico, regulagem de moto-
res e sistemas de controle das emissões, em consonância com os objetivos do 
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Proconve e suas medidas complementares .

§ 1° Os fabricantes de veículos automotores ficam obrigados a divulgar aos 
concessionários e distribuidores as especificações e informações técnicas ne-
cessárias ao diagnóstico e regulagem do motor, seus componentes principais 
e sistemas de controle de emissão de poluentes.

§ 2° Os fabricantes de veículos automotores ficam obrigados a divulgar aos 
consumidores as especificações de uso, segurança e manutenção dos veículos 
em circulação.

Art. 14. Em função das características locais de tráfego e poluição do ar, os 
órgãos ambientais, de trânsito e de transporte planejarão e implantarão me-
didas para redução da circulação de veículos reorientação do tráfego e revisão 
do sistema de transportes com o objetivo de reduzir a emissão global dos po-
luentes.

Parágrafo único. Os planos e medidas a que se refere o caput deste artigo in-
centivarão o uso do transporte coletivo, especialmente as modalidades de 
baixo potencial poluidor.

Art. 15. Os órgãos ambientais governamentais, em nível federal, estadual e 
municipal, a partir da publicação desta lei, monitorarão a qualidade do ar at-
mosférico e fixarão diretrizes e programas para o seu controle, especialmente 
em centros urbanos com população acima de quinhentos mil habitantes e nas 
áreas periféricas sob influência direta dessas regiões.

Parágrafo único. As medições periódicas serão efetuadas em pontos determi-
nados e estrategicamente situados, de modo a possibilitar a correta caracteri-
zação das condições de poluição atmosférica presentes.

Art. 16. (Vetado).

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 28 de outubro de 1993; 172° da Independência e 105° da República.

ITAMAR FRANCO



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul160

SANEAMENTO BÁSICO

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, 
de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 
11 de maio de 1978; e dá outras providências.

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1o  Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
para a política federal de saneamento básico.

Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base 
nos seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propi-
ciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maxi-
mizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à pro-
teção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e 
do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiarida-
des locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante;
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VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pa-
gamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos re-
cursos hídricos.

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.     (In-
cluído pela Lei nº 12.862, de 2013)

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações ope-
racionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estrutu-
ras e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde 
a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e ins-
talações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final ade-
quados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamen-
to final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-
-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tra-
tamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas plu-
viais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 
de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas;

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio 
de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Cons-
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tituição Federal;

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento básico;

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos proces-
sos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico;

        V - (VETADO);

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 
(dois) ou mais titulares;

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a uni-
versalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações 
e localidades de baixa renda;

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcle-
os, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE.

§ 1o  (VETADO).

§ 2º  (VETADO).

§ 3º  (VETADO).

Art. 4o  Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento 
básico.

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços pú-
blicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos 
e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da 
Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações 
estaduais.

Art. 5o   Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por 
meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros 
para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico 
de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabili-
dade do gerador.

Art. 6o  O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 
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responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por deci-
são do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.

Art. 7o  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de ma-
nejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do 
inciso I do caput do art. 3o desta Lei;

II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do 
inciso I do caput do art. 3o desta Lei;

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e 
outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

CAPÍTULO II - DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE

Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar 
a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos ter-
mos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de sanea-
mento básico, devendo, para tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de 
sua atuação;

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde públi-
ca, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento 
público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água;

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput 
do art. 3o desta Lei;

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sis-
tema Nacional de Informações em Saneamento;

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da en-
tidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos 
contratuais.
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Art. 10.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade 
que não integre a administração do titular depende da celebração de contra-
to, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou 
outros instrumentos de natureza precária.

§ 1o  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, 
nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou as-
sociações, desde que se limitem a:

a) determinado condomínio;

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por popula-
ção de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de 
operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos 
usuários;

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 
2005.

§ 2o   A autorização prevista no inciso I do § 1o deste artigo deverá prever a 
obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de 
termo específico, com os respectivos cadastros técnicos.

Art. 11.   São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico:

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do res-
pectivo plano de saneamento básico;

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cum-
primento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regu-
lação e de fiscalização;

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão 
ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

§ 2o   Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou 
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de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão 
prever:

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos pra-
zos e a área a ser atendida;

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação 
e fiscalização dos serviços;

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

§ 3o  Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as ativida-
des de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os servi-
ços contratados.

§ 4o  Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos 
§§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela 
abrangidos.

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um pres-
tador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deve-
rá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das funções 
de regulação e de fiscalização.

§ 1o  A entidade de regulação definirá, pelo menos:

I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos 
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes presta-
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dores envolvidos;

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes presta-
dores dos serviços;

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento 
dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for 
o caso;

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de 
um Município.

§ 2o  O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere 
o caput deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:

I - as atividades ou insumos contratados;

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às ativida-
des ou insumos;

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão ope-
racional das atividades;

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros 
preços públicos aplicáveis ao contrato;

VI - as condições e garantias de pagamento;

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administra-
tivas unilaterais;

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscaliza-
ção das atividades ou insumos contratados.

§ 3o   Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o deste artigo a 
obrigação do contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usu-
ários, o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de 
realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados.



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 167

§ 4o  No caso de execução mediante concessão de atividades interdependen-
tes a que se refere o caput deste artigo, deverão constar do correspondente 
edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públicos 
a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de 
pagamento.

Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios pú-
blicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre ou-
tros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, 
na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a 
universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo 
poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para 
financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços 
públicos de saneamento básico.

CAPÍTULO III

DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 14.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico 
é caracterizada por:

I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não;

II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua re-
muneração;

III - compatibilidade de planejamento.

Art. 15.  Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento bási-
co, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado 
o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre 
entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos ser-
viços.

Parágrafo único.  No exercício das atividades de planejamento dos serviços a 
que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica 
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do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.

Art. 16.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico 
poderá ser realizada por:

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa 
pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou mu-
nicipal, na forma da legislação;

II - empresa a que se tenham concedido os serviços.

Art. 17.   O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a 
plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios aten-
didos.

Art. 18.  Os prestadores que atuem em mais de um Município ou que prestem 
serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo Município 
manterão sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamen-
te, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos Municípios atendi-
dos e, se for o caso, no Distrito Federal. 

Parágrafo único.  A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de 
estruturação de sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a 
garantir que a apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

CAPÍTULO IV - DO PLANEJAMENTO

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará pla-
no, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizan-
do sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeco-
nômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais;

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as me-
tas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros 
planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financia-
mento;

IV - ações para emergências e contingências;
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V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas.

§ 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo 
ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada 
serviço.

§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço 
serão efetuadas pelos respectivos titulares.

§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos 
das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.

§ 4o  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em pra-
zo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plu-
rianual.

§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de sanea-
mento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização 
de audiências ou consultas públicas.

§ 6o   A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumpri-
mento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à 
época da delegação.

§ 7o  Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento 
básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 
desta Lei.

§ 8o  Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar 
integralmente o território do ente da Federação que o elaborou.

Art. 20.  (VETADO). 

Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços 
a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos pres-
tadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contra-
tuais.

CAPÍTULO V - DA REGULAÇÃO

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentá-
ria e financeira da entidade reguladora;
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II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

Art. 22.  São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competên-
cia dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 
dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que indu-
zam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social 
dos ganhos de produtividade.

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 
seguintes aspectos:

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os res-
pectivos prazos;

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 
de sua fixação, reajuste e revisão;

V - medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI - monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

IX - subsídios tarifários e não tarifários;

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e infor-
mação;

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;

XII – (VETADO).
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§ 1o  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser de-
legada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos 
limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, 
a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas 
pelas partes envolvidas.

§ 2o  As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os pres-
tadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em 
face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços.

§ 3o  As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusiva-
mente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido su-
ficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.

Art. 24.  Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, 
os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos 
da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação.

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão 
fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários 
para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regula-
mentares e contratuais.

§ 1o   Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput des-
te artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para 
executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.

§ 2o  Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento 
básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, 
dos serviços e para a correta administração de subsídios.

Art. 26.  Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e ins-
trumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, 
bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter 
acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto.

§ 1o  Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considera-
dos sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e mo-
tivada decisão.

§ 2o  A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, pre-
ferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores 
- internet.
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Art. 27.  É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, 
na forma das normas legais, regulamentares e contratuais:

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que 
podem estar sujeitos;

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, 
elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

Art. 28.  (VETADO).

CAPÍTULO VI - DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remunera-
ção pela cobrança dos serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 
forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 
cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 
e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades;

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, 
em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas ativida-
des.

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição 
das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico ob-
servará as seguintes diretrizes:

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública;

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos servi-
ços;

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, obje-
tivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
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IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência;

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos servi-
ços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com 
os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 
serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários 
e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômi-
ca suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

Art. 30.  Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração 
e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em con-
sideração os seguintes fatores:

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 
utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à ga-
rantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 
atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade 
e qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 
distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31.   Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades 
de baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da 
origem dos recursos:

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 
destinados ao prestador dos serviços;
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II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decor-
rerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subven-
ções; 

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão asso-
ciada e de prestação regional.

Art. 32.  (VETADO).

Art. 33.  (VETADO).

Art. 34.  (VETADO).

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de lim-
peza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a 
adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edifica-
das;

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e mane-
jo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 
percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amorteci-
mento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico se-
rão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acor-
do com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da 
prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os 
usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no 
contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilí-
brio econômico-financeiro.
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§ 1o  As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entida-
des reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2o  Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, 
inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de 
expansão e qualidade dos serviços. 

§ 3o  Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indica-
dores de outras empresas do setor.

§ 4o  A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a re-
passar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente 
e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995.

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes 
e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias com relação à sua aplicação.

Parágrafo único.  A fatura a ser entregue ao usuário final 
deverá obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, 
que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados.

Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador 
nas seguintes hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de 
pessoas e bens;
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer 
natureza nos sistemas;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de 
água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instala-
ção do prestador, por parte do usuário; e

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pa-
gamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

§ 1o  As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regu-
lador e aos usuários.

§ 2o  A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo 



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul176

será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data 
prevista para a suspensão. 

§ 3o  A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência 
a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação co-
letiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa 
social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas 
de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Art. 41.   Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários po-
derão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato 
específico, ouvido previamente o regulador.

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constitui-
rão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos 
serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o 
caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações.

§ 1o   Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus 
para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à im-
plantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções 
ou transferências fiscais voluntárias.

§ 2o  Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 
respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade 
reguladora.

§ 3o  Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados po-
derão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclu-
sivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo 
contrato. 

§ 4o  (VETADO).

CAPÍTULO VII - DOS ASPECTOS TÉCNICOS

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, 
incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos ofe-
recidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manu-
tenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Parágrafo único.  A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da 
água.
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Art. 44.   O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos 
sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água con-
siderará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões 
estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de paga-
mento dos usuários.

§ 1o  A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simpli-
ficados de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste arti-
go, em função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados.

§ 2o   A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas 
para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos 
sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem 
lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capaci-
dade de pagamento das populações e usuários envolvidos.

Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da en-
tidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana 
será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços 
públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 

§ 1o   Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destina-
ção final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 
reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e 
de recursos hídricos.

§ 2o  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de 
água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

Art. 46.  Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos 
que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora 
de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários 
de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garan-
tindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. 

CAPÍTULO VIII

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 
incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais, assegurada a representação:
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I - dos titulares dos serviços;

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do con-
sumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

§ 1o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput 
deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as 
devidas adaptações das leis que os criaram.

§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será 
exercida nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, 
alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.

CAPÍTULO IX - DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, 
observará as seguintes diretrizes:

I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no 
acesso ao saneamento básico;

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados 
de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e 
a eficácia; 
III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social 
no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento 
básico;

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pú-
blica;

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional;

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural 
dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 
características econômicas e sociais peculiares; 
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VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecno-
logias apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados;

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em 
consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, 
concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epide-
miológicos e ambientais;

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planeja-
mento de suas ações;

XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municí-
pios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados.

XII - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e mé-
todos economizadores de água. (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013)

Parágrafo único.  As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e 
regional, de habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção am-
biental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida devem considerar a necessária articula-
ção, inclusive no que se refere ao financiamento, com o saneamento básico.

Art. 49.  São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades 
regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social;

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e amplia-
ção dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por popu-
lações de baixa renda;

III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos 
indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com 
suas características socioculturais;

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às popula-
ções rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados;

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo po-
der público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, 
de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social;

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscali-
zação da prestação dos serviços de saneamento básico;
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VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação eco-
nômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na coo-
peração federativa;

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, esta-
belecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agen-
tes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, 
gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades 
locais;

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecno-
logias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o 
saneamento básico;

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvol-
vimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que 
sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio am-
biente, ao uso e ocupação do solo e à saúde.

XI - incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a 
redução do consumo de água; (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013)

XII - promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos 
usuários. (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013)

Art. 50.   A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com 
recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entida-
des da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos esta-
belecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e 
condicionados:

I - ao alcance de índices mínimos de:

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos 
serviços;

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento;

II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente 
financiados com recursos mencionados no caput deste artigo.

§ 1o   Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dado prioridade 
às ações e empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou Mu-
nicípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a auto-
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-sustentação econômico-financeira dos serviços, vedada sua aplicação a em-
preendimentos contratados de forma onerosa.

§ 2o  A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo 
à execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico com 
participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de 
financiamentos realizados com recursos de fundos privados de investimento, 
de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis 
com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico.

§ 3o  É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administra-
ção, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não 
administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado 
em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente.

§ 4o  Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de sane-
amento básico promovidas pelos demais entes da Federação, serão sempre 
transferidos para Municípios, o Distrito Federal ou Estados.

§ 5o  No fomento à melhoria de operadores públicos de serviços de saneamen-
to básico, a União poderá conceder benefícios ou incentivos orçamentários, 
fiscais ou creditícios como contrapartida ao alcance de metas de desempenho 
operacional previamente estabelecidas.

§ 6o  A exigência prevista na alínea a do inciso I do caput deste artigo não se 
aplica à destinação de recursos para programas de desenvolvimento institu-
cional do operador de serviços públicos de saneamento básico.

§ 7º (VETADO).

Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico 
deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamen-
tarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audi-
ência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por 
órgão colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei.

Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento bá-
sico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibiliza-
ção integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet 
e por audiência pública.

Art. 52.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades:

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá:
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a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo 
prazos, para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance 
de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando 
a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União;

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de 
natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, admi-
nistrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e ob-
jetivos estabelecidos;

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os ob-
jetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação 
das respectivas fontes de financiamento;

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas 
de especial interesse turístico;

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações executadas;

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em arti-
culação com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regi-
ões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação 
de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento 
básico.

§ 1o  O PNSB deve:

I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 
resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento 
básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o pro-
vimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa 
renda;

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico 
nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades 
quilombolas.

§ 2o  Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser 
elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisa-
dos a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com 
os de vigência dos planos plurianuais.

Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Bá-
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sico - SINISA, com os objetivos de:

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico;

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para 
a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento 
básico;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia 
da prestação dos serviços de saneamento básico.

§ 1o  As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser 
publicadas por meio da internet.

§ 2o  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informa-
ção em saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput 
do art. 9o desta Lei.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54. (VETADO).

Art. 55.  O § 5o do art. 2o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o  ...........................................................................................................................................

§ 5o  A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipa-
mentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgo-
tamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 
domiciliar e vias de circulação.

............................................................................................. ” (NR)

Art. 56.  (VETADO)

Art. 57.  O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24.  .........................................................................................................................................

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resídu-
os sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 
seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusi-
vamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
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como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compa-
tíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública.

................................................................................................... ” (NR)

Art. 58.  O art. 42 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 42.  ............................................................................................

§ 1º  Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço po-
derá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a 
terceiros, mediante novo contrato. 

.........................................................................................................

§ 3º As concessões a que se refere o § 2o deste artigo, inclusive as que não pos-
suam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja pror-
rogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, 
até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as 
seguintes condições:

I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos consti-
tuintes da infra-estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis 
e comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e sufi-
ciente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investi-
mentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, obser-
vadas as disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço 
ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da publicação desta Lei;

II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre 
os critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de 
investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos 
levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por institui-
ção especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e 

III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder con-
cedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 
(seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação 
do cumprimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo. 

§ 4o  Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3o deste artigo, o cálculo 
da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no 
instrumento de concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avalia-
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ção de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amor-
tização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das socieda-
des por ações, efetuada por empresa de auditoria independente escolhida de 
comum acordo pelas partes.

§ 5o  No caso do § 4o deste artigo, o pagamento de eventual indenização será 
realizado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de ou-
tras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capi-
tal próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de opera-
ções de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e 
outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do 
exercício financeiro em que ocorrer a reversão.

§ 6o  Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5o deste artigo 
ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a presta-
ção do serviço.” (NR)

Art. 59.  (VETADO).

Art. 60.  Revoga-se a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978.

Brasília,  5 de  janeiro  de  2007; 186o da Independência e 119o da República.
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POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 
PNMC e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e 
estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.

Art 2o  Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos siste-
mas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do 
clima;

II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota 
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos 
sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e 
manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a 
saúde e o bem-estar humanos;

III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na at-
mosfera numa área específica e num período determinado;

IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, 
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;

V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, 
na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;

VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;

VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de 
recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação 
de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem 
os sumidouros;

VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indireta-
mente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera 
mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural 
observada ao longo de períodos comparáveis;
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IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera 
gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e 

X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em 
função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitu-
de e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os 
efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática 
e os eventos extremos.

Art. 3o  A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilida-
de dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os 
princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvol-
vimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, 
este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas 
na sua execução, será considerado o seguinte:

I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, 
para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre 
o sistema climático;

II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identifi-
cadas da mudança climática com origem antrópica no território nacional, so-
bre as quais haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos 
ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;

III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos 
socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes 
entre os setores econômicos e as populações e comunidades interessadas 
de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais 
quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;

IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações 
climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares 
das populações e comunidades que vivem no território nacional;

V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáti-
cas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovi-
das no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas;

VI – (VETADO)

Art. 4o  A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção 
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do sistema climático; 

II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às 
suas diferentes fontes; 

III – (VETADO);

IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de 
efeito estufa no território nacional; 

V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do 
clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração 
dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular 
aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;

VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, 
com particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio 
Nacional;

VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao in-
centivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas 
degradadas;

VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de 
Emissões - MBRE.

Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima 
deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de 
buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais.

Art. 5o  São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais docu-
mentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário;

II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o de-
senvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para 
sua adequada quantificação e verificação a posteriori;

III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do 
clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;

IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima 
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nos âmbitos local, regional e nacional;

V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital 
e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da socie-
dade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, 
programas e ações relacionados à mudança do clima;

VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a 
difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a:

a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas 
por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de 
gases de efeito estufa;

b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudan-
ça do clima; 

c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas;

VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto 
no art. 6o;

VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de ins-
trumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para 
proteger o sistema climático;

IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões 
ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa; 

X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e 
multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a trans-
ferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação de 
ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação 
sistemática e o intercâmbio de informações;

XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas 
manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas; 

XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e 
a conscientização pública sobre mudança do clima;

XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:

a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito 
estufa;
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b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.

Art. 6o  São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:

I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;

II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;

III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos 
biomas;

IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa 
Convenção e por suas Conferências das Partes;

V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;

VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emis-
sões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, 
isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;

VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros 
públicos e privados;

VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;

IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento 
da União;

X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mu-
dança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam 
no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
e do Protocolo de Quioto;

XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à 
mitigação e à adaptação à mudança do clima;

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvol-
vimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de 
emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, 
dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações 
e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a 
autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços pú-
blicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia 
de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de 
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efeito estufa e de resíduos;

XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estu-
dos de emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com 
base em informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas;

XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização;

XV - o monitoramento climático nacional;

XVI - os indicadores de sustentabilidade;

XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e 
verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remo-
ções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;

XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.

Art. 7o  Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de 
Mudança do Clima incluem:

I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;

II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;

III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;

IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede 
Clima;

V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia 
e Hidrologia.

Art. 8o  As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e 
financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam 
aos objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados 
à observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabili-
dades sociais.

Art. 9º  O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será operacio-
nalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de 
balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões 
de gases de efeito estufa evitadas certificadas.

Art. 10.  (VETADO)
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Art. 11.  Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públi-
cas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, 
objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre Mudança do 
Clima.

Parágrafo único.   Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância 
com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de miti-
gação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma 
economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia 
elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte 
interestadual de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de 
bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria 
de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção civil, nos servi-
ços de saúde e na agropecuária, com vistas em atender metas gradativas de 
redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando as 
especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo - MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas 
- NAMAs.

Art. 12.  Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromis-
so nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito es-
tufa, com vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por 
cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões 
projetadas até 2020.

Parágrafo único.   A projeção das emissões para 2020 assim como o detalha-
mento das ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão dispostos 
por decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Re-
moções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo 
de Montreal, a ser concluído em 2010.

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  29  de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 
a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I - DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO

Art. 1º  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo so-
bre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos 
os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis. 

§ 1º  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela gera-
ção de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão 
integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 2º  Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por le-
gislação específica. 

Art. 2º  Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nºs 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de 
abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Siste-
ma Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). 

CAPÍTULO II - DEFINIÇÕES

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a im-
plantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul194

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, 
regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos; 

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposi-
ção não sejam identificáveis ou individualizáveis; 

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento 
do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, 
o consumo e a disposição final; 

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados confor-
me sua constituição ou composição; 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam 
à sociedade informações e participação nos processos de formulação, imple-
mentação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos; 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aprovei-
tamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competen-
tes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pú-
blica e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos; 

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito públi-
co ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas 
incluído o consumo; 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimen-
sões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob 
a premissa do desenvolvimento sustentável; 
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XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a 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; 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de 
bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e per-
mitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e 
o atendimento das necessidades das gerações futuras; 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envol-
ve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condi-
ções e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se 
couber, do SNVS e do Suasa; 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e econo-
micamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 
final ambientalmente adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resul-
tante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se proce-
de, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas parti-
cularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: con-
junto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para 
reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decor-
rentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e 
os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, 
do SNVS e do Suasa; 
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XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: con-
junto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007. 

TÍTULO II - DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Fe-
deral, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Fede-
ral, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerencia-
mento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Art. 5º  A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do 
Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, 
regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Sa-
neamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, 
de 6 de abril de 2005. 

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - a prevenção e a precaução; 

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

IV - o desenvolvimento sustentável; 

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a pre-
ços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessida-
des humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e 
do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capaci-
dade de sustentação estimada do planeta; 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empre-
sarial e demais segmentos da sociedade; 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 
cidadania; 
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IX - o respeito às diversidades locais e regionais; 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sóli-
dos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 
e serviços; 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como for-
ma de minimizar impactos ambientais; 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de maté-
rias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada 
de resíduos sólidos; 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com ado-
ção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos 
custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade ope-
racional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
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XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e em-
presarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaprovei-
tamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 
energético; 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS

Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre ou-
tros: 

I - os planos de resíduos sólidos; 

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas rela-
cionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos; 

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para 
o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 
tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e dis-
posição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

VII - a pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - a educação ambiental; 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico; 

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
(Sinir); 

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa); 

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 
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XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos servi-
ços de resíduos sólidos urbanos; 

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 

XVI - os acordos setoriais; 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 
entre eles: a) os padrões de qualidade ambiental; 

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Uti-
lizadoras de Recursos Ambientais; 

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambien-
tal; 

d) a avaliação de impactos ambientais; 

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 

f ) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente polui-
doras; 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX 
- o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre 
os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à 
redução dos custos envolvidos. 

TÍTULO III - DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos. 

§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 
resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade 
técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de 
emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 

§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o dis-
posto no caput e no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas 
nesta Lei. 
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Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos 
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das compe-
tências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, 
do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo geren-
ciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei. 

Art. 11.  Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta 
Lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados: 

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das 
funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos só-
lidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos 
termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constitui-
ção Federal; 

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento 
ambiental pelo órgão estadual do Sisnama. 

Parágrafo único.  A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e prio-
rizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas 
entre 2 (dois) ou mais Municípios. 

Art. 12.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e 
manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Ges-
tão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima. 

Parágrafo único.   Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do Sinir todas as in-
formações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na 
forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. 

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classifica-
ção: 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residên-
cias urbanas;  b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpe-
za de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os ge-
rados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 201

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 

f ) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações in-
dustriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisna-
ma e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 
e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da prepara-
ção e escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e sil-
viculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, ter-
minais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; 

II - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de infla-
mabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcino-
genicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo ris-
co à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento 
ou norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Parágrafo único.   Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na 
alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, 
em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resídu-
os domiciliares pelo poder público municipal. 

CAPÍTULO II - DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I - Disposições Gerais

Art. 14.  São planos de resíduos sólidos: 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 
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II - os planos estaduais de resíduos sólidos; 

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resídu-
os sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único.  É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos pla-
nos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua formulação, imple-
mentação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650, de 16 
de abril de 2003, e nº art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 

Seção II - Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Art. 15.   A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio 
Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo in-
determinado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) 
anos, tendo como conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; 

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macro-
econômicas; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas 
a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas uni-
dades de disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão 
social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para 
a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou 
indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas 
de interesse dos resíduos sólidos; 
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VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos 
sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos 
sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei comple-
mentar, bem como para as áreas de especial interesse turístico; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de 
resíduos; 

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacio-
nal, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. 

Parágrafo único.   O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado me-
diante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de 
audiências e consultas públicas. 

Seção III - Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos

Art. 16.  A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previs-
tos por esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, 
ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relaciona-
dos à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos 
ou financiamentos 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 
Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Consti-
tuição Federal, para integrar a organização, o planejamento e a execução das 
ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. 

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

§ 3o   Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as 
microrregiões instituídas conforme previsto no § 1o abrangem atividades de 
coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços 
de transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de 
acordo com as peculiaridades microrregionais. 

Art. 17.  O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por 
prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte 
de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como 
conteúdo mínimo: 
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I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no 
Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais; 

II - proposição de cenários; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a re-
duzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades 
de disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão 
social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para 
a obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou 
indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e progra-
mas de interesse dos resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilha-
da dos resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos 
sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de 
resíduos, respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional; 

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento 
territorial, especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamen-
to costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos 
sólidos ou de disposição final de rejeitos; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos 
ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental; 

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito esta-
dual, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. 

§ 1o  Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar 
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planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos dire-
cionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. 

§ 2o  A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais 
de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações 
urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente 
com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem 
qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei. 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o pla-
no microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano 
estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recupe-
ração e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de 
resíduos. 

Seção IV

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos só-
lidos, 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 sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos 
de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência)

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

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resí-
duos 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 cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis forma-
das 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. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o se-
guinte conteúdo mínimo: 
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I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo territó-
rio, 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 possibilidades de implantação de soluções consorciadas 
ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de eco-
nomia 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 ge-
renciamento 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, in-
cluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada 
a Lei nº 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públi-
cos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos só-
lidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal 
e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacio-
nalização, 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 capacitação 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 espe-
cial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 
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XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, me-
diante a valorização dos resíduos sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de lim-
peza urbana e de manejo de resíduos 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 quantidade 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, respeitado o disposto no art. 33, e de 
outras ações relativas à responsabilidade 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 resí-
duos 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 sólidos, 
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

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 ob-
servado o disposto no § 2o, todos deste artigo. 

§ 2o   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. 

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica 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; 
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III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 

§ 4o  A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
não exime o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de 
aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais inte-
grantes do serviço público de limpeza 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. 

§ 6o  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano mu-
nicipal de gestão integrada de resíduos sólidos contemplará ações específicas 
a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com 
vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as for-
mas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. 

§ 7o  O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
será disponibilizado para o Sinir, na forma do regulamento. 

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

§ 9o  Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consor-
ciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, 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. 

Seção V - Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do in-
ciso I do art. 13; 

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 
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b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domi-
ciliares pelo poder público municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” 
do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabeleci-
das pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

Parágrafo único.  Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão esta-
belecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de geren-
ciamento de resíduos perigosos. 

Art. 21.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conte-
údo mínimo: 

I - descrição do empreendimento ou atividade; 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a 
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos am-
bientais a eles relacionados; 

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 
e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resídu-
os sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerencia-
mento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
geradores; 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de geren-
ciamento incorreto ou acidentes; 

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resídu-
os sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
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SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem; 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, na forma do art. 31; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 
sólidos; 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 
respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama. 

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Mu-
nicípio, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa. 

§ 2o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sóli-
dos não obsta a elaboração, a implementação ou a operacionalização do pla-
no de gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 3o  Serão estabelecidos em regulamento: 

I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pe-
queno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades 
por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. 

Art. 22.   Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitora-
mento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. 

Art. 23.   Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão 
licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre 
a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade. 

§ 1o  Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigên-
cias cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema declarató-
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rio com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento. 

§ 2o  As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públi-
cos ao Sinir, na forma do regulamento. 

Art. 24.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do 
processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo 
órgão competente do Sisnama. 

§ 1o  Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambien-
tal, a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autori-
dade municipal competente. 

§ 2o  No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão 
federal ou estadual do Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal 
competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequa-
da de rejeitos. 

CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO

Seção I - Disposições Gerais

Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 
pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabe-
lecidas nesta Lei e em seu regulamento. 

Art. 26.   O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta 
desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu 
regulamento. 

Art. 27.   As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis 
pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24. 

§ 1o  A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, trans-
bordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição 
final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da 
responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 
inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 
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§ 2o   Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do 
gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remune-
radas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no 
§ 5o do art. 19. 

Art. 28.  O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsa-
bilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos 
casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução. 

Art. 29.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar 
ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio am-
biente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único.  Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder 
público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput. 

Seção II - Da Responsabilidade Compartilhada

Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abran-
gendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consu-
midores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta 
Seção. 

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos pro-
dutos tem por objetivo: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os pro-
cessos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 
desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a 
sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a polui-
ção e os danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio am-
biente e de maior sustentabilidade; 

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de pro-
dutos derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabili-
dade; 
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VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamen-
to de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade comparti-
lhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comer-
ciantes têm responsabilidade que abrange: 

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no merca-
do de produtos: 

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem 
ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada; 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos pos-
sível; 

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar 
os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; 

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, as-
sim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no 
caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33; 

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso 
com o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sis-
tema de logística reversa. 

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 
reutilização ou a reciclagem. 

§ 1o  Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam: 

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteú-
do e à comercialização do produto; 

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e 
compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm; 

III - recicladas, se a reutilização não for possível. 

§ 2o  O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem téc-
nica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. 

§ 3o   É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele 
que: 
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I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de emba-
lagens; 

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embala-
gens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. 

Art. 33.   São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística re-
versa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 
normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

§ 1o  Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos 
de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sis-
temas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em 
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embala-
gens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde 
pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

§ 2o  A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará 
a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a 
extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gera-
dos. 

§ 3o   Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, 
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos 
setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 
empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comercian-
tes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e 
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embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 
sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste 
artigo, podendo, entre outras medidas: 

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o. 

§ 4o   Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comer-
ciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os 
incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística 
reversa, na forma do § 1o. 

§ 5o  Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabri-
cantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvi-
dos na forma dos §§ 3o e 4o. 

§ 6o  Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente ade-
quada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 
encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma es-
tabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano muni-
cipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

§ 7o  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor em-
presarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, im-
portadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos 
produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público se-
rão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. 

§ 8o  Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 
logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal com-
petente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das 
ações sob sua responsabilidade. 

Art. 34.   Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso 
IV do caput do art. 31 e no § 1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, 
regional, estadual ou municipal. 

§ 1o  Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito na-
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cional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e 
estes sobre os firmados em âmbito municipal. 

§ 2o  Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firma-
dos com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as 
medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados com maior abrangência geográfica. 

Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano mu-
nicipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os 
consumidores são obrigados a: 

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados; 

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
para coleta ou devolução. 

Parágrafo único.  O poder público municipal pode instituir incentivos econô-
micos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido 
no caput, na forma de lei municipal. 

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão inte-
grada de resíduos sólidos: 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos; 

II - estabelecer sistema de coleta seletiva; 

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriun-
dos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compro-
misso na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor 
empresarial; 

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e arti-
cular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 
produzido; 
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VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos. 

§ 1º  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos prioriza-
rá a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. 

§ 2º  A contratação prevista no § 1º é dispensável de licitação, nos termos do 
inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPÍTULO IV

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 37.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que 
gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou 
licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no 
mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os 
cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. 

Art. 38.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer 
fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional 
de Operadores de Resíduos Perigosos. 

§ 1o  O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal compe-
tente do Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, 
estaduais e municipais. 

§ 2o  Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam 
contar com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, 
de seu próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilita-
do, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. 

§ 3o  O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais e do Sistema de Informações previsto no art. 12. 

Art. 39.  As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano 
de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente 
do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabele-
cido no art. 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas 
técnicas. 
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§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput 
poderá estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere 
o art. 20. 

§ 2o  Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38: 

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimen-
tos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no 
caput; 

II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do 
SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos 
resíduos sob sua responsabilidade; 

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resí-
duos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; 

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de 
acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. 

§ 3o  Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, 
será assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos 
relacionados à implementação e à operacionalização do plano de gerencia-
mento de resíduos perigosos. 

§ 4o  No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do 
SNVS, as informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionaliza-
ção do plano previsto no caput serão repassadas ao poder público municipal, 
na forma do regulamento. 

Art. 40.  No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que 
operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a 
contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio 
ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limi-
tes máximos de contratação fixados em regulamento. 

Parágrafo único.  O disposto no caput considerará o porte da empresa, con-
forme regulamento. 

Art. 41.  Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Go-
verno Federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados 
para promover a descontaminação de áreas órfãs. 

Parágrafo único.  Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recur-
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sos do Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados os 
responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor em-
pregado ao poder público. 

CAPÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de finan-
ciamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de: 

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 
qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para co-
operativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizá-
veis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 
intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional; 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicá-
veis aos resíduos sólidos; 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial volta-
dos para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos re-
síduos. 

Art. 43.   No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a 
atender diretrizes desta Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabele-
cer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema 
Financeiro Nacional para investimentos produtivos. 

Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de 
suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: 

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à recicla-
gem de resíduos sólidos produzidos no território nacional; 

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
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prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associa-
ção de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda; 

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. 

Art. 45.  Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei nº 11.107, de 
2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços 
públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos in-
centivos instituídos pelo Governo Federal. 

Art. 46.  O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em conso-
nância com a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fis-
cal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as 
metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite 
das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. 

CAPÍTULO VI - DAS PROIBIÇÕES

Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final 
de resíduos sólidos ou rejeitos: 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para essa finalidade; 

IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

§ 1o   Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu 
aberto pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa. 

§ 2o  Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de re-
síduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo 
órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para 
efeitos do disposto no inciso I do caput. 

Art. 48.  São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as 
seguintes atividades: 

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 
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III - criação de animais domésticos; 

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes; 

V - outras atividades vedadas pelo poder público. 

Art. 49.  É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem 
como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambien-
te, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, 
reforma, reúso, reutilização ou recuperação. 

TÍTULO IV - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 50.  A inexistência do regulamento previsto no § 3º do art. 21 não obsta a 
atuação, nos termos desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associa-
ção de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Art. 51.  Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de 
culpa, reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou 
jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regu-
lamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixa-
das na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento. 

Art. 52.  A observância do disposto no caput do art. 23 e nº § 2º do art. 39 desta 
Lei é considerada obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do 
art. 68 da Lei nº 9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
cabíveis nas esferas penal e administrativa. 

Art. 53.  O § 1º do art. 56 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 56.  ................................................................................. 

§ 1º  Nas mesmas penas incorre quem: 

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em 
desacordo com as normas ambientais ou de segurança; 

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá 
destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei 
ou regulamento.

.............................................................................................” (NR) 
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Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado 
o disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos 
após a data de publicação desta Lei. 

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

Art. 56.  A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI 
do caput do art. 33 será implementada progressivamente segundo cronogra-
ma estabelecido em regulamento. 

Art. 57.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  2  de  agosto  de 2010; 189º da Independência e 122º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA



III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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LEI Nº 11.520, DE 03 DE AGOSTO DE 2000.

(atualizada até a Lei n.º 13.914, de 12 de janeiro de 2012)

Institui o Código Estadual do Meio Ambien-
te do Estado do Rio Grande do Sul e dá ou-
tras providências.2

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Estado, aos municípios, à coletividade e aos cidadãos o dever 
de defendê-lo, preservá-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras, 
garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos am-
bientais, de acordo com a presente Lei.

Art. 2º - Para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado que as-
segure a qualidade de vida, são direitos do cidadão, entre outros:

I - acesso aos bancos públicos de informação sobre a qualidade e dispo-
nibilidade das unidades e recursos ambientais;

II - acesso às informações sobre os impactos ambientais de projetos e ati-
vidades potencialmente prejudiciais à saúde e à estabilidade do meio ambiente;

III - acesso à educação ambiental;

IV - acesso aos monumentos naturais e áreas legalmente protegidas, 
guardada à consecução do objetivo de proteção;

V - opinar, na forma da lei, no caso de projetos e atividades potencial-
mente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, sobre sua localização e pa-
drões de operação.

Parágrafo único - O Poder Público deverá dispor de bancos de dados 
públicos eficientes e inteligíveis com vista a garantir os princípios deste artigo, 
além de instituir o Sistema Estadual de Informações Ambientais.

Art. 3º - Todas as pessoas, físicas e jurídicas, devem promover e exigir 
2  http://www.al.rs.gov.br/legislativo/Legisla%C3%A7%C3%A3oEstadual.aspx
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medidas que

garantam a qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade bio-
lógica no desenvolvimento de sua atividade, assim como corrigir ou fazer cor-
rigir, às suas expensas, os efeitos da atividade degradadora ou poluidora por 
elas desenvolvidas.

§ 1º - É dever de todo cidadão informar ao Poder Público sobre ativida-
des poluidoras ou degradadoras que tiver conhecimento, sendo-lhe garanti-
do o sigilo de sua identidade, quando assim o desejar.

§ 2º - O Poder Público responderá às denúncias no prazo de até 30 (trin-
ta) dias.

§ 3º - O Poder Público garantirá a todo o cidadão que o solicitar a in-
formação a respeito da situação e disponibilidade dos recursos ambientais, 
enquadrando-os conforme os parâmetros e limites estipulados na legislação 
e normas vigentes.

§ 4º - A divulgação dos níveis de qualidade dos recursos ambientais de-
verá ser acompanhada da indicação qualitativa e quantitativa das principais 
causas de poluição ou degradação.

§ 5º - Os efeitos da atividade degradadora ou poluidora serão corrigidos 
às expensas de quem lhes der causa.

Art. 4º - É obrigação do Poder Público, sempre que solicitado e respei-
tado o sigilo industrial, divulgar informações referentes a processos e equi-
pamentos vinculados à geração e ao lançamento de poluentes para o meio 
ambiente, bem como os seus riscos ambientais decorrentes de empreendi-
mentos públicos ou privados.

Parágrafo único - O respeito ao sigilo industrial deverá ser solicitado e 
comprovado pelo interessado.

Art. 5º - O Poder Público publicará, anualmente, um relatório sobre a 
situação ambiental do Estado.

Art. 6º - O Poder Público compatibilizará as políticas de crescimento eco-
nômico e social às de proteção do meio ambiente, tendo como finalidade o 
desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável.

§ 1º - Não poderão ser realizadas ações ou atividades suscetíveis de alte-
rar a qualidade do ambiente sem licenciamento.
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§ 2º - As ações ou atividades poluidoras ou degradadoras serão limi-
tadas pelo Poder Público visando à recuperação das áreas em desequilíbrio 
ambiental.

Art. 7º - A utilização dos recursos ambientais com fins econômicos, de-
penderá de autorização do órgão competente, na forma da lei.

Parágrafo único - Ficarão a cargo do empreendedor os custos necessá-
rios à recuperação e à manutenção dos padrões de qualidade ambiental.

Art. 8º - As atividades de qualquer natureza deverão ser dotadas de 
meios e sistemas de segurança contra acidentes que possam pôr em risco a 
saúde pública ou o meio ambiente.

Art. 9º - O interesse comum terá prevalência sobre o privado, no uso, na 
exploração, na preservação e na conservação dos recursos ambientais.

Art. 10 - Os órgãos e entidades integrantes da administração direta e 
indireta do Estado deverão colaborar com os órgãos ambientais do Estado 
quando da solicitação de recursos humanos, técnicos, materiais e logísticos.

Art. 11 - O órgão ambiental competente deverá coletar, processar, ana-
lisar, armazenar e, obrigatoriamente, divulgar dados e informações referentes 
ao meio ambiente.

Art. 12 - Os órgãos, instituições e entidades públicas ou privadas, bem 
como as pessoas físicas ou jurídicas, ficam obrigados a remeter sistematica-
mente ao órgão ambiental competente, nos termos em que forem solicitados, 
os dados e as informações necessários às ações de vigilância ambiental.

Art. 13 - Compete ao Poder Público criar estratégias visando à proteção 
e à recuperação dos processos ecológicos essenciais para a reprodução e ma-
nutenção da vida.

TÍTULO II - DOS CONCEITOS

Art. 14 - Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

I - águas residuárias: qualquer despejo ou resíduo líquido com potencia-
lidade de causar poluição;

II - animais autóctones: aqueles representativos da fauna nativa do Rio 
Grande do Sul;

III - animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou aquáticas, repre-
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sentantes da fauna autóctone e migratória de uma região ou país;

IV - área em vias de saturação: é a porção de uma Região de Controle ou 
de uma Área Especial de Controle da Qualidade do Ar cuja tendência é de atin-
gimento de um ou mais padrões de qualidade do ar, primário ou secundário;

V - área saturada: é a porção de uma Região de Controle ou de uma Área 
Especial de Controle da Qualidade do Ar em que um ou mais padrões de qua-
lidade do ar - primário ou secundário - estiver ultrapassado;

VI - áreas alagadiças: áreas ou terrenos que encontram-se temporaria-
mente saturados de água decorrente das chuvas, devido à má drenagem;

VII - áreas de conservação: são áreas delimitadas, segundo legislação 
pertinente, que restringem determinados regimes de utilização segundo os 
atributos e capacidade suporte do ambiente;

VIII - áreas degradadas: áreas que sofreram processo de degradação;

IX - áreas de preservação permanente: áreas de expressiva significação 
ecológica amparadas por legislação ambiental vigente, considerando-se to-
talmente privadas a qualquer regime de exploração direta ou indireta dos Re-
cursos Naturais, sendo sua supressão apenas admitida com prévia autorização 
do órgão ambiental competente quando for necessária à execução de obras, 
planos, atividades, ou projetos de utilidade pública ou interesse social, após a

realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA);

X - áreas de uso especial: são áreas com atributos especiais de valor am-
biental e cultural, protegidas por instrumentos legais ou não, nas quais o Po-
der Público poderá estabelecer normas específicas de utilização, para garantir 
sua conservação;

XI - áreas especiais de controle da qualidade do ar: são porções de uma 
ou mais regiões de controle, onde poderão ser adotadas medidas especiais, 
visando à manutenção da integridade da atmosfera;

XII - áreas sujeitas à inundação: áreas que equivalem às várzeas, vão até 
a cota máxima de extravasamento de um corpo d’água em ocorrência de má-
xima vazão em virtude de grande pluviosidade;

XIII - auditorias ambientais: são instrumentos de gerenciamento que 
compreendem uma avaliação objetiva, sistemática, documentada e periódica 
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da performance de atividades e processos destinados à proteção ambiental, 
visando a otimizar as práticas de controle e verificar a adequação da política 
ambiental executada pela atividade auditada;

XIV - banhados: extensões de terras normalmente saturadas de água 
onde se desenvolvem fauna e flora típicas;

XV - Classes de Uso: o conjunto de três tipos de classificação de usos pre-
tendidos para o território do Estado do Rio Grande do Sul, de modo a imple-
mentar uma política de prevenção de deterioração significativa da qualidade 
do ar;

XVI - conservação: utilização dos recursos naturais em conformidade 
com o manejo ecológico;

XVII - conservação do solo: o conjunto de ações que visam à manuten-
ção de suas características físicas, químicas e biológicas, e conseqüentemente, 
à sua capacidade produtiva, preservando-o como recurso natural permanen-
te;

XVIII - degradação: processo que consiste na alteração das característi-
cas originais de um ambiente, comprometendo a biodiversidade;

XIX - desenvolvimento sustentável: desenvolvimento que satisfaz as ne-
cessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de suprir as suas próprias necessidades;

XX - espécie exótica: espécie que não é nativa da região considerada;

XXI - espécie nativa: espécie própria de uma região onde ocorre natural-
mente; o mesmo que autóctone;

XXII - espécies silvestres não-autóctones: todas aquelas cujo âmbito de 
distribuição natural não se inclui nos limites geográficos do Rio Grande do Sul;

XXIII - fauna: o conjunto de espécies animais;

XXIV - flora: conjunto de espécies vegetais;

XXV - floresta: associação de espécies vegetais arbóreas nos diversos es-
tágios sucessionais, onde coexistem outras espécies da flora e da fauna, que 
variam em função das condições climáticas e ecológicas;

XXVI - fonte de poluição e fonte poluidora: toda e qualquer atividade, 
instalação, processo, operação ou dispositivo, móvel ou não, que independen-
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temente de seu campo de aplicação induzam, produzam e gerem ou possam 
produzir e gerar a poluição do meio ambiente; 

XXVII - licença ambiental: instrumento da Política Estadual de Meio Am-
biente, decorrente do exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja natureza 
jurídica é autorizatória;

XXVIII - manejo ecológico: utilização dos ecossistemas conforme os cri-
térios ecológicos buscando a conservação e a otimização do uso dos recursos 
naturais e a correção dos danos verificados no meio ambiente;

XXIX - mata atlântica: formações florestais e ecossistemas associados in-
seridos no domínio Mata Atlântica: Floresta Ombrófila Densa ou Mista, Flores-
ta Estacional Semidecidual, Floresta Decidual, restingas e campos de altitudes;

XXX - meio ambiente: o conjunto de condições, elementos, leis, influ-
ências e interações de ordem física, química, biológica, social e cultural que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

XXXI - melhoramento do solo: o conjunto de ações que visam ao au-
mento de sua capacidade produtiva através da modificação de suas caracterís-
ticas físicas, químicas e biológicas, sem que sejam comprometidos seus usos 
futuros e os recursos naturais com ele relacionado;

XXXII - nascentes: ponto ou área no solo ou numa rocha de onde a água 
flui naturalmente para a superfície do terreno ou para uma massa de água;

XXXIII - padrões de emissão ou limites de emissão: são as quantidades 
máximas de poluentes permissíveis de lançamentos;

XXXIV - padrões primários de qualidade do ar: são as concentrações de 
poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população;

XXXV - padrões secundários de qualidade do ar: são as concentrações 
de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-
-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais 
e ao meio ambiente em geral;

XXXVI - patrimônio genético: conjunto de seres vivos que integram os 
diversos ecossistemas de uma região;

XXXVII - poluente: toda e qualquer forma de matéria ou energia que, 
direta ou indiretamente, cause ou possa causar poluição do meio ambiente;

XXXVIII - poluentes atmosféricos: entende-se como poluente atmosféri-
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co qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabele-
cidos, e que tornem ou possam tornar o ar:

a) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;

b) inconveniente ao bem-estar público;

c) danoso aos materiais, à fauna e flora;

d) prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 
normais da comunidade;

XXXIX - poluição: toda e qualquer alteração dos padrões de qualidade e 
da disponibilidade dos recursos ambientais e naturais, resultantes de ativida-
des ou de qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, 
mediata ou imediatamente:

a) prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar das populações ou 
que possam vir a comprometer seus valores culturais;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

e) alterem desfavoravelmente o patrimônio genético e cultural (históri-
co, arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico e artístico);

f ) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambien-
tais estabelecidos;

g) criem condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins pú-
blicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais, recreativos e outros;

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

XLI - praia: área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 
acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, casca-
lhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 
em sua ausência, onde comece um outro ecossistema;

XLII - preservação: manutenção de um ecossistema em sua integridade, 
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eliminando do mesmo ou evitando nele qualquer interferência humana, salvo 
aquelas destinadas a possibilitar ou auxiliar a própria preservação;

XLIII - processos ecológicos: qualquer mecanismo ou processo natural, 
físico ou biológico que ocorre em ecossistemas;

XLIV - recuperação do solo: o conjunto de ações que visam ao restabele-
cimento das características físicas, químicas e biológicas do solo, tornando-o 
novamente apto à utilização agrossilvipastoril;

XLV - recurso: qualquer componente do ambiente que pode ser utiliza-
do por um organismo, tais como alimento, solo, mata, minerais;

XLVI - recurso mineral: elemento ou composto químico formado, em ge-
ral, por processos inorgânicos, o qual tem uma composição química definida e 
ocorre naturalmente, podendo ser aproveitado economicamente;

XLVII - recurso não-renovável: recurso que não é regenerado após o uso, 
tais como recursos minerais que se esgotam; 

XXXV - padrões secundários de qualidade do ar: são as concentrações 
de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-
-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais 
e ao meio ambiente em geral;

XXXVI - patrimônio genético: conjunto de seres vivos que integram os 
diversos ecossistemas de uma região;

XXXVII - poluente: toda e qualquer forma de matéria ou energia que, 
direta ou indiretamente, cause ou possa causar poluição do meio ambiente;

XXXVIII - poluentes atmosféricos: entende-se como poluente atmosféri-
co qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabele-
cidos, e que tornem ou possam tornar o ar:

a) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;

b) inconveniente ao bem-estar público;

c) danoso aos materiais, à fauna e flora;

d) prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 
normais da comunidade;

XXXIX - poluição: toda e qualquer alteração dos padrões de qualidade e 
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da disponibilidade dos recursos ambientais e naturais, resultantes de ativida-
des ou de qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, 
mediata ou imediatamente:

a) prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar das populações ou 
que possam vir a comprometer seus valores culturais;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

e) alterem desfavoravelmente o patrimônio genético e cultural (históri-
co, arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico e artístico);

f ) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambien-
tais estabelecidos;

g) criem condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins pú-
blicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais, recreativos e outros;

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

XLI - praia: área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 
acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, casca-
lhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 
em sua ausência, onde comece um outro ecossistema;

XLII - preservação: manutenção de um ecossistema em sua integridade, 
eliminando do mesmo ou evitando nele qualquer interferência humana, salvo 
aquelas destinadas a possibilitar ou auxiliar a própria preservação;

XLIII - processos ecológicos: qualquer mecanismo ou processo natural, 
físico ou biológico que ocorre em ecossistemas;

XLIV - recuperação do solo: o conjunto de ações que visam ao restabele-
cimento das características físicas, químicas e biológicas do solo, tornando-o 
novamente apto à utilização agrossilvipastoril;

XLV - recurso: qualquer componente do ambiente que pode ser utiliza-
do por um organismo, tais como alimento, solo, mata, minerais;

XLVI - recurso mineral: elemento ou composto químico formado, em ge-
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ral, por processos inorgânicos, o qual tem uma composição química definida e 
ocorre naturalmente, podendo ser aproveitado economicamente;

XLVII - recurso não-renovável: recurso que não é regenerado após o uso, 
tais como recursos minerais que se esgotam;

XLVIII - recurso natural: qualquer recurso ambiental que pode ser utiliza-
do pelo homem. O recurso será renovável ou não na dependência da explora-
ção e/ou de sua capacidade de reposição;

XLIX - recurso renovável: recurso que pode ser regenerado. Tipicamente 
recurso que se renova por reprodução, tais como recurso biológico, vegeta-
ção, proteína animal;

L - recursos ambientais: os componentes da biosfera necessários à ma-
nutenção do equilíbrio e da qualidade do meio ambiente associada à quali-
dade de vida e à proteção do patrimônio cultural (histórico, arqueológico, pa-
leontológico, artístico, paisagístico e turístico), passíveis ou não de utilização 
econômica;

LI - Regiões de Controle da Qualidade do Ar: são áreas físicas do territó-
rio do Estado do Rio Grande do Sul, dentro das quais poderão haver políticas 
diferenciadas de controle da qualidade do ar, em função de suas peculiari-
dades geográficas, climáticas e geração de poluentes atmosféricos, visando à 
manutenção de integridade da atmosfera;

LII - solo agrícola: todo o solo que tenha aptidão para utilização agrossil-
vipastoril não localizado em área de preservação permanente;

LIII - Unidades de Conservação (UCs): são porções do ambiente de domí-
nio público ou privado, legalmente instituídas pelo Poder Público, destinadas 
à preservação ou conservação como referencial do respectivo ecossistema;

LIV - uso adequado do solo: a adoção de um conjunto de práticas, técni-
cas e procedimentos com vista à recuperação, conservação e melhoramento 
do solo agrícola, atendendo a função sócio-econômica e ambiental de estabe-
lecimentos agrícolas da região e do Estado;

LV - várzea: terrenos baixos e mais ou menos planos que se encontram 
junto às margens de corpos d’água;

LVI - vegetação: flora característica de uma região;

LVII - zonas de transição: são áreas de passagem entre dois ou mais ecos-
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sistemas distintos, que se caracterizam por apresentarem características espe-
cíficas no que se refere às comunidades que as compõem;

LVIII - zoológicos: instituições especializadas na manutenção e exposi-
ção de animais silvestres em cativeiro ou semi-cativeiro, que preencherem os 
requisitos definidos na forma da lei.

TÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS

DA POLÍTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I - DOS INSTRUMENTOS

Art. 15 - São instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, den-
tre outros: (Vide Lei n.º 13.913/12)

I - os Fundos Ambientais;

II - o Plano Estadual de Preservação e Restauração dos Processos Ecoló-
gicos, Manejo Ecológico das Espécies e Ecossistemas;

III- Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC);

IV - o Zoneamento Ecológico;

V - o Cadastro Técnico Rural e o Sistema Estadual de Informações Am-
bientais;

VI - os comitês de bacias hidrográficas, os planos de preservação de ma-
nanciais, a outorga de uso, derivação e tarifação de recursos hídricos;

VII - o zoneamento das diversas atividades produtivas ou projetadas;

VIII - a avaliação de impactos ambientais;

IX - a análise de riscos;

X - a fiscalização;

XI - a educação ambiental;

XII - o licenciamento ambiental, revisão e sua renovação e autorização;

XIII - os acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos associativos de
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gerenciamento de recursos ambientais;

XIV - audiências públicas;

XV - as sanções;

XVI - pesquisa e monitoramento ambiental;

XVII - auditoria ambiental;

XVIII - os padrões de qualidade ambiental.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO

Art. 16 - Os programas governamentais de âmbito estadual ou munici-
pal destinados à

recuperação econômica, incentivo à produção ou exportação, desen-
volvimento industrial,

agropecuário ou mineral, geração de energia e outros que envolvam 
múltiplos empreendimentos

e intervenções no meio ambiente, em especial aqueles de grande 
abrangência temporal ou

espacial, deverão obrigatoriamente incluir avaliação prévia das reper-
cussões ambientais,

inclusive com a realização de audiências públicas, em toda sua área de 
influência e a curto,

médio e longo prazos, indicando as medidas mitigadoras e compensa-
tórias respectivas e os

responsáveis por sua implementação.

Parágrafo único - Incluem-se entre os programas referidos no “caput” 
deste artigo os

planos diretores municipais, planos de bacia hidrográfica e planos de 
desenvolvimento regional.

Art. 17 - O planejamento ambiental tem por objetivos:
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I - produzir subsídios à formulação da Política Estadual de Controle do 
Meio Ambiente;

II - articular os aspectos ambientais dos vários planos, programas e 
ações previstas na Constituição do Estado, em especial relacionados com:

a) localização industrial;

b) manejo do solo agrícola;

c) uso dos recursos minerais;

d) aproveitamento dos recursos energéticos;

e) aproveitamento dos recursos hídricos;

f ) saneamento básico;

g) reflorestamento;

h) gerenciamento costeiro;

i) desenvolvimento das regiões metropolitanas, aglomerações e micror-
regiões;

j) patrimônio cultural, estadual, especialmente os conjuntos urbanos e 
sítios valor ecológico;

l) proteção preventiva à saúde;

m) desenvolvimento científico e tecnológico.

III - elaborar planos para as Unidades de Conservação, espaços territo-
riais especialmente protegidos ou para áreas com problemas ambientais es-
pecíficos;

IV - elaborar programas especiais com vista à integração das ações com 
outros sistemas de gestão e áreas da administração direta e indireta do Estado, 
União e municípios,

especialmente saneamento básico, recursos hídricos, saúde e desenvol-
vimento urbano e regional :

V - estabelecer, com apoio dos órgãos técnicos competentes, as condi-
ções e critérios para definir e implementar o Zoneamento Ambiental do Esta-
do;



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul238

VI - prover a manutenção, preservação e recuperação da qualidade físi-
co-química e biológica dos recursos ambientais; 

VII - criar, demarcar, garantir e manter as Unidades de Conservação, áre-
as de sítios históricos, arqueológicos, espeleológicos, de patrimônio cultural 
artístico e paisagístico e de ecoturismo;

VIII - incluir os aspectos ambientais no planejamento da matriz energé-
tica do Estado;

IX - reavaliar a política de transportes do Estado, adequando-a aos obje-
tivos da Política Ambiental.

Art. 18 - O planejamento ambiental terá como unidades de referência 
as bacias hidrográficas e será executado pelo Sistema Estadual de Proteção 
Ambiental - SISEPRA, através dos seguintes instrumentos:

I - gerenciamento das bacias hidrográficas;

II - institucionalização dos comitês de bacias, cujas propostas deverão 
ser embasadas na participação e discussão com as comunidades atingidas e 
beneficiadas;

III - compatibilização dos planos regionais de desenvolvimento com as 
diretrizes ambientais da região, emanadas do Conselho Estadual do Meio Am-
biente - CONSEMA;

IV - realização do diagnóstico ambiental e Zoneamento Ambiental do 
Estado.

Parágrafo único - Os Planos Diretores Municipais deverão atender aos 
dispositivos previstos neste Código.

Art. 19 - O Conselho Estadual de Energia (CENERGS) e o Conselho Esta-
dual de Meio Ambiente (CONSEMA) promoverão reavaliação e redimensiona-
mento completos da matriz energética do Estado, nos termos do artigo 162 da 
Constituição Estadual, dando ênfase especial às estratégias de conservação de 
energia e minimização de desperdícios.

Art. 20 - O planejamento da matriz energética do Estado priorizará a 
pesquisa e implementação de opções de energia alternativa descentralizada 
e renovável.

Art. 21 - Compete ao Poder Público estabelecer níveis de luminosidade 
e aeração adequados para os espaços internos e externos, garantindo a saúde, 
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conforto e bem estar da população.

CAPÍTULO III - DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS

Art. 22 - O Poder Público fomentará a proteção do meio ambiente e a 
utilização sustentável dos recursos ambientais através da criação de linhas es-
peciais de crédito no seu sistema financeiro, apoio financeiro, creditício, téc-
nico e operacional, contemplando o financiamento do desenvolvimento da 
pesquisa ambiental, execução de obras de saneamento, atividades que de-
senvolvam programas de educação ambiental, criação e manutenção de Uni-
dades de Conservação, privilegiando também, na esfera pública ou privada: 
(Vide Lei n.º 13.913/12)

I - as universidades, os centros de pesquisa, as entidades profissionais, 
as entidades técnico-científicas, a iniciativa privada e as entidades ambienta-
listas legalmente constituídas, em especial as que visem à proteção da biota 
nativa e as de educação e pesquisa;

II - a produção e produtos que não afetam o meio ambiente e a saúde 
pública;

III - a manutenção dos ecossistemas;

IV - a manutenção e recuperação de áreas de preservação permanente 
e de reserva legal;

V - o desenvolvimento de pesquisa e utilização de energias alternativas 
renováveis, de baixo impacto e descentralizadas;

VI - a racionalização do aproveitamento de água e energia;

VII - o incentivo à utilização de matéria-prima reciclável, tanto na produ-
ção agrícola, quanto na industrial;

VIII - o incentivo à produção de materiais que possam ser reintegrados 
ao ciclo de produção;

IX - o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de baixo impacto;

X - os proprietários de áreas destinadas à preservação, e que por isso 
não serão consideradas ociosas.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com as 
universidades públicas e privadas localizadas no território do Estado, prefei-
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turas municipais, cooperativas, sindicatos, associações e outras entidades, no 
sentido de auxiliarem na preservação do ambiente natural e na orientação de 
entidades de agricultores e pecuaristas sobre as queimadas em geral.

Art. 24 - Fica proibido o acesso a financiamento por bancos estaduais 
e fundos especiais de desenvolvimento àquelas empresas e órgãos públicos 
cuja situação não estiver plenamente regularizada diante desta Lei, seu regu-
lamento e demais legislações relacionadas com a defesa do meio ambiente.

Parágrafo único - Ficam excluídos da proibição de que trata este artigo, 
os financiamentos relativos a projetos que objetivem à implantação ou à regu-
larização dos princípios das normas referidas no “caput” e da Política Estadual 
do Meio Ambiente.

Art. 25 - A liberação de recursos do Estado ou de entidades financeiras 
estaduais somente efetivar-se-á àqueles municípios que cumprirem toda a le-
gislação ambiental e executem, na sua localidade, a Política Estadual do Meio 
Ambiente.

§ 1º - Exclui-se do “caput” deste artigo os municípios que comprovada-
mente buscam adequar-se à legislação ambiental e à Política Estadual do Meio 
Ambiente, bem como implantálas em suas localidades.

§ 2º - São excluídas das exigências deste artigo as transferências consti-
tucionais de receitas aos municípios.

Art. 26 - O Poder Público Estadual criará mecanismos de compensação 
financeira aos municípios que possuam espaços territoriais especialmente 
protegidos e como tal reconhecidos pelo órgão estadual competente.

CAPÍTULO IV - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 27 - Compete ao Poder Público promover a educação ambiental em 
todos os níveis de sua atuação e a conscientização da sociedade para a preser-
vação, conservação e recuperação do meio ambiente, considerando:

I - a educação ambiental sob o ponto de vista interdisciplinar;

II - o fomento, junto a todos os segmentos da sociedade, da conscienti-
zação ambiental;

III - a necessidade das instituições governamentais estaduais e munici-
pais de realizarem ações conjuntas para o planejamento e execução de proje-
tos de educação ambiental, respeitando as peculiaridades locais e regionais;
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IV - o veto à divulgação de propaganda danosa ao meio ambiente e à 
saúde pública;

V - capacitação dos recursos humanos para a operacionalização da edu-
cação ambiental, com vistas ao pleno exercício da cidadania.

§ 1º - A promoção da conscientização ambiental prevista neste artigo 
dar-se-á através da educação formal, não-formal e informal.

§ 2º - Os órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção Ambiental 
- SISEPRA divulgarão, mediante publicações e outros meios, os planos, progra-
mas, pesquisas e projetos de interesse ambiental objetivando ampliar a cons-
cientização popular a respeito da importância da proteção do meio ambiente.

CAPÍTULO V - DO ESTUDO CIENTÍFICO E DA COLETA

Art. 28 - A coleta, o transporte e o estudo de animais silvestres só se-
rão permitidos com fins exclusivamente científico e didático, visando ao seu 
conhecimento e conseqüente proteção, em conformidade com a legislação, 
desde que devidamente licenciada.

Art. 29 - Os pesquisadores estrangeiros apresentados pelo país de ori-
gem e autorizados para pesquisa no Brasil em conformidade com a legislação, 
poderão receber licenças temporárias de coleta, preenchidos os requisitos le-
gais, sempre às expensas do licenciado.

Art. 30 - As licenças de coleta não são válidas para as espécies raras que 
necessitem cuidados especiais, ou cuja sobrevivência esteja ameaçada nos li-
mites do território estadual e nacional.

Parágrafo único - O manuseio dos espécimes referidos neste artigo so-
mente será permitido para fins de pesquisa que venha comprovadamente em 
benefício da sobrevivência da espécie em questão, mediante licença especial 
a ser concedida pela autoridade competente.

Art. 31 - Amostras e exemplares das espécies coletadas por cientistas 
nacionais e estrangeiros, deverão ser depositadas em coleção científica do 
órgão estadual competente ou noutro reconhecido por este, localizadas no 
território estadual, bem como deverá ser apresentado ao órgão concedente 
da autorização um relatório de suas atividades.

Art. 32 - O Poder Executivo Estadual regulamentará, com base nos prin-
cípios e diretrizes emanados desta Lei, a coleta para fins didáticos.



Relatório Verde - Ação em Defesa do Ambiente Natural

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul242

Art. 33 - A utilização indevida da licença de coleta implicará cassação da 
mesma, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 34 - A realização de pesquisa e coleta em áreas públicas ou privadas, 
deverá estar precedida de licença emitida pelas autoridades responsáveis e 
pelos proprietários das mesmas.

Art. 35 - O Poder Público manterá um cadastro das instituições e pes-
quisadores que se dediquem ao estudo, coleta e manutenção da fauna e flora 
silvestre.

CAPÍTULO VI - DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 36 - É dever do Poder Público:

I - manter o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC e inte-
grá-lo de forma harmônica ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

II - dotar o SEUC de recursos humanos e orçamentários específicos para 
o cumprimento dos seus objetivos;

III - criar e implantar as Unidades de Conservação (UCs) de domínio pú-
blico, bem como incentivar a criação das Unidades de Conservação munici-
pais e de domínio privado.

Art. 37 - O conjunto de UCs, federais, estaduais, municipais e particu-
lares já existentes no Estado, assim como aquelas que venham a ser criadas, 
constituirão o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC, integra-
do ao Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA.

Art. 38 - O SEUC será composto por um órgão coordenador, um órgão 
executor e pelos órgãos estaduais, municipais e entidades, públicas ou priva-
das, responsáveis pela administração das UCs.

Art. 39 - Compete ao órgão executor do SEUC:

I - elaboração de um Cadastro Estadual de Unidades de Conservação 
contendo os dados principais de cada um;

II - estabelecer critérios para criação de novas Unidades de Conservação 
conforme legislação vigente;

III - coordenar e avaliar a implantação do Sistema (SEUC);

IV - elaborar e publicar plurianualmente o Plano de Sistema de Unidades 
de Conservação do Estado.
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Art. 40 - As UCs integrantes do SEUC serão reunidas em categorias de 
manejo com características distintas, conforme os objetivos e caráter de prote-
ção dos seus atributos naturais e culturais, definidas em legislação específica.

Parágrafo único - O enquadramento das UCs em categorias de manejo 
será baseado em critérios técnico-científicos e submetido a reavaliações peri-
ódicas, podendo ser criadas novas categorias.

Art. 41 - As UCs serão criadas por ato do Poder Público em obediência à 
legislação vigente e não poderão ser suprimidas ou diminuídas em suas áreas, 
exceto através de lei, nem utilizadas para fins diversos daqueles para os quais 
foram criadas, sendo prioritária a criação daquelas que contiverem ecossiste-
mas ainda não representados no SEUC, ou em iminente perigo de eliminação 
ou degradação, ou, ainda, pela ocorrência de espécies endêmicas ou ameaça-
das de extinção.

Art. 42 - Cada UC, dentro de sua categoria, disporá sempre de um Plano 
de Manejo, no qual será definido o zoneamento da unidade e sua utilização, 
sendo vedadas quaisquer alterações, atividades ou modalidades estranhas ao 
respectivo plano.

§ 1º - O Plano de Manejo de cada UC deverá estar elaborado em no má-
ximo 3 (três) anos após a sua criação.

§ 2º - O Plano de Manejo deverá ser revisto a cada 5 (cinco) anos ou em 
qualquer tempo respeitando seus princípios básicos.

Art. 43 - A pesquisa científica no interior das UCs será autorizada pelo ór-
gão administrador, visando ao conhecimento sobre a biodiversidade e demais 
atributos preservados e a conseqüente adequação dos Planos de Manejo, não 
podendo colocar em risco a sobrevivência das suas populações.

Art. 44 - As atividades de educação ambiental nas UCs somente serão 
desenvolvidas mediante autorização e supervisão do órgão Administrador das 
referidas UCs, devendo ser desenvolvidas em todas as categorias de manejo.

Art. 45 - A visitação pública só será permitida no interior das UCs do-
tadas de infraestrutura adequada e nas categorias que a permitam, ficando 
restritas áreas previstas no Plano de Manejo.

Art. 46 - O Estado deverá destinar, anualmente, recursos orçamentários 
específicos para a implantação, manutenção e uso adequado das UCs públicas 
estaduais.
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Art. 47 - Os órgãos integrantes do SEUC poderão receber recursos ou 
doações provenientes de organizações privadas, empresas públicas ou de 
pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 48 - Os recursos obtidos com a cobrança de ingressos, com a utili-
zação das instalações e dos serviços das UCs, somente poderão ser aplicados 
na implantação, manutenção ou nas atividades das Ucs pertencentes ao SEUC.

Art. 49 - Nas Unidades de Conservação Estaduais é proibido qualquer 
atividade ou empreendimento, público ou privado, que danifique ou altere 
direta ou indiretamente a flora, a fauna, a paisagem natural, os valores cultu-
rais e os ecossistemas, salvo aquelas definidas para cada categoria de manejo.

Art. 50 - Deverá ser criado um Serviço Especial de Fiscalização nas UCs, 
com atribuições específicas, de maneira a fazer cumprir a legislação vigente 
para essas áreas, podendo ainda serem firmados convênios com outras enti-
dades que prestem auxílio à execução dessa atividade.

CAPÍTULO VII - DAS ÁREAS DE USO ESPECIAL

Art. 51 - Além das áreas integrantes do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação, são também objeto de especial proteção:

I - as áreas adjacentes às Unidades de Conservação;

II - as áreas reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação,

Ciência e Cultura (UNESCO) como Reservas da Biosfera;

III - os bens tombados pelo Poder Público;

IV - as ilhas fluviais e lacustres;

V - as fontes hidrominerais;

VI - as áreas de interesse ecológico, cultural, turístico e científico, assim 
definidas pelo Poder Público;

VII - os estuários, as lagunas, os banhados e a planície costeira;

VIII - as áreas de formação vegetal defensivas à erosão de encostas ou de 
ambientes de grande circulação biológica.

Parágrafo único - Em função das características específicas de cada uma 
dessas áreas, o órgão competente estabelecerá exigências e restrições de uso.
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Art. 52 - Para o entorno das Unidades de Conservação serão estabeleci-
das pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) normas específicas 
para a sua utilização, recuperação e conservação ambiental.

Art. 53 - As áreas reconhecidas como Reserva da Biosfera terão seu zone-
amento e disciplinamento estabelecidos pelos órgãos competentes.

Art. 54 - Toda e qualquer área de preservação permanente ou de reserva 
legal será considerada de relevante interesse social e não ociosa.

CAPÍTULO VIII - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 55 - A construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, al-
teração, operação e desativação de estabelecimentos, obras e atividades uti-
lizadoras de recursos ambientais ou consideradas efetivas ou potencialmente 
poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental compe-
tente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Parágrafo único - Quando se tratar de licenciamento de empreendimen-
tos e atividades localizados em até 10km (dez quilômetros) do limite da Uni-
dade de Conservação deverá também ter autorização do órgão administrador 
da mesma.

Art. 56 - O órgão ambiental competente, no exercício de sua competên-
cia de controle, expedirá, com base em manifestação técnica obrigatória, as 
seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar, de planejamento do empre-
endimento ou atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos, nas 
fases de localização, instalação e operação, observadas as diretrizes do plane-
jamento e zoneamento ambientais e demais

legislações pertinentes, atendidos os planos municipais, estaduais e fe-
derais, de uso e ocupação do solo;

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação do 
empreendimento ou atividade, de acordo com as condições e restrições da LP 
e, quando couber, as especificações constantes no Projeto Executivo aprova-
do, e atendidas as demais exigências do órgão ambiental;

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações neces-
sárias, o início do empreendimento ou atividade e, quando couber, o funcio-
namento dos equipamentos de controle de poluição exigidos, de acordo com 
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o previsto na LP e LI e atendidas as demais exigências do órgão ambiental 
competente.

§ 1º - As licenças expedidas serão válidas por prazo determinado, entre 
1 (um) e 5 (cinco) anos, de acordo com o porte e o potencial poluidor da ativi-
dade, critérios definidos pelo órgão ambiental e fixados normativamente pelo 
Conselho Estadual do Meio Ambiente.

§ 2º - As licenças indicadas nos incisos deste artigo poderão ser expedi-
das sucessiva ou isoladamente, conforme a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade.

§ 3º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambien-
tal para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para 
aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, 
pelo órgão competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo 
conjunto de empreendimentos ou atividades.

Art. 57 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de 
análise diferenciado para cada modalidade de licença (LP, LI e LO) em função 
das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a for-
mulação e exigências complementares, desde que observado o prazo máximo 
de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu defe-
rimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA ou 
audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no “caput” deste artigo será suspen-
sa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou prepara-
ção de esclarecimento pelo empreendedor.

§ 2º - Os prazos estipulados no “caput” poderão ser alterados desde que 
justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental 
competente.

Art. 58 - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclareci-
mentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, 
dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da 
respectiva notificação.

Parágrafo único - O prazo estipulado no “caput” poderá ser prorrogado, 
desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão am-
biental competente.

Art. 59 - O não-cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 57 e 
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58, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha 
competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento 
de seu pedido de licença. 

Art. 60 - Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças am-
bientais deverão basear-se em parecer técnico específico obrigatório, que de-
verá fazer parte do corpo da decisão.

Parágrafo único. As responsabilidades técnica, administrativa e judicial 
sobre o conteúdo de parecer técnico conclusivo visando à emissão de licenças 
ambiental, florestal ou outorga de água, por parte dos órgãos ambientais, será 
exclusiva de cada um destes, garantido o direito de regresso. (Incluído pela Lei 
n.º 13.914/12)

Art. 61 - Ao interessado no empreendimento ou atividade cuja solici-
tação de licença ambiental tenha sido indeferida, dar-se-á, nos termos do re-
gulamento, prazo para interposição de recurso, a ser julgado pela autoridade 
competente licenciadora da atividade.

Art. 62 - O órgão ambiental competente, diante das alterações ambien-
tais ocorridas em determinada área, deverá exigir dos responsáveis pelos 
empreendimentos ou atividades já licenciados, as adaptações ou correções 
necessárias a evitar ou diminuir, dentro das possibilidades técnicas compro-
vadamente disponíveis, os impactos negativos sobre o meio ambiente decor-
rentes da nova situação.

Art. 63 - Serão consideradas nulas as eventuais licitações para a reali-
zação de obras públicas dependentes de licenciamento ambiental que não 
estiverem plenamente regularizadas perante os órgãos ambientais.

Art. 64 - Os empreendimentos que acarretarem no deslocamento de 
populações humanas para outras áreas terão na sua Licença Prévia (LP), como 
condicionante para obtenção de Licença de Instalação (LI), a resolução de to-
das as questões atinentes a esse deslocamento, em especial a desapropriação 
e o reassentamento.

Art. 65 - Iniciada a implantação ou operação de empreendimentos ou 
atividades antes da expedição das respectivas licenças, o responsável pela 
outorga destas deverá, sob pena de responsabilidade funcional, comunicar 
o fato às entidades financiadoras desses empreendimentos, sem prejuízo das 
demais sanções previstas nesta lei e demais legislações.

Art. 66 - O órgão ambiental competente, sem prejuízo das demais san-
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ções cabíveis, determinará, sempre que necessário, a redução das atividades 
geradoras de poluição, para manter a operação do empreendimento ou ativi-
dade nas condições admissíveis ao meio.

Art. 67 - Os empreendimentos ou atividades com início da implantação 
ou operação antes deste Código, consideradas efetiva ou potencialmente po-
luidoras, deverão solicitar o licenciamento ambiental segundo a fase em que 
se encontram, de acordo com o artigo 56, ficando sujeitas às infrações e pe-
nalidades desta Lei e seu regulamento, e sem prejuízo das sanções impostas 
anteriormente.

Parágrafo único - Mesmo superadas as fases de Licença Prévia (LP) e 
Licença de Instalação (LI) ficam tais empreendimentos ou atividades sujeitos 
ao atendimento às exigências e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente quanto aos aspectos de localização e implantação, além dos que 
serão estabelecidos para o seu funcionamento e que constarão da Licença de 
Operação (LO).

Art. 68 - A expedição das licenças previstas no artigo 56 fica sujeita ao 
pagamento de valores de ressarcimento, ao órgão ambiental competente, dos 
custos operacionais e de análise do licenciamento ambiental.

Parágrafo único - O ressarcimento dos custos de licenciamento se dará 
no ato de solicitação da licença e não garante ao interessado a concessão da 
mesma.

Art. 69 - Caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos empre-
endimentos e atividades consideradas como de impacto local, bem como 
aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou con-
vênio.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente proporá, em razão da 
natureza, característica e complexidade, a lista de tipologias dos empreendi-
mentos ou atividades

consideradas como de impacto local, ou quais deverão ser aprovados 
pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente.

Art. 70 - Dar-se-á publicidade aos licenciamentos conforme a legislação 
federal, ao regulamento desta Lei e determinações do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente.

CAPÍTULO IX - DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Art. 71 - O licenciamento para a construção, instalação, ampliação, alte-
ração e operação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos 
ambientais considerados de significativo potencial de degradação ou polui-
ção, dependerá da apresentação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) 
e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ao qual se dará publi-
cidade, pelo órgão ambiental competente, garantida a realização de audiência 
pública, quando couber. 

§ 1º - A caracterização dos empreendimentos ou atividades como de 
significativo potencial de degradação ou poluição dependerá, para cada um 
de seus tipos, de critérios a serem definidos pelo órgão ambiental competente 
e fixados normativamente pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, respei-
tada a legislação federal.

§ 2º - Baseado nos critérios a que se refere o “caput” deste artigo, o órgão 
ambiental competente deverá realizar uma avaliação preliminar dos dados e 
informações exigidos do interessado para caracterização do empreendimento 
ou atividade, a qual determinará, mediante parecer técnico, a necessidade ou 
não da elaboração do EIA/RIMA, que deverá fazer parte do corpo da decisão.

Art. 72 - Quando determinada a necessidade de realização de Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
pelo órgão ambiental competente, as solicitações de licenciamento, em quais-
quer de suas modalidades, suas renovações e a respectiva concessão das li-
cenças, serão objeto de publicação no Diário Oficial do Estado e em periódico 
de grande circulação regional e local.

Parágrafo único - Sempre que for determinada a apresentação do Es-
tudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e quando este for recebido no órgão 
ambiental competente, dar-se-á ciência ao Ministério Público e à entidade re-
presentativa das Organizações Não-Governamentais (ONG’s).

Art. 73 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), além de atender à 
legislação, em especial os princípios e objetivos desta Lei e seu regulamento 
e os expressos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá as 
seguintes diretrizes gerais:

I - contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do em-
preendimento, confrontando-as com a hipótese de sua não execução;

II - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gera-
dos nas fases de implantação, operação e desativação do empreendimento;
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III - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 
afetada pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento, 
considerando, em todos os casos, a microrregião sócio-geográfica e a bacia 
hidrográfica na qual se localiza;

IV - considerar os planos e programas governamentais e não-governa-
mentais, propostos e em implantação na áreas de influência do projeto, e sua 
compatibilidade;

V - estabelecer os programas de monitoramento e auditorias necessárias 
para as fases de implantação, operação e desativação do empreendimento;

VI - avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre a saúde humana;
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VII - citar a fonte de todas as informações relevantes.

§ 1º - Ao determinar a execução do Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA), o órgão ambiental competente fixará as diretrizes adicionais que, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas 
necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.

§ 2º - O estudo da alternativa de não execução do empreendimento, 
etapa obrigatória do EIA, deverá incluir discussão sobre a possibilidade de 
serem atingidos os mesmos objetivos econômicos e sociais pretendidos ou 
alegados pelo empreendimento sem sua execução.

Art. 74 - Os Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de em-
preendimentos destinados à geração de energia deverão incluir alternativas 
de obtenção de energia utilizável por programas de conservação energética.

Art. 75 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) relatará o desen-
volvimento das seguintes atividades técnicas:

I - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa des-
crição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tais como existem, 
de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 
projeto, considerando:

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os re-
cursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões de solo, os corpos d’água, o 
regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, des-
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tacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação perma-
nente;

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e 
a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históri-
cos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade 
local e os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos, 
incluindo descrição da repercussão social da redução ou perda de recursos 
naturais por efeito do empreendimento, bem como a sua avaliação de custo-
benefício.

II - análise dos impactos ambientais do empreendimento e de suas al-
ternativas, através de identificação, previsão de magnitude e interpretação da 
importância dos prováveis impactos positivos e negativos (benéficos e adver-
sos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 
permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e 
sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais;

III - definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos 
negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento 
de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas;

IV - elaboração dos programas de acompanhamento e monitoramen-
to dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a 
serem considerados, parâmetros e freqüências de investigações e análises e 
indicação sobre as fases do empreendimento às quais se destinam, ou seja, 
implantação, operação ou desativação.

Parágrafo único - Ao determinar o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA), o órgão ambiental competente, fornecerá as instruções adicionais que 
se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto ou características am-
bientais das áreas.

Art. 76 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) serão realizados por equipe multidisciplinar habili-
tada, cadastrada no órgão ambiental competente, não dependente direta ou 
indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamen-
te pelos resultados apresentados, não podendo assumir o compromisso de 
obter o licenciamento do empreendimento.

§ 1º - A empresa executora do EIA/RIMA não poderá prestar serviços ao 
empreendedor, simultaneamente, quer diretamente, ou por meio de subsidiá-
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ria ou consorciada, quer como projetista ou executora de obras ou serviços re-
lacionados ao mesmo empreendimento objeto do Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental (EIA).

§ 2º - Não poderá integrar a equipe multidisciplinar executora do EIA/
RIMA técnicos ue prestem serviços, simultaneamente, ao empreendedor.

Art. 77 - Serão de responsabilidade do proponente do projeto todas as 
despesas e custos referentes à realização do Estudo Prévio de Impacto Am-
biental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e audiência pública, 
além do fornecimento ao órgão ambiental competente de, pelo menos, 5 (cin-
co) cópias.

Art. 78 - O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) refletirá as conclusões 
do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e conterá, no mínimo:

I - os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade 
com as políticas setoriais, planos e programas públicos;

II - a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 
especificando para cada uma delas, nas fases de construção e operação, a área 
de influência, as matérias primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os pro-
cessos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e 
perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados, planos e 
programas públicos;

III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da 
área de influência do projeto;

IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizon-
tes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e 
critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;

V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 
comparando as diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, 
bem como com a hipótese de sua não realização;

VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas 
em relação aos impactos negativos, mencionado aqueles que não puderem 
ser evitados, e o grau de alteração esperado;

VII - o programa de monitoramento e acompanhamento dos impactos;

VIII - recomendações quanto a alternativa mais favorável (conclusões e 
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comentários de ordem geral).

§ 1º - O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) deve ser apresentado 
de forma objetiva e adequada a sua compreensão pelo público, contendo in-
formações em linguagem acessível a todos os segmentos da população, ilus-
tradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 
visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do pro-
jeto e todas as conseqüências ambientais de sua implementação.

§ 2º - O RIMA deverá apresentar estrita e inequívoca correspondência a 
todos os itens do EIA e respectivo conteúdo.

Art. 79 - O EIA/RIMA será acessível ao público, respeitada a matéria ver-
sante sobre o sigilo industrial, assim expressamente caracterizado a pedido do 
empreendedor e fundamentado pelo órgão licenciador, permanecendo neste 
cópias à disposição dos interessados, inclusive durante o período de análise 
técnica.

Art. 80 - Ao colocar à disposição dos interessados o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), através de edital no Diário Oficial do Estado e em um peri-
ódico de grande circulação, regional e local, o órgão ambiental competente 
determinará prazo, nunca inferior a 45 (quarenta cinco) dias, para recebimento 
dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados.

Art. 81 - Poderá ser invalidado o EIA/RIMA e, portanto, sustado o proces-
so de licenciamento, no caso de descumprimento das exigências dos artigos 
72 a 80 e ainda nas seguintes situações:

I - descoberta, por decorrência de obras e serviços executados pelo em-
preendedor na área de influência do empreendimento, de novas característi-
cas ambientais relevantes, caso em que as atividades serão suspensas até ser 
aprovada a pertinente complementação do EIA/RIMA;

II - ausência de eqüidade, uniformidade metodológica e grau de apro-
fundamento equivalente no estudo das diferentes alternativas locacionais e 
tecnológicas.

Art. 82 - Nos empreendimentos ou atividades em implantação ou ope-
ração que comprovadamente causem ou possam causar significativa degra-
dação ambiental deverá ser exigida avaliação dos respectivos impactos am-
bientais.

Art. 83 - O EIA poderá ser examinado, complementarmente ao RIMA, 
pelas entidades legalmente constituídas interessadas no mesmo período pre-
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visto para o exame público do RIMA.

Parágrafo único - Os prazos para manifestações dos interessados, suas 
repercussões nas eventuais audiências públicas e os termos das petições de 
exame do EIA serão definidos no regulamento desta Lei.

CAPÍTULO X - DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 84 - O órgão ambiental convocará audiências públicas, nos termos 
desta Lei e demais legislações, nos seguintes casos, dentre outros:

I - para avaliação do impacto ambiental de empreendimentos, caso em 
que a audiência pública será etapa do licenciamento prévio, nos termos do 
inciso I do artigo 85;

II - para a apreciação das repercussões ambientais de programas gover-
namentais de âmbito estadual, regional ou municipal;

III - para a discussão de propostas de Objetivos de Qualidade Ambiental 
e de enquadramento de águas interiores.

Parágrafo único - Nos caso de audiências públicas para o licenciamen-
to ambiental de empreendimentos e atividades não sujeitas ao EIA/RIMA, os 
procedimentos para sua divulgação e realização serão regrados pelo órgão 
ambiental competente.

Art. 85 - A convocação e a condução das audiências públicas obedece-
rão aos seguintes preceitos:

I - obrigatoriedade de convocação, pelo órgão ambiental, mediante pe-
tição encaminhada por no mínimo 1 (uma) entidade legalmente constituída, 
governamental ou não, por 50 (cinqüenta) pessoas ou pelo Ministério Público 
Federal ou Estadual;

II - divulgação da convocação no Diário Oficial do Estado e em periódi-
cos de grande circulação em todo o Estado e na área de influência do empre-
endimento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e correspondência 
registrada aos solicitantes;

III - garantia de manifestação a todos os interessados devidamente ins-
critos;

IV - garantia de tempo suficiente para manifestação dos interessados 
que oferecerem aportes técnicos inéditos à discussão;
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V - não votação do mérito do empreendimento do EIA/RIMA, restringin-
do-se a finalidade das audiências à escuta pública;

VI - comparecimento obrigatório de representantes dos órgãos licencia-
dores, da equipe técnica analista e da equipe multidisciplinar autora do EIA/
RIMA, sob pena de nulidade;

VII - desdobramento em duas etapas, sendo a primeira para serem ex-
postas as teses do empreendedor, da equipe multidisciplinar ou consultora e 
as opiniões do público e a segunda sessão para serem apresentadas e debati-
das as resposta às questões levantadas.

§ 1º - O órgão ambiental competente definirá, em regulamento próprio, 
o Regimento Interno das audiências públicas, o qual, após aprovação pelo 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, deverá reger os eventos.

§ 2º - No caso de haver solicitação de audiência Pública na forma do 
inciso I deste artigo e na hipótese de o órgão ambiental não realizá-la ou não 
concluí-la, a licença concedida não terá validade.

CAPÍTULO XI - DO MONITORAMENTO

Art. 86 - O Estado manterá, no âmbito de seu Sistema Estadual de Infor-
mações Ambientais, todos os dados disponíveis sobre recursos ambientais e 
fontes poluidoras, infratores, cadastros e licenças fornecidas, entre outros, de 
forma atualizada, inteligível e prontamente acessível a instituições públicas e 
privadas e membros da comunidade interessados em planejamento, gestão, 
pesquisa ou uso do meio ambiente. (Vide Lei nº 12.995/08)

§ 1º - Os órgãos competentes exigirão das fontes poluidoras e dos utili-
zadores de recursos naturais, a execução do automonitoramento físico, quími-
co, biológico e toxicológico e integrarão os respectivos dados ao Sistema de 
Informações Ambientais, de acordo com regulamento próprio.

§ 2º - As análises exigidas para a execução do automonitoramento so-
mente poderão ser executadas por laboratórios aceitos pelo órgão ambiental 
competente.

§ 3º - O Poder Público instituirá o Programa de Controle de Qualidade 
de Análises Ambientais, intra e interlaboratorial, o qual será coordenado pelo 
órgão ambiental.

Art. 87 - As instituições de ensino e pesquisa que detenham dados sobre 
contaminação ambiental, agravos à saúde humana por efeito da poluição e 
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similares, deverão cedê-las ao órgão ambiental a fim de integrarem o Sistema 
Estadual de Informações Ambientais. (Vide Lei nº 12.995/08)

Parágrafo único - Os dados referidos no “caput”, produzidos por institui-
ções públicas ou privadas com recursos públicos, serão repassados sem ônus.

CAPÍTULO XII - DAS AUDITORIAS AMBIENTAIS

Art. 88 - Toda a atividade de elevado potencial poluidor ou processo de 
grande complexidade ou ainda de acordo com o histórico de seus problemas 
ambientais, deverá realizar auditorias ambientais periódicas, às expensas e 
responsabilidade de quem lhe der causa.

Parágrafo único - Para outras situações não caracterizadas no “caput” 
deste artigo, poderão ser exigidas auditorias ambientais, a critério do órgão 
ambiental competente.

Art. 89 - O relatório da auditoria ambiental, no prazo determinado pelo 
órgão ambiental, servirá de base para a renovação da LO do empreendimento 
ou atividade, garantido o acesso público ao mesmo.

Art. 90 - A auditoria ambiental será realizada por equipe multidisciplinar 
habilitada, cadastrada no órgão ambiental competente, não dependente dire-
ta ou indiretamente do proponente do empreendimento ou atividade e que 
será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

Art. 91 - Serão de responsabilidade do proponente do empreendimento 
ou atividade todas as despesas e custos referentes à realização da auditoria 
ambiental, além do fornecimento ao órgão ambiental competente de pelo 
menos 5 (cinco) cópias.

Art. 92 - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitado e demonstrado 
pelo interessado, a auditoria ambiental será acessível ao público. Suas cópias 
permanecerão a disposição dos interessados, na biblioteca do órgão ambien-
tal competente, inclusive durante o período de análise técnica.

Art. 93 - O órgão ambiental colocará à disposição dos interessados o 
relatório de auditoria ambiental, através de edital no jornal oficial do Estado, e 
em um periódico de grande circulação regional.

Art. 94 - Não haverá descontinuidade nas renovações da Licença de 
Operação do empreendimento ou atividade durante a análise da auditoria 
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ambiental, até a emissão do parecer técnico final do mesmo, salvo na consta-
tação de dano ambiental.

Art. 95 - No caso de negligência, imperícia, imprudência, falsidade ou 
dolo na realização da auditoria, o auditor não poderá continuar exercendo sua 
função no Estado, por prazos que serão definidos em regulamento próprio.

Art. 96 - O período entre cada auditoria ambiental não deverá ser supe-
rior a 3 (três) anos, dependendo da natureza, porte, complexidade das ativida-
des auditadas e da importância e urgência dos problemas ambientais detec-
tados.

Art. 97 - As auditorias ambientais deverão contemplar:

I - levantamento e coleta de dados disponíveis sobre a atividade audi-
tada;

II - inspeção geral, incluindo entrevistas com diretores, assistentes técni-
cos e operadores da atividade auditada;

III - verificação entre outros, das matérias-primas, aditivos e sua compo-
sição, geradores de energia, processo industrial, sistemas e equipamentos de 
controle de poluição (concepção, dimensionamento, manutenção, operação 
e monitoramento), planos e sistemas de controle de situações de emergência 
e risco, os subprodutos, resíduos e despejos gerados da atividade auditada;

IV - elaboração de relatório contendo a compilação dos resultados, aná-
lise dos mesmos, proposta de plano de ação visando a adequação da ativida-
de às exigências legais e a proteção ao meio ambiente.

Art. 98 - As auditorias ambientais dos empreendimentos ou atividades 
utilizadoras de recursos ambientais licenciados através do EIA/RIMA, além de 
atender à legislação, em especial os princípios e objetivos desta lei e seu regu-
lamento e os expressos na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, deverá 
conter as seguintes atividades técnicas:

I - confrontar os impactos ambientais gerados na implantação e opera-
ção da atividade com os previstos no EIA/RIMA, considerando o diagnóstico 
ambiental da área de influência do projeto e seus efeitos no meio físico, bioló-
gico, nos ecossistemas naturais e meio sócioeconômico;

II - reavaliar os limites da área geográfica realmente afetada pela ativida-
de e comparar com os previstos no EIA/RIMA;
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III - relacionar o desenvolvimento econômico da área de influência do 
projeto, considerando os planos e programas governamentais realmente im-
plementados, os benefícios e ônus gerados pela atividade e os impactos am-
bientais negativos e positivos;

IV - identificar os impactos ambientais não previstos no EIA/RIMA, ou 
a sua tendência de ocorrência, especificando os agentes causadores e suas 
interações;

V - apresentar estudo comparativo do monitoramento realizado no pe-
ríodo, com os impactos ambientais previstos no EIA/RIMA, considerando a efi-
ciência das medidas mitigadoras implantadas e as realmente obtidas;

VI - apresentar cronograma de ações corretivas e preventivas de contro-
le ambiental, e se couber, projetos de otimização dos equipamentos de con-
trole e sistemas de tratamento, com o seu respectivo dimensionamento, efici-
ência e forma de monitoramento com os parâmetros a serem considerados.

§ 1º - Ao determinar a execução da auditoria ambiental, o órgão ambien-
tal competente poderá fixar diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do 
projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias.

§ 2º - A primeira auditoria ambiental dos empreendimentos ou ativida-
des referidos no “caput” deste artigo deverá ser realizada no prazo máximo de 
5 (cinco) anos após a emissão da primeira LO, sem prejuízo às demais exigên-
cias do órgão ambiental competente.

CAPÍTULO XIII - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 99 - Constitui infração administrativa ambiental, toda ação ou omis-
são que importe na inobservância dos preceitos desta Lei, de seus regulamen-
tos e das demais legislações ambientais.

§ 1º - Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir 
representação às autoridades ambientais, para efeito do exercício do seu po-
der de polícia.

§ 2º - A autoridade ambiental que tiver reconhecimento de infração am-
biental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo 
administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 3º - As infrações ambientais serão apuradas em processo administra-
tivo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observa-
das as disposições desta Lei.



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 259

Art. 100 - Aquele que direta ou indiretamente causar dano ao meio am-
biente será responsabilizado administrativamente, independente de culpa ou 
dolo, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Art. 101 - Responderá pelas infrações ambientais quem, por qualquer 
modo as cometer, concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar.

Art. 102 - As infrações às disposições desta Lei, seus regulamentos, às 
normas, critérios, parâmetros e padrões estabelecidos em decorrência dela e 
das demais legislações ambientais, serão punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza uti-
lizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total das atividades;

X - restritiva de direitos.

§ 1º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, 
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º - A advertência será aplicada pela inobservância das disposições 
desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem preju-
ízos das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º - A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 4º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infra-
ção se prolongar no tempo.

§ 5º - As penalidades de multa aplicadas a infratores não reincidentes 
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poderão ser substituídas, a critério da autoridade coatora, pela execução de 
programas e ações de educação ambiental destinadas a área afetada pelas 
infrações ambientais que originaram as multas, desde

que os valores se equivalham e que haja aprovação dos programas e 
ações pelo órgão autuante.

§ 6º - A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do “caput” 
obedecerá o disposto no artigo 103 desta Lei.

§ 7º - As sanções indicadas nos incisos VI a IX serão aplicadas, quando o 
produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo 
as prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º - As sanções restritivas de direito são:

I - suspensão de registro, licença ou autorização;

II - cancelamento de registro, licença ou autorização;

III - perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período 
de até 3 (três) anos.

Art. 103 - A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos 
IV e V do artigo

102 desta Lei, obedecerão ao seguinte:

I - os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipa-
mentos, veículos e embarcações de pesca, objeto de infração administrativa, 
serão apreendidos, lavrando-se os respectivos termos;

II - os animais apreendidos terão a seguinte destinação:

a) libertados em seu habitat natural, após verificação da sua adaptação 
as condições de vida silvestre;

b) entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou entida-
des assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos ha-
bilitados; ou

c) na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas 
nas alíneas anteriores, o órgão ambiental autuante poderá confiar os animais a 
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fiel depositário na forma da legislação vigente, até implementação dos termos 
antes mencionados.

III - os produtos e subprodutos perecíveis ou a madeira apreendidos 
pela fiscalização serão avaliados e doados pela autoridade competente as ins-
tituições científicas, hospitalares, penais, militares, públicas e outras com fins 
beneficentes, bem como as comunidades carentes, lavrando-se os respectivos 
termos, sendo que, no caso de produtos da fauna não perecíveis, os mesmos 
serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacio-
nais;

IV - os produtos e subprodutos de que tratam os incisos anteriores, não 
retirados pelo beneficiário no prazo estabelecido no documento de doação, 
sem justificativa, serão objeto de nova doação ou leilão, a critério do órgão 
ambiental, revertendo os recursos arrecadados para a preservação ou melho-
ria da qualidade do meio ambiente, correndo os custos operacionais de depó-
sito, remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais a conta 
do beneficiário;

V - os equipamentos, os petrechos e os demais instrumentos utilizados 
na prática da infração serão vendidos pelo órgão responsável pela apreensão, 
garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem;

VI - caso os instrumentos a que se refere o inciso anterior tenham utili-
dades para uso nas atividades dos órgão ambientais e de entidades científicas, 
culturais, educacionais, hospitalares, penais, militares, públicas e outras enti-
dades com fins beneficentes, serão doados a estas, após previa avaliação do 
órgão responsável pela apreensão;

VII - tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, peri-
gosos ou nocivos a saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem 
adotadas, seja destinação final ou destruição, serão determinadas pelo órgão 
competente e correrão as expensas do infrator;

VIII - os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apre-
endidos pela autoridade competente, somente serão liberados após o cum-
primento da penalidade que vier a ser imposta, podendo ser os bens confia-
dos a fiel depositário na forma da legislação vigente, até implementação dos 
termos antes mencionados, a critério da autoridade competente;

IX - fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos ani-
mais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veícu-
los e embarcações, de que trata este artigo, salvo na hipótese de autorização 
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da autoridade competente;

X - a autoridade competente encaminhará cópia dos termos de que tra-
ta este artigo ao Ministério Público, para conhecimento.

Art. 104 - A determinação da demolição de obra de que trata o inciso 
VIII, do art. 102 desta lei, será de competência da autoridade ambiental, a par-
tir da efetiva constatação pelo agente autuante da gravidade do dano decor-
rente da infração.

Art. 105 - Os valores das multas de que trata esta Lei, serão fixados em 
regulamento e corrigidos periodicamente, com base nos índices estabeleci-
dos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e 
o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Art. 106 - A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, qui-
lograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 107 - Para a imposição e gradação da penalidade a autoridade com-
petente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas con-
seqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 
interesse ambiental;

III - circunstâncias atenuantes ou agravantes;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Art. 108 - Para o efeito do disposto no inciso III, do artigo 107, serão ate-
nuantes as seguintes circunstâncias:

I - menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;

II - arrependimento eficaz do infrator manifestado pela espontânea re-
paração do dano ou limitação da degradação ambiental causada;

III - comunicação imediata do infrator às autoridades competentes, em 
relação a perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do con-
trole ambiental.

Art. 109 - Para o efeito do disposto no inciso III, do artigo 107, serão agra-
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vantes as seguintes circunstâncias:

I - a reincidência;

II - a extensão e gravidade da degradação ambiental;

III - a infração atingir um grande número de vidas humanas;

IV - danos permanentes a saúde humana;

V - a infração atingir área sob proteção legal;

VI - a infração ter ocorrido em Unidades de Conservação;

VII - impedir ou causar dificuldades ou embaraço à fiscalização;

VIII - utilizar-se, o infrator, da condição de agente público para a prática 
de infração;
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IX - tentativa de se eximir da responsabilidade atribuindo-a a outrem;

X - ação sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de 
extinção.

Art. 110 - Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental 
cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos, classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único - No caso de reincidência específica ou genérica, a mul-
ta a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao 
triplo a ao dobro, respectivamente.

Art. 111 - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesta Lei, 
o infrator, independente da existência de culpa, e obrigado reparar os danos 
causados ao meio ambiente por sua atividade.

§ 1º - Sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas, e da 
responsabilidade em relação a terceiros, fica obrigado o agente causador do 
dano ambiental a avaliá-lo, recuperálo, corrigí-lo e monitorá-lo, nos prazos e 
condições fixados pela autoridade competente.

§ 2º - Se o responsável pela recuperação do meio ambiente degradado, 
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não o fizer no tempo aprazado pela autoridade competente, deverá o Poder 
Público fazê-lo com recursos fornecidos pelo responsável ou a suas próprias 
expensas, sem prejuízo da cobrança administrativa ou judicial de todos os cus-
tos e despesas incorridos na recuperação.

Art. 112 - Além das penalidades que lhe forem impostas, o infrator será 
responsável pelo ressarcimento a administração pública das despesas que esta 
vier a fazer em caso de perigo iminente a saúde pública ou ao meio ambiente.

Art. 113 - O servidor público que culposa ou dolosamente concorra para 
a prática de infração às disposições desta Lei e de seu regulamento, ou que 
facilite o seu cometimento, fica sujeito as cominações administrativas e penais 
cabíveis, inclusive a perda do cargo, sem prejuízo da obrigação solidária com 
o autor de reparar o dano ambiental a que deu causa.

Art. 114 - Através do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), firmado 
entre o órgão ambiental e o infrator, serão ajustadas as condições e obrigações 
a serem cumpridas pelos responsáveis pelas fontes de degradação ambiental, 
visando a cessar os danos e recuperar o meio ambiente.

§ 1º - No Termo de Compromisso Ambiental deverá constar obrigatoria-
mente a penalidade para o caso de descumprimento da obrigação assumida.

§ 2º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a 
multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento) do valor atualizado 
monetariamente.

§ 3º - Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de 
cessar e corrigir a degradação ambiental, quer seja por decisão da autoridade 
ambiental ou por culpa do infrator.

§ 4º - Os valores apurados nos §§ 3º e 4º serão recolhidos ao Fundo Es-
tadual competente, no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da notificação.

CAPÍTULO XIV - DOS PROCEDIMENTOS

Art. 115 - O procedimento administrativo de penalização do infrator ini-
cia com a lavratura do auto de infração.

Art. 116 - O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que 
a houver constatado, na sede da repartição competente ou no local em que foi 
verificada a infração, devendo conter:

I - nome do infrator, seu domicílio e/ou residência, bem como os demais 
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elementos necessários a sua qualificação e identificação civil;

II - local, data e hora da infração;

III - descrição da infração e menção do dispositivo legal transgredido;

IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal 
que autoriza sua imposição;

V - notificação do autuado;

VI - prazo para o recolhimento da multa;

VII - prazo para o oferecimento de defesa e a interposição de recurso.

Art. 117 - O infrator será notificado para ciência da infração:

I - pessoalmente;

II - pela via postal, por meio do aviso de recebimento;

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º - Se o infrator for autuado pessoalmente e se recusar a exarar ciên-
cia, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade 
que efetuou a lavratura do auto de infração.

§ 2º - O edital referido no inciso III deste artigo, será publicado uma úni-
ca vez, na imprensa oficial, considerando-se efetivada a autuação 5 (cinco) 
dias após a publicação.

Art. 118 - O autuado por infração ambiental poderá:

I - apresentar defesa, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência do 
auto de infração, ao órgão responsável pela autuação, para julgamento;

II - interpor recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação 
da decisão do julgamento, à autoridade máxima do órgão autuante;

III - recorrer, em última instância administrativa, ao CONSEMA, em casos 
especiais, por este disciplinados.

Parágrafo único - As defesas e os recursos interpostos das decisões não 
terão efeito suspensivo, exceto nas penalidades dispostas no incisos II, III, V e 
VIII do artigo 102, mas nunca impedindo a imediata exigibilidade do cumpri-
mento da obrigação de reparação do dano ambiental.
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Art. 119 - Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos ad-
ministrativos, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 
5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação, recolhendo o 
respectivo valor ao fundo estadual competente.

§ 1º - A notificação para pagamento da multa será feita mediante regis-
tro postal ou por meio de edital publicado na imprensa oficial, quando não 
localizado o infrator.

§ 2º - As multas não pagas administrativamente, findado o prazo descri-
to no “caput”

deste artigo, serão inscritas na dívida ativa do Estado, para posterior co-
brança judicial.

TÍTULO IV - DA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E

DA QUALIDADE AMBIENTAL - CAPÍTULO I 

DA ÁGUA E DO SANEAMENTO

Art. 120 - As águas, consideradas nas diversas fases do ciclo hidrológico, 
constituem um bem natural indispensável à vida e às atividades humanas, do-
tado de valor econômico em virtude de sua limitada e aleatória disponibilida-
de temporal e espacial, e que, enquanto bem público de domínio do Estado, 
deve ser por este gerido, em nome de toda a sociedade, tendo em vista seu 
uso racional sustentável.

Parágrafo único - Nos termos da Constituição Federal, as águas superfi-
ciais localizadas no território do Rio Grande do Sul não pertencentes à União, 
bem como as águas subterrâneas, são de domínio do Estado.

Art. 121 - Em conformidade com o disposto na Constituição Estadual, 
mormente o artigo 171, o gerenciamento das águas pelo Poder Público Es-
tadual será levado a cabo pelo Sistema Estadual de Recursos Hídricos - SERH, 
com base numa Política Estadual de Recursos Hídricos, obedecendo aos se-
guintes preceitos:

I - a proteção das águas superficiais e subterrâneas contra ações que 
possam comprometer seu uso sustentável e o propósito de obtenção de me-
lhoria gradativa e irreversível da qualidade das águas hoje degradadas;

II - a preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos e dos recur-
sos naturais conexos às águas;

III - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas assegu-
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rando o prioritário abastecimento das populações humanas e permitindo a 
continuidade e desenvolvimento das atividades econômicas;

IV - a adoção da bacia hidrográfica como unidade básica de planeja-
mento e intervenção, considerando o ciclo hidrológico na sua integridade;

V - a participação de usuários, comunidades, órgãos públicos, organizações 
educacionais e científicas em colegiados de poder decisório na gestão do SERH;

VI - a orientação e educação dos usuários acerca do uso racional e sus-
tentável e do gerenciamento dos recursos hídricos; VII - a divulgação siste-
mática dos dados de monitoramento qualitativo, quantitativo, bem como dos 
planos da bacia hidrográfica e planos estaduais de recursos hídricos;

VIII - a articulação intersetorial e inter-institucional compatibilizando as 
políticas incidentes;

IX - a reversão da cobrança pelo uso da água para as respectivas bacias.

Art. 122 - São instrumentos para gerenciamento dos recursos hídricos:

I - os planos de bacias hidrográficas e planos estaduais de recursos hídricos;

II - a outorga, tarifação e cobrança de uso da água;

III - enquadramento dos recursos hídricos, aprovado pelo órgão am-
biental competente;

IV - o monitoramento da qualidade e quantidade;

V - o licenciamento e a fiscalização;
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VI - sistema de informações;

VII - compensações aos municípios.

Art. 123 - Nos processos de outorga e licenciamento de utilizações de 
águas superficiais ou subterrâneas deverão ser obrigatoriamente considera-
dos pelos órgãos competentes:

I - as prioridades de uso estabelecidas na legislação vigente;

II - a comprovação de que a utilização não causará poluição em níveis 
superiores aos estipulados pela legislação vigente ou desperdício das águas;
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III - a manutenção de vazões mínimas à jusante das captações de águas 
superficiais, nos termos do Regulamento deste Código;

IV - A manutenção de níveis históricos médios adequados para a manu-
tenção da vida aquática e o abastecimento público, no caso de lagos, lagoas, 
banhados, águas subterrâneas e aqüíferos em geral.

Art. 124 - O ponto de lançamento de efluente industrial em cursos hídri-
cos será obrigatoriamente situado à montante da captação de água do mes-
mo corpo d’água utilizado pelo agente de lançamento, ressalvados os casos 
de impossibilidade técnica, que deverão ser justificados perante o órgão li-
cenciador.

Parágrafo único - O somatório da emissão de efluentes pelos empreen-
dimentos ou atividades, não poderá ultrapassar a capacidade global de supor-
te dos corpos d’água.

Art. 125 - Para efeitos de aplicação das disposições deste Código refe-
rentes a outorga, licenciamento, autorização, monitoramento, fiscalização, 
estudo, planejamento e outras atividades de competência do Poder Público 
na gestão das águas, os recursos vivos dos corpos d’água naturais e os ecos-
sistemas diretamente influenciados por este serão considerados partes inte-
grantes das águas.

Art. 126 - As propostas de enquadramento de águas interiores em clas-
ses de uso elaboradas pelos órgãos competentes deverão ser amplamente 
divulgadas e discutidas com a comunidade e entidades públicas ou privadas 
interessadas, antes de sua homologação final.

Art. 127 - O Poder Público manterá Sistema de Previsão, Prevenção, Aler-
ta e Combate aos incidentes e acidentes hidrológicos e ecológicos, tais como 
secas, cheias, derrames de substâncias tóxicas, radiações e outros, garantindo 
a ampla informação, prioritariamente às comunidades atingidas, sobre seus 
efeitos e desdobramento.

Art. 128 - O órgão ambiental competente deverá considerar, obrigato-
riamente, em seus processos de licenciamento, os efeitos que a captação de 
água ou o despejo de resíduos possam ter sobre mananciais utilizados para o 
abastecimento público de água potável, considerado como prioritário.

Parágrafo único - Para a salvaguarda do abastecimento público deverão 
ser levadas em conta as manifestações dos respectivos colegiados competen-
tes.

Art. 129 - Nenhum descarte de resíduo poderá conferir ao corpo recep-
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tor características capazes de causar efeitos letais ou alteração de comporta-
mento, reprodução ou fisiologia da vida.

Art. 130 - É proibida a utilização de organismos vivos de qualquer natu-
reza na despoluição de corpos d’água naturais sem prévio estudo de viabilida-
de técnica e impacto ambiental e sem autorização do órgão ambiental.

Art. 131 - A diluição de efluentes de uma fonte poluidora por meio da 
importação intencional de águas não poluídas de qualquer natureza, estra-
nhas ao processo produtivo da fonte poluidora, não será permitida para fins 
de atendimento a padrões de lançamento final em corpos d’água naturais.

Art. 132 - É proibida a disposição direta de poluentes e resíduos de qual-
quer natureza em condições de contato direto com corpos d’água naturais 
superficiais ou subterrâneas, em regiões de nascentes ou em poços e perfura-
ções ativas ou abandonadas, mesmo secas.

Art. 133 - Os poços jorrantes e quaisquer perfurações de solo que coloquem 
a superfície do terreno em comunicação com aqüíferos ou com o lençol freático 
deverão ser equipados com dispositivos de segurança contra vandalismo, conta-
minação acidental ou voluntária e desperdícios, nos termos do regulamento.

Parágrafo único - As perfurações desativadas deverão ser adequada-
mente tamponadas pelos responsáveis, ou na impossibilidade da identifica-
ção destes, pelos proprietários dos terrenos onde estiverem localizadas.

Art. 134 - Incumbe ao Poder Público manter programas permanentes de 
proteção das águas subterrâneas, visando ao seu aproveitamento sustentável, 
e a privilegiar a adoção de medidas preventivas em todas as situações de ame-
aça potencial a sua qualidade.

§ 1º - Os órgãos competentes deverão utilizar recursos técnicos eficazes 
e atualizados para o cumprimento das disposições do “caput”, mantendo-os 
organizados e disponíveis aos interessados.

§ 2º - A vulnerabilidade dos lençóis d’água subterrâneos será priorita-
riamente considerada na escolha da melhor alternativa de localização de em-
preendimentos de qualquer natureza potencialmente poluidores das águas 
subterrâneas.

§ 3º - Os programas referidos no “caput” deverão, onde houver planos 
de Bacia Hidrográfica, constituir subprogramas destes, considerando o ciclo 
hidrológico na sua integralidade.
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§ 4º - Toda a pessoa jurídica pública ou privada, ou física, que perfurar 
poço profundo no território estadual, deverá providenciar seu cadastramento 
junto aos órgãos competentes, mantendo completas e atualizadas as respec-
tivas informações.

§ 5º - Os municípios deverão manter seu próprio cadastro atualizado 
de poços profundos e de poços rasos perfurados sob sua responsabilidade ou 
interveniência direta ou indireta.

§ 6º - Nas áreas urbanas e de alta concentração industrial deverão ser 
delimitadas e cadastradas as áreas de proteção de poços utilizados para abas-
tecimento público.

Art. 135 - Nas regiões de recursos hídricos escassos a implantação de 
loteamentos, projetos de irrigação e colonização, distritos industriais e outros 
empreendimentos que impliquem intensa utilização de águas subterrâneas 
ou impermeabilização de significativas porções de terreno, deverá ser feita de 
forma a preservar ao máximo o ciclo hidrológico original, a ser observado no 
processo de licenciamento.

§ 1º - Nas regiões sujeitas a intrusão salina será obrigatória a adoção de 
medidas preventivas de longo prazo contra esse fenômeno, às expensas dos 
empreendedores.

§ 2º - As disposições do “caput” aplicam-se a Programas de Desenvolvi-
mento Urbano municipais.

Art. 136 - Na elaboração de Planos Diretores e outros instrumentos de 
planejamento urbano deverão ser indicados:

I - a posição dos lençóis de águas subterrâneas vulneráveis;

II - as áreas reservadas para o tratamento e o destino final das águas 
residuárias e dos resíduos sólidos, quando couber.

Parágrafo único - O órgão ambiental deverá manifestar-se sobre as áre-
as reservadas mencionadas no inciso II deste artigo, observada a legislação 
vigente.

Art. 137 - Todos os esgotos deverão ser tratados previamente quando 
lançados no meio ambiente.

Parágrafo único - Todos os prédios situados em logradouros que dispo-
nham de redes coletoras de esgotos sanitários deverão ser obrigatoriamente 
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ligados a elas, às expensas dos proprietários, excetuando-se da obrigatorie-
dade prevista no “caput” apenas as situações de impossibilidade técnica, que 
deverão ser justificadas perante os órgãos competentes.

Art. 138 - A utilização da rede de esgotos pluviais para o transporte e 
afastamento de esgotos sanitários somente será permitida mediante licencia-
mento pelo órgão ambiental e cumpridas as seguintes exigências:

I - será obrigatório o tratamento prévio ao lançamento dos esgotos na 
rede;

II - o processo de tratamento deverá ser dimensionado, implantado, 
operado e conservado conforme critérios e normas estabelecidas pelos ór-
gãos municipais e estaduais competentes ou, na inexistência destes, confor-
me as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

III - qualquer que seja o processo de tratamento adotado, deverão ser 
previamente definidos todos os critérios e procedimentos necessários ao seu 
correto funcionamento, em especial: localização, responsabilidade pelo proje-
to, operação, controle e definição do destino final dos resíduos sólidos gera-
dos no processo;

IV - as bocas de lobo e outras singularidades da rede condutora da mis-
tura de esgotos deverão possuir dispositivos que minimizem o contato direto 
da população com o líquido transportado.

Art. 139 - A utilização das redes de esgoto pluviais, cloacais ou mistas 
para lançamento de efluentes industriais “in natura” ou semi-tratados, só será 
permitida mediante licenciamento pelo órgão ambiental e cumpridas as se-
guintes exigências:

I - as redes deverão estar conectadas a um sistema adequado de trata-
mento e disposição final;

II - os despejos deverão estar isentos de materiais ou substâncias tóxi-
cas, inflamáveis, interferentes ou inibidoras dos processos de tratamento, da-
nificadoras das instalações das redes ou sistemas de tratamento, produtoras 
de odores ou obstrutoras de canalizações, seja por ação direta, seja por com-
binação com o líquido transportado.

Art. 140 - O Poder Público deverá prever critérios e normas para o ge-
renciamento dos resíduos semilíquidos e pastosos, nos termos deste Código 
ou da legislação vigente sobre resíduos sólidos, quando couber, e respectivos 
regulamentos.
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Art. 141 - Os responsáveis por incidentes ou acidentes que envolvam 
imediato ou potencial risco aos corpos d’água superficiais ou subterrâneos 
ficam obrigados a comunicar esses eventos, tão logo deles tenham conheci-
mento, ao órgão ambiental e também ao órgão encarregado do abastecimen-
to público de água que possuir captação de água na área passível de compro-
metimento.

Parágrafo único - O não-cumprimento das disposições do “caput” será 
considerado infração grave para fins de aplicação das penalidades previstas 
neste Código, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 142 - Nos projetos de licenciamento ambiental de qualquer obra 
deverão ser obrigatoriamente indicadas fontes de utilização de água subter-
rânea.

CAPÍTULO II - DO SOLO

Art. 143 - A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á através da 
adoção de técnicas, processos e métodos que visem a sua conservação e me-
lhoria e recuperação, observadas as características geo-morfológicas, físicas, 
químicas, biológicas, ambientais e suas funções sócio-econômicas.

§ 1º - O Poder Público, Municipal ou Estadual, através dos órgãos compe-
tentes, e conforme regulamento, elaborará planos e estabelecerá normas, crité-
rios, parâmetros e padrões de utilização adequada do solo, cuja inobservância, 
caso caracterize degradação ambiental, sujeitando os infratores às penalidades 
previstas nesta Lei e seu regulamento, bem como a exigência de adoção de to-
das as medidas e práticas necessárias à recuperação da área degradada.

§ 2º - A utilização do solo compreenderá seu manejo, cultivo, parcela-
mento e ocupação.

Art. 144 - O planejamento do uso adequado do solo e a fiscalização de 
sua observância por parte do usuário é responsabilidade dos governos esta-
dual e municipal.

CAPÍTULO III - DA UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AR

Art. 145 - A atmosfera é um bem ambiental indispensável à vida e às 
atividades humanas, sendo sua conservação uma obrigação de todos, sob a 
gerência do Estado em nome da sociedade.

Art. 146 - A gestão dos Recursos Atmosféricos será realizada por Regiões 
de Controle da Qualidade do Ar e por Áreas Especiais, com a adoção de ações 



Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 273

gerenciais específicas e diferenciadas, se necessário, de modo a buscar o equi-
líbrio entre as atividades vinculadas ao desenvolvimento sócio-econômico e 
a manutenção da integridade da atmosfera, onde esta gestão compreenderá:

I - o controle da qualidade do ar;

II - o licenciamento e o controle das fontes poluidoras atmosféricas fixas 
e móveis;

III - a vigilância e a execução de ações preventivas e corretivas;

IV - a adoção de medidas específicas de redução da poluição, diante de 
episódios críticos de poluição atmosféricas;

V - a execução de ações integradas aos Programas Nacionais de Contro-
le da Qualidade do Ar, dentre outros.

Parágrafo único - A manutenção da integridade da atmosfera depende 
da verificação simultânea de diversos condicionantes, tais como:

I - dos padrões de qualidade do ar e dos padrões de emissão aplicados 
às fontes poluidoras;

II - de indicadores de precipitação de poluentes;

III - do equilíbrio biofísico das espécies e dos materiais com os níveis de 
poluentes na atmosfera, dentre outros.

§1º - A manutenção da integridade da atmosfera depende da verifica-
ção simultânea de diversos condicionantes, tais como: (Renumerado pela Lei 
nº 11.947/03)

I - dos padrões de qualidade do ar e dos padrões de emissão aplicados 
às fontes poluidoras; (Renumerado pela Lei nº 11.947/03)

II - de indicadores de precipitação de poluentes; (Renumerado pela Lei 
nº 11.947/03)

III - do equilíbrio biofísico das espécies e dos materiais com os níveis de 
poluentes na atmosfera, dentre outros. (Renumerado pela Lei nº 11.947/03)

§ 2º - O somatório das emissões atmosféricas poluentes não poderá ul-
trapassar a capacidade global de suporte da qualidade do ar em cada uma das 
Regiões de Controle da Qualidade do Ar e das Áreas Especiais. (Incluído pela 
Lei n° 11.947/03)
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Art. 147 - Compete ao Poder Público:

I - estabelecer e garantir a manutenção dos padrões de qualidade do ar, 
capazes de proteger a saúde e o bem-estar da população, permitir o desenvol-
vimento equilibrado da flora e da fauna e evitar efeitos adversos nos materiais 
e estabelecimentos privados e públicos;

II - garantir a realização do monitoramento sistemático da qualidade do 
ar, dos estudos de diagnóstico e planejamento de ações de gerenciamento da 
qualidade do ar, com base na definição das Regiões e Áreas Especiais de Con-
trole da Qualidade do Ar, dotando os órgãos públicos de proteção ambiental 
das condições e infra-estrutura necessárias;

III - definir as Regiões e Áreas Especiais de Controle da Qualidade do Ar, 
bem como suas Classes de Uso, como estratégia de implementação de uma 
política de prevenção à deterioração significativa da qualidade do ar e ins-
trumento de priorização e direcionamento das ações preventivas e corretivas 
para a utilização e conservação do ar;

IV - elaborar e coordenar a implementação dos Planos de Controle da 
Poluição Atmosférica para as Regiões e Áreas Especiais de Controle da Quali-
dade do Ar, objetivando a plena realização das ações preventivas e corretivas;

V - estabelecer limites máximos de emissão e de condicionamento para 
o lançamento de poluentes na atmosfera, considerando as Classes de Uso, as 
condições de dispersão de poluentes atmosféricos da região, a densidade de 
emissões existentes, as diferentes tipologias de fontes poluidoras e os padrões 
de qualidade do ar a serem mantidos;

VI - realizar ações de fiscalização dos limites máximos de emissão e as 
condições de lançamento de poluentes atmosféricos estabelecidos exigindo, 
se necessário, o monitoramento de emissões, às expensas do agente respon-
sável pelo lançamento;

VII - desenvolver e atualizar inventário de emissões de poluentes atmos-
féricos, com base em informações solicitadas aos responsáveis por atividades 
potencialmente causadoras de emissões de poluentes atmosféricos e de en-
tidades públicas ou privadas detentoras de informações necessárias à realiza-
ção deste inventário;

VIII - estabelecer programas e definir metodologias de monitoramento 
de poluentes na atmosfera, nas fontes de emissão e de seus efeitos;

IX - incentivar a realização de estudos e pesquisas voltadas à melhoria 
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do conhecimento da atmosfera, o desenvolvimento de tecnologias minimiza-
doras da geração de emissões atmosféricas e do impacto das atividades sobre 
a qualidade do ar;

X - divulgar sistematicamente os níveis de qualidade do ar, os resultados 
dos estudos visando ao planejamento de ações voltadas à conservação do ar e 
demais informações correlatas;

XI - estabelecer os Níveis de Qualidade do Ar e elaborar Plano de Emer-
gência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando a prevenir grave e 
iminente risco à saúde da população.

Art. 148 - Serão estabelecidas Regiões de Controle da Qualidade do Ar, 
visando à gestão dos recursos atmosféricos.

Art. 149 - Ficam estabelecidas as Classes de Uso pretendidas para o terri-
tório do Rio Grande do Sul, visando a implementar uma política de prevenção 
de deterioração significativa da qualidade do ar:

I - Área Classe I: são assim classificadas todas as áreas de preservação, 
lazer e turismo, tais como Unidades de Conservação, estâncias hidrominerais 
e hidrotermais - nacionais, estaduais e municipais - onde deverá ser mantida 
a qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a inter-
venção antropogênica;

II - Área Classe II: são assim classificadas todas as áreas não classificadas 
como I ou III;

III - Área Classe III: são assim classificadas todas as áreas que abrigam 
Distritos Industriais criados por legislação própria.

Art. 150 - Através de legislação específica será criado o Plano de Emer-
gência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando à adoção de provi-
dências dos Governos Estadual e Municipal, assim como de entidades priva-
das, públicas e da comunidade em geral, com o objetivo de prevenir grave e 
iminente risco à saúde da população.

§ 1º - Na elaboração do Plano de Emergência para Episódios Críticos de 
Poluição do Ar deverão ser previstas:

I - as autoridades responsáveis pela declaração dos diversos níveis dos 
episódios, devendo estas declarações efetuar-se por quaisquer dos meios usu-
ais de comunicação de massa;

II - as restrições e sua aplicação, previamente estabelecidas pelo órgão 
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de controle ambiental, a que estarão sujeitas as fontes de poluição do ar, du-
rante a permanência dos diversos níveis de episódios.

Art. 151 - É vedado a todo o proprietário, responsável, locador ou usu-
ário de qualquer forma, de empresa, empreendimentos, máquina, veículo, 
equipamento e sistema combinado, emitir poluentes atmosféricos ou combi-
nações destes: 

I - em desacordo com as qualidades, condições e limites máximos fixa-
dos pelo órgão ambiental competente;

II - em concentrações e em duração tais que sejam ou possam tender a 
ser prejudiciais ou afetar adversamente a saúde humana;

III - em concentrações e em duração tais que sejam prejudiciais ou afetar 
adversamente o bem-estar humano, a vida animal, a vegetação ou os bens 
materiais, em Áreas Classe I ou II.

Art. 152 - Toda empresa, empreendimento, máquina, veículo, equipa-
mento e sistema combinado existente, localizado em Áreas Classe II, mesmo 
em conformidade com a legislação ambiental, que estiver interferindo no 
bem-estar da população, pela geração de poluentes atmosféricos, adotará to-
das as medidas de controle de poluição necessárias para evitar tal malefício, 
não podendo ampliar sua capacidade produtiva ou sua esfera de ação sem a 
adoção desta medida de controle.

Art. 153 - As fontes emissoras de poluentes atmosféricos, em seu con-
junto, localizadas em área de Distrito Industrial, classificada como Classe III, 
deverão lançar seus poluentes em quantidades e condições tais que:

I - não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos pa-
drões primários de qualidade do ar, dentro dos limites geográficos do Distrito 
Industrial;

II - não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos pa-
drões secundários de qualidade do ar, fora dos limites geográficos do Distrito 
Industrial.

CAPÍTULO IV - DA FLORA E DA VEGETAÇÃO

Art. 154 - A vegetação nativa, assim como as espécies da flora que ocor-
rem naturalmente no território estadual, elementos necessários do meio am-
biente e dos ecossistemas, são considerados bens de interesse comum a todos 
e ficam sob a proteção do Estado, sendo seu uso, manejo e proteção regulados 
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por esta Lei e demais documentos legais pertinentes.

Art. 155 - Consideram-se de preservação permanente, além das defini-
das em legislação, as áreas, a vegetação nativa e demais formas de vegetação 
situadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água;

II - ao redor das lagoas, lagos e de reservatórios d’água naturais ou arti-
ficiais;

III - ao redor das nascentes, ainda que intermitentes, incluindo os olhos 
d’água, qualquer que seja a sua situação topográfica;

IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras e nas bordas de 
planaltos, tabuleiros e chapadas;

V - nas encostas ou parte destas cuja inclinação seja superior a 45 (qua-
renta e cinco) graus;

VI - nos manguezais, marismas, nascentes e banhados;

VII - nas restingas;

VIII - nas águas estuarinas que ficam sob regime de maré;

IX - nos rochedos à beira-mar e dentro deste;

X - nas dunas frontais, nas de margem de lagoas e nas parcial ou total-
mente vegetada.

§ 1º - A delimitação das áreas referidas neste artigo obedecerá os parâ-
metros estabelecidos na legislação federal pertinente até regulamentação em 
nível estadual.

§ 2º - No caso de degradação de área de preservação permanente, po-
derá ser feito manejo visando a sua recuperação com espécies nativas, segun-
do projeto técnico aprovado pelo órgão competente.

Art. 156 - O Poder Público poderá declarar de preservação permanente 
ou de uso especial a vegetação e as áreas destinadas a:

I - proteger o solo da erosão;

II - formar faixas de proteção ao longo de rodovias, ferrovias e dutos;

III- proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, histórico, 
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cultural e ecológico;

IV - asilar populações da fauna e flora ameaçadas ou não de extinção, 
bem como servir de pouso ou reprodução de espécies migratórias;

V - assegurar condições de bem-estar público;

VI - proteger paisagens notáveis;

VII - preservar e conservar a biodiversidade;

VIII - proteger as zonas de contribuição de nascentes.

Art. 157 - Na utilização dos recursos da flora serão considerados os co-
nhecimentos ecológicos de modo a se alcançar sua exploração racional e sus-
tentável, evitando-se a degradação e destruição da vegetação e o comprome-
timento do ecossistema dela dependente.

Art. 158 - O Estado manterá e destinará recursos necessários para os ór-
gãos de pesquisa e de fiscalização dos recursos naturais.

Art. 159 - Os municípios criarão e manterão Unidades de Conservação 
para a proteção dos recursos ambientais, conforme legislação específica.

Art. 160 - O Estado, através dos órgãos competentes, fará e manterá atu-
alizado o cadastro da flora, em especial das espécies nativas ameaçadas de 
extinção.

Art. 161 - Qualquer espécie ou determinados exemplares da flora, iso-
lados ou em conjunto, poderão ser declarados imunes ao corte, exploração 
ou supressão, mediante ato da autoridade competente, por motivo de sua 
localização, raridade, beleza, importância para a fauna ou condição de porta-
-semente.

Art. 162 - A utilização de recursos provenientes de floresta ou outro tipo 
de vegetação lenhosa nativa será feita de acordo com projeto que assegu-
re manejo sustentado do recurso, através do sistema de regime jardinado, de 
acordo com o Código Florestal do Estado.

Art. 163 - Na construção de quaisquer obras, públicas ou privadas, de-
vem ser tomadas medidas para evitar a destruição ou degradação da vegeta-
ção original, ou, onde isto for impossível, é obrigatória a implementação de 
medidas compensatórias que garantam a conservação de áreas significativas 
desta vegetação.
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Art. 164 - A exploração, transporte, depósito e comercialização, benefi-
ciamento e consumo de produtos florestais e da flora nativa, poderá ser feita 
por pessoas físicas ou jurídicas desde que devidamente registradas no órgão 
competente e com o controle e fiscalização deste.

CAPÍTULO V - DA FAUNA SILVESTRE

Art. 165 - As espécies de animais silvestres autóctones do Estado do Rio 
Grande do Sul, bem como os migratórios, em qualquer fase do seu desenvol-
vimento, seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, “habitats” e ecossistemas 
necessários à sua sobrevivência, são bens públicos de uso restrito, sendo sua 
utilização a qualquer título ou sob qualquer forma, estabelecida pela presente 
lei. 

Art. 166 - A política sobre a fauna silvestre do Estado tem por fim a sua 
preservação e a sua conservação com base nos conhecimentos taxonômicos, 
biológicos e ecológicos.

Art. 167 - Compete ao Poder Público em relação a fauna silvestre do Es-
tado: I - facilitar e promover o desenvolvimento e difusão de pesquisas e tec-
nologias;

II - instituir programas de estudo da fauna silvestre, considerando as ca-
racterísticas sócio-econômicas e ambientais das diferentes regiões do Estado, 
inclusive efetuando um controle estatístico;

III - estabelecer programas de educação formal e informal, visando à 
formação de consciência ecológica quanto a necessidade da preservação e 
conservação do patrimônio faunístico;

IV - incentivar os proprietários de terras à manutenção de ecossistemas 
que beneficiam a sobrevivência e o desenvolvimento da fauna silvestre autóc-
tone;

V - criar e manter Refúgios de Fauna visando a proteção de áreas impor-
tantes para a preservação de espécies da fauna silvestre autóctone, residentes 
ou migratórias;

VI - instituir programas de proteção à fauna silvestre;

VII - identificar e monitorar a fauna silvestre, espécies raras ou endêmi-
cas e ameaçadas de extinção, objetivando sua proteção e perpetuação;

VIII - manter banco de dados sobre a fauna silvestre;
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IX - manter cadastro de pesquisadores, criadores e comerciantes que de 
alguma forma utilizem os recursos faunísticos do Estado;

X - manter coleções científicas museológicas e “in vivo” de animais re-
presentativos da fauna silvestre regional, assim como proporcionar condições 
de pesquisa e divulgação dos resultados da mesma sobre este acervo;

XI - exercer o poder de polícia em ações relacionadas a fauna silvestre no 
território estadual, quer em áreas públicas ou privadas.

Art. 168 - São instrumentos da política sobre a fauna silvestre:

I - a pesquisa sobre a fauna;

II - a educação ambiental;

III - o zoneamento ecológico;

IV - o incentivo à preservação faunística;

V - o monitoramento e a fiscalização dos recursos faunísticos;

VI - a legislação florestal do Estado do Rio Grande do Sul;

VII - as listas de animais silvestres com espécies raras ou ameaçadas de 
extinção e endêmicas;

VIII - programas de recuperação e manutenção dos “habitats” necessá-
rios à sobrevivência da fauna;

IX - as Unidades de Conservação;

X - o licenciamento ambiental.

Art. 169 - O Poder Público promoverá a elaboração de listas de espécies 
da fauna  silvestres autóctone, que necessitem cuidados especiais, ou cuja so-
brevivência esteja sendo ameaçada nos limites do território estadual.

Parágrafo único - As listas referidas no “caput” deste artigo deverão ser 
divulgadas na sociedade e mantidas atualizadas com publicação oficial peri-
ódica e caráter máximo bienal, contendo medidas necessárias a sua proteção.

Art. 170 - É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça, pesca, 
apanha, captura, coleta, extermínio, depauperação, mutilação e manutenção 
em cativeiro e em semi-cativeiro de exemplares da fauna silvestre, por meios 
diretos ou indiretos, bem como o seu comércio e de seus produtos e subpro-
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dutos, a menos que autorizado na forma da lei.

Art. 171 - É proibida a introdução, transporte, posse e utilização de espé-
cies de animais silvestres não-autóctones no Estado, salvo as autorizadas pelo 
órgão estadual competente, com rigorosa observância à integridade física, 
biológica e sanitária dos ecossistemas, pessoas, culturas e animais do territó-
rio Rio-grandense.

§ 1º - No caso de autorização legal, os animais devem ser obrigatoria-
mente mantidos em regime de cativeiro, proibido seu repasse a terceiros sem 
autorização prévia.

§ 2º - Quando aplicável, será exigido EIA/RIMA na forma da lei.

§ 3º - Cumpridos os requisitos deste artigo e após parecer favorável da 
Autoridade

Científica, será emitida licença específica e individual para cada caso.

Art. 172 - É vedada a introdução e o transporte de espécies animais sil-
vestres para locais onde não ocorram naturalmente e a sua retirada sem a au-
torização do órgão estadual competente.

Art. 173 - O transporte de animais silvestres no Estado, ou para fora de 
seus limites, necessitará licença prévia da autoridade competente, exceto em 
caso previsto na legislação.

Art. 174 - A construção de quaisquer empreendimentos que provoquem 
interrupção de qualquer natureza do fluxo de águas naturais só será permitida 
quando forem tomadas medidas propostas por estudos que garantam a re-
produção das distintas espécies da fauna aquática autóctone.

Parágrafo único - Para os empreendimentos já existentes serão exigidos 
os estudos referidos no “caput” para a renovação da LO.

Art. 175 - Todas as derivações de águas superficiais deverão ser dotadas 
de dispositivos que evitem danos irreversíveis à fauna silvestre.

Art. 176 - O Poder Executivo Estadual incentivará e regulamentará o fun-
cionamento de Centros de Pesquisa e Triagem Animal, com a finalidade de re-
ceber e albergar até sua destinação final, animais silvestres vivos, provenientes 
de apreensões ou doações.

Art. 177 - Os animais silvestres autóctones que estejam em desequilíbrio 
no ambiente natural causando danos significativos à saúde pública e animal 
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e à economia estadual, deverão ser manejados após estudo e recomendação 
do órgão competente.

Art. 178 - A reintrodução e recomposição de populações de animais sil-
vestres no Estado, inclusive aqueles apreendidos pela fiscalização, só poderão 
ser efetuadas com o aval do órgão estadual competente.

Art. 179 - O órgão competente regulamentará a instalação de criadouros de 
fauna silvestre autóctone, cumpridas as determinações emanadas desta legislação.

Parágrafo único - Constatado o beneficio à sobrevivência da fauna sil-
vestre, poderão ser concedidos registros especiais para criação de espécies 
raras cuja sobrevivência na natureza esteja ameaçada.

Art. 180 - Poderá ser autorizado o cultivo ou criação de espécies silves-
tres nãoautóctones

ao Estado, ou daquelas com modificações genotípicas e fenotípicas fi-
xadas por força de criação intensiva em cativeiro, obedecidos os dispositivos 
legais, em ambiente rigorosamente controlado, comprovado seu beneficio 
social, garantindo-se mecanismos que impeçam sua interferência sobre o am-
biente natural, o ser humano e as espécies autóctones, cumpridos os requisi-
tos sanitários concorrentes.

§ 1º - As introduções e criações já realizadas deverão adaptar-se aos 
princípios da legislação.

§ 2º - Nos casos em que for aplicável, será exigido EIA/RIMA.

Art. 181 - Os animais, em qualquer estágio de seu desenvolvimento, 
necessários à manutenção de populações cativas existentes em zoológicos 
e criadouros devidamente legalizados, poderão ser capturados, cedidos por 
instituições congêneres, cedidos em depósitos pelo órgão ambiental, ou ad-
quiridos de criadouros comerciais, mediante licença expressa da autoridade 
competente, desde que isso não venha em detrimento das populações silves-
tres ou da espécie em questão.

Art. 182 - Os animais nascidos nos criadouros comerciais e seus produ-
tos poderão ser comercializados, tomadas as precauções para que isso não 
seja prejudicial à fauna silvestre nacional ou àquela protegida por tratados in-
ternacionais.

CAPÍTULO VI - DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL ESTADUAL
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Art. 183 - Os elementos constitutivos do Patrimônio Ambiental Estadual 
são considerados bens de interesse comum a todos os cidadãos, devendo sua 
utilização sob qualquer forma, ser submetida às limitações que a legislação 
em geral, e especialmente esta lei, estabelecem.

Art. 184 - O Poder Público deverá manter bancos de germoplasma que 
preservem amostras significativas do patrimônio genético do Estado, em es-
pecial das espécies raras e das ameaçadas de extinção.

CAPÍTULO VII - DO PATRIMÔNIO GENÉTICO

Art. 185 - Compete ao Estado a manutenção da biodiversidade pela ga-
rantia dos processos naturais que permitam a conservação dos ecossistemas 
ocorrentes no território estadual.

Art. 186 - Para garantir a proteção de seu patrimônio genético compete 
ao Estado:

I - manter um sistema estadual de áreas protegidas representativo dos 
diversos ecossistemas ocorrentes no seu território;

II - garantir a preservação de amostras dos diversos componentes de 
seu território genético e de seus habitantes.

CAPÍTULO VIII - DO PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO E ARQUEOLÓGICO

Art. 187 - Constitui patrimônio paleontológico e arqueológico, estes 
definidos pela Constituição e legislação federais, o conjunto dos sítios e aflo-
ramentos paleontológicos de diferentes períodos e épocas geológicas, e dos 
sítios arqueológicos, pré-históricos e históricos de diferentes idades, bem 
como todos os materiais desta natureza, já pertencentes a coleções científicas 
e didáticas dos diferentes museus, universidades, institutos de pesquisa, exis-
tentes no território estadual.

Art. 188 - Compete ao Estado a proteção ao patrimônio paleontológico 
e arqueológico, objetivando a manutenção dos mesmos, com fins científicos, 
culturais e sócio-econômicos impedindo sua destruição na utilização ou ex-
ploração.

Art. 189 - Para garantir a proteção de seu patrimônio paleontológico e 
arqueológico, compete ao Estado:

I - proporcionar educação quanto à importância científica, cultural e 
sócio-econômica deste patrimônio;
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II - criar Unidades de Conservação nas áreas referidas no artigo 187;

III - prestar auxílio técnico e financeiro a museus e instituições científicas 
para adequada preservação do material fóssil e arqueológico;

IV - cadastrar os sítios arqueológicos e paleontológicos e as áreas de sua 
provável ocorrência, em todo o Território Estadual, dando prioridade aos exis-
tentes em Unidades de Conservação.

Art. 190 - Todo o empreendimento ou atividade que possa alterar o pa-
trimônio paleontológico e arqueológico, só poderá ser licenciado pelo órgão 
competente após parecer de técnico habilitado.

CAPÍTULO IX - DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 191 - As normas para parcelamento do solo urbano estabelecem 
diretrizes para implantação de loteamentos, desmembramentos e demais for-
mas que venham a caracterizar um parcelamento.

Parágrafo único - Constitui forma de parcelamento do solo, para os efeitos 
desta Lei, a instituição de condomínios por unidades autônomas para constru-
ção de mais de uma edificação sobre o terreno, na forma do regulamento.

Art. 192 - Os parcelamentos urbanos ficam sujeitos, dentre outros, aos 
seguintes quesitos:

I - adoção de medidas para o tratamento de esgotos sanitários para lan-
çamento no solo ou nos cursos d’água, visando à compatibilização de suas 
características com a classificação do corpo receptor;

II - proteção das áreas de mananciais, assim como suas áreas de contri-
buição imediata, observando características urbanísticas apropriadas;

III - que o município disponha de um plano municipal de saneamento 
básico aprovado pelo órgão ambiental competente, dentro de prazos e requi-
sitos a serem definidos em regulamento;

IV - o parcelamento do solo será permitido somente sob prévia garantia 
hipotecária, dada ao município, de 60% (sessenta por cento) da área total de 
terras sobre o qual tenha sido o plano urbanístico projetado.

Parágrafo único - Não poderão ser parceladas:

I - as áreas sujeitas à inundação;

II - as áreas alagadiças, antes de tomadas providências para assegurar-
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-lhes o escoamento das águas e minimização dos impactos ambientais;

III - as áreas que tenham sido aterradas com materiais nocivos à saúde 
pública sem que sejam previamente sanadas;

IV - as áreas com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) 
sem que sejam atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

V - as áreas cujas condições geológicas e hidrológicas não aconselhem 
a edificação;

VI - as áreas de preservação permanente, instituídas por lei;

VII - as áreas próximas a locais onde a poluição gere conflito de uso;

VIII - as áreas onde a poluição impeça condições sanitárias adequadas.

Art. 193 - Nos parcelamentos do solo é obrigatória a implantação de 
equipamentos para abastecimento de água potável, esgotamento pluvial e 
sanitário e o sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos.

Art. 194 - O parcelamento do solo de uso rural deverá atender, além das 
demais disposições legais, ao disposto neste Código.

Parágrafo único - Considera-se parcelamento rural a subdivisão de gle-
bas em zonas rurais cujas características não permitam, por simples subdivi-
são, transformarem-se em lotes urbanos.

Art. 195 - Os assentamentos industriais, sua localização e interação com 
as demais atividades, suas dimensões e processos produtivos corresponden-
tes, atenderão às diretrizes estabelecidas por lei, de conformidade com as fina-
lidades de desenvolvimento econômico, social e estratégicos, tendo em vista:

I - os aspectos ambientais da área;

II - os impactos significativos;

III - as condições, critérios, padrões e parâmetros definidos no planeja-
mento e zoneamento ambientais;

IV - a organização espacial local e regional;

V - os limites de saturação ambiental;

VI - os efluentes gerados;

VII - a capacidade de corpo receptor;
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VIII - a disposição dos resíduos industriais;

IX - a infra-estrutura urbana.

CAPÍTULO X - DA PROTEÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA

Art. 196 - Consideram-se de interesse público, na exploração do solo 
agrícola, todas as medidas que visem a:

I - manter, melhorar ou recuperar as características biológicas, físicas e 
químicas do solo;

II - controlar a erosão em todas as suas formas;

III - evitar assoreamento de cursos de água e bacias de acumulação e a 
poluição das águas subterrâneas e superficiais;

IV - evitar processos de degradação e “desertificação”;

V - fixar dunas e taludes naturais ou artificiais;

VI - evitar o desmatamento de áreas impróprias para a exploração agro-
pastoril;

VII - impedir a lavagem, o abastecimento de pulverizadores e a dispo-
sição de vasilhames e resíduos de agrotóxicos diretamente no solo, nos rios, 
seus afluentes e demais corpos d’água;

VIII - adequar a locação, construção e manutenção de barragens, estra-
das, canais de drenagem, irrigação e diques aos princípios conservacionistas;

IX - promover o aproveitamento adequado e conservação das águas em 
todas as suas formas;

X - impedir que sejam mantidas inexploradas ou sub-utilizadas as terras 
com aptidão à exploração agrossilvipastoril, exceto os ecossistemas naturais 
remanescentes, as áreas de preservação permanente e as disposições previs-
tas em lei, de acordo com o manejo sustentável.

Art. 197 - É dever dos governos do Estado e dos municípios estimular, 
incentivar e coordenar a geração e difusão de tecnologias apropriadas à re-
cuperação e à conservação do solo, segundo a sua capacidade de produção.

§ 1º - Os órgãos públicos competentes deverão promover ações de di-
vulgação de compensações financeiras à propriedade que execute ação de 
preservação ambiental.
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§ 2º - O interesse público sempre prevalecerá no uso, recuperação e con-
servação do solo e na resolução de conflitos referentes a sua utilização inde-
pendentemente das divisas ou limites de propriedades ou do fato do usuário 
ser proprietário, arrendatário, meeiro, posseiro, parceiro, que faça uso da terra 
sob qualquer forma, mediante a adoção de técnicas, processos e métodos re-
feridos no “caput”.

Art. 198 - Todos os estabelecimentos agropecuários, privados ou pú-
blicos, ficam obrigados a receber as águas pluviais que escoam nas estradas 
ou de estabelecimentos de terceiros, desde que tecnicamente conduzidas, 
podendo estas águas atravessar tantos quantos estabelecimentos se encon-
trarem à jusante, até que estas águas sejam moderadamente absorvidas pelo 
solo ou seu excesso despejado em corpo receptor natural, de modo a atender 
à visão coletiva das micro-bacias. 

§ 1º - Não haverá nenhum tipo de indenização pela área ocupada pelos 
canais de escoamento previsto neste artigo.

§ 2º - O usuário à montante poderá ser responsabilizado pelo não-cum-
primento das normas técnicas caso ocorram danos à jusante, pelo escoamen-
to das águas e solos.

Art. 199 - O proprietário rural fica proibido de ceder a sua propriedade 
para a exploração de terceiros, a qualquer título, se esta estiver em áreas de-
claradas pelo Poder Público como em processo de desertificação ou avançado 
grau de degradação, exceto quando o uso vise, mediante projeto aprovado 
pela autoridade competente, à recuperação da propriedade.

Parágrafo único - A autoridade competente cancelará a licença concedi-
da quando for constatado o não-cumprimento das etapas previstas no projeto 
referido no “caput”.

Art. 200 - A concessão de crédito oficial será condicionada ao uso ade-
quado do solo agrícola.

Parágrafo único - Em propriedades em processo de “desertificação” ou 
avançado grau de degradação ambiental é vedada a concessão de crédito ofi-
cial, a não ser para recuperação das áreas prejudicadas.

Art. 201 - Todo usuário de solo agrícola é obrigado a conservá-lo e recu-
perá-lo, mediante a adoção de técnicas apropriadas.

Art. 202 - Ao Poder Público Estadual e Municipal compete:
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I - prover de meios e recursos necessários os órgãos e entidades que 
desenvolvam políticas de uso do solo agrícola, de acordo com este Código;

II - cumprir e fazer cumprir todas as deliberações do Sistema Estadual 
do Meio Ambiente no que se refere à utilização de quaisquer produtos que 
possam prejudicar as características do solo agrícola;

III - co-participar com o Governo Federal de ações que venham ao en-
contro da Política de Uso do Solo, estabelecida neste Código;

IV - elaborar planos regionais e municipais de uso adequado do solo.

Art. 203 - As entidades públicas e empresas privadas que utilizam o solo 
ou subsolo em áreas rurais, só poderão funcionar se não causarem prejuízo 
do solo agrícola por erosão, assoreamento, contaminação, poluição, rejeitos, 
depósitos e outros danos.

Art. 204 - O planejamento, a construção e preservação de rodovias, es-
tradas federais, estaduais e municipais, deverão ser realizadas de acordo com 
normas técnicas de preservação do solo agrícola e recursos naturais, respalda-
do em projeto ambiental.

Art. 205 - Fica vedada a utilização dos leitos e faixas de domínio de estra-
das, rodovias, como canais de escoadouro do excedente de águas advindas de 
estradas internas e divisas de imóveis rurais.

Art. 206 - É proibida a implantação de mecanismos que obstruam a livre 
circulação de águas correntes naturais (rios, arroios etc), com vista ao uso res-
trito para um ou mais empreendedores em prejuízo à coletividade.

Art. 207 - Na recomposição das áreas degradadas, os proprietários rurais 
deverão enriquecê-las, preferencialmente, com espécies nativas.

Art. 208 - Os produtos e substâncias não regularizados ou em vias de re-
gularização não terão autorizados sua importação e uso no território do Estado.

Art. 209 - Deverão ser realizadas avaliações de impactos ambientais an-
tes da implantação de quaisquer linhas especiais de crédito com vistas à utili-
zação de produtos ou metodologias relacionadas com o setor rural.

CAPÍTULO XI - DA MINERAÇÃO

Art. 210 - Serão objeto de licença ambiental a pesquisa, a lavra e o bene-
ficiamento de recursos minerais de qualquer natureza, inclusive a lavra garim-
peira, ficando seu responsável obrigado a cumprir as exigências determinadas 
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pelo órgão ambiental competente.

§ 1º - Para a obtenção de licença de operação para a pesquisa mineral 
de qualquer natureza, o interessado deve apresentar o Plano de Pesquisa com 
as justificativas cabíveis, bem como a avaliação dos impactos ambientais e as 
medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas.

§ 2º - Caso o empreendimento envolva qualquer tipo de desmatamento 
será exigida a autorização do órgão público competente.

Art. 211 - Para todo o empreendimento mineiro, independentemente 
da fase em que se encontra, será exigido o Plano de Controle Ambiental, cujas 
diretrizes serão estabelecidas pelo órgão ambiental competente.

Art. 212 - A atividade de mineração não poderá ser desenvolvida nos 
acidentes topográficos de valor ambiental, paisagístico, histórico, cultural, es-
tético e turístico, assim definidos pelos órgãos competentes.

Art. 213 - O concessionário do direito mineral e o responsável técnico 
inadimplentes com o órgão ambiental no tocante a algum plano de controle 
ambiental, não poderão se habilitar a outro licenciamento.

Art. 214 - O comércio e indústria de transformação de qualquer produto 
mineral deverá exigir do concessionário a comprovação do licenciamento am-
biental, sob pena de ser responsabilizado pelo órgão ambiental competente.

Art. 215 - Para fins de planejamento ambiental, o Estado e os Municípios 
efetuarão o registro, acompanhamento e localização dos direitos de pesquisa 
e lavra mineral em seu território.

Art. 216 - Os equipamentos de extração mineral denominados “dragas” 
deverão ser licenciados pelo órgão ambiental competente.

CAPÍTULO XII - DOS RESÍDUOS

Art. 217 - A coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento e a 
disposição final de resíduos poluentes, perigosos, ou nocivos sujeitar-se-ão à 
legislação e ao processo de licenciamento perante o órgão ambiental e pro-
cessar-se-ão de forma e em condições que não constituam perigo imediato ou 
potencial para a saúde humana e o bem-estar público, nem causem prejuízos 
ao meio ambiente.

§ 1º - O enfoque a ser dado pela legislação pertinente deve priorizar 
critérios que levem, pela ordem, a evitar, minimizar, reutilizar, reciclar, tratar e, 
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por fim, dispor adequadamente os resíduos gerados.

§ 2º - O Poder Público deverá prever, nas diversas regiões do Estado, 
locais e condições de destinação final dos resíduos referidos no “caput” deste 
artigo, mantendo cadastro que os identifique.

Art. 218 - Compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos pro-
duzidos, compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, tratamento 
e destinação final.

§ 1º - A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos não isenta a responsabilidade do 
gerador pelos danos que vierem a ser provocados.

§ 2º - Cessará a responsabilidade do gerador de resíduos somente quan-
do estes, após utilização por terceiro, licenciado pelo órgão ambiental, sofrer 
transformações que os descaracterizem como tais.

Art. 219 - A segregação dos resíduos sólidos domiciliares na origem, vi-
sando ao seu reaproveitamento otimizado, é responsabilidade de toda a so-
ciedade e será gradativamente implantada pelo Estado e pelos municípios, 
mediante programas educacionais e projetos de reciclagem.

Art. 220 - Os produtos resultantes das unidades de tratamento de gases, 
águas, efluentes líquidos e resíduos deverão ser caracterizados e classificados, 
sendo passíveis de projetos  complementares que objetivem reaproveitamen-
to, tratamento e destinação final sob as condições referidas nos artigos 218 e 
219.

Art. 221 - É vedado o transporte de resíduos para dentro ou fora dos 
limites geográficos do Estado sem o prévio licenciamento do órgão ambiental.

Art. 222 - A recuperação de áreas degradadas pela ação da disposição 
de resíduos é de inteira responsabilidade técnica e financeira da fonte gera-
dora ou na impossibilidade de identificação desta, do ex-proprietário ou pro-
prietário da terra responsável pela degradação, cobrando-se destes os custos 
dos serviços executados quando realizados pelo Estado em razão da eventual 
emergência de sua ação.

Art. 223 - As indústrias produtoras, formuladoras ou manipuladoras se-
rão responsáveis, direta ou indiretamente, pela destinação final das embala-
gens de seus produtos, assim como dos restos e resíduos de produtos com-
provadamente perigosos, inclusive os apreendidos pela ação fiscalizadora, 
com a finalidade de sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as 
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normas legais vigentes.

Art. 224 - É vedada a produção, o transporte, a comercialização e o uso 
de produtos químicos e biológicos cujo princípio ou agente químico não te-
nha sido autorizado no país de origem, ou que tenha sido comprovado como 
nocivo ao meio ambiente ou à saúde pública em qualquer parte do território 
nacional.

Art. 225 - No caso de apreensão ou detecção de produtos comercializa-
dos irregularmente, o transporte para seu recolhimento e destinação adequa-
da deverá ser avaliado e licenciado pelo órgão ambiental.

CAPÍTULO XIII - DA POLUIÇÃO SONORA

Art. 226 - A emissão de sons, em decorrência de quaisquer atividades 
industriais, comerciais, sociais, recreativas ou outras que envolvam a amplifi-
cação ou produção de sons intensos deverá obedecer, no interesse da saúde 
e do sossego público, aos padrões, critérios, diretrizes e normas estabelecidas 
pelos órgãos estaduais e municipais competentes, em observância aos pro-
gramas nacionais em vigor.

Art. 227 - Consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego público os 
níveis de sons e ruídos superiores aos estabelecidos pelas normas municipais 
e estaduais ou, na ausência destas, pelas normas vigentes da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), sem prejuízo da aplicação das normas dos 
órgãos federais de trânsito e fiscalização do trabalho, quando couber, aplican-
do-se sempre a mais restritiva.

Art. 228 - Os órgãos municipais e estaduais competentes deverão, para 
fins de cumprimento deste Código e demais legislações, determinar restrições 
a setores específicos de processos produtivos, instalação de equipamentos de 
prevenção, limitações de horários e outros instrumentos administrativos cor-
relatos, aplicando-os isolada ou combinadamente.

Parágrafo único - Todas as providências previstas no “caput” deverão ser 
tomadas pelo empreendedor, às suas expensas, e deverão ser discriminadas 
nos documentos oficiais de licenciamento da atividade.

Art. 229 - A realização de eventos que causem impactos de poluição 
sonora em Unidades de Conservação e entorno dependerá de prévia autori-
zação do órgão responsável pela respectiva Unidade.

Art. 230 - Compete ao Poder Público:
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I - instituir regiões e sub-regiões de implantação das medidas controla-
doras estabelecidas por este Código e pela legislação federal vigente;

II - divulgar à população matéria educativa e conscientizadora sobre os 
efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruído;

III - incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e 
outros dispositivos com menor emissão de ruídos;

IV - incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio técnico e lo-
gístico para recebimento de denúncias e a tomada de providências de comba-
te à poluição sonora, em todo o território estadual;

V - estabelecer convênios, contratos e instrumentos afins com entida-
des que, direta ou indiretamente, possam contribuir com o desenvolvimento 
dos programas a atividades federais, estaduais ou municipais, de prevenção e 
combate à poluição sonora;

VI - ouvidas as autoridades e entidades científicas pertinentes, subme-
ter os programas à revisão periódica, dando prioridade às ações preventivas.

Parágrafo único - O Poder Público incentivará toda empresa que estabe-
lecer o Programa de Conservação Auditiva.

CAPÍTULO XIV - DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 231 - São objetivos do Sistema do Uso do Espaço Visual entre outros:

I - ordenar a exploração ou utilização dos veículos de divulgação;

II - elaborar e implementar normas para a construção e instalação dos 
veículos de divulgação;

III - a proteção da saúde, segurança e o bem-estar da população;

IV - estabelecer o equilíbrio entre o direito público e privado, visando ao 
bem da coletividade.

Art. 232 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação presen-
tes na paisagem e visíveis de locais públicos deverão possuir prévia autoriza-
ção do órgão municipal competente e não poderão ser mudados de locais 
sem o respectivo consentimento.

§ 1º - Para efeito desta Lei são considerados veículos de divulgação, ou 
simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual ou 
audiovisual utilizados para transmitir externamente anúncios ao público, tais 
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como: tabuletas, placas e painéis, letreiros, painel luminoso ou iluminado, fai-
xas, folhetos e prospectos, balões e bóias, muro e fachadas de edifícios, equi-
pamentos de utilidade pública, bandeirolas.

§ 2º - São considerados anúncios, quaisquer indicações executadas so-
bre veículos de divulgação presentes na paisagem, visíveis de locais públicos, 
cuja finalidade seja promover estabelecimentos comerciais, industriais ou pro-
fissionais, empresas, produtos de qualquer espécie, idéias, pessoas ou coisas, 
classificando-se em anúncio orientador, anúncio promocional, anúncio insti-
tucional e anúncio misto.

CAPÍTULO XV - DA MATA ATLÂNTICA

Art. 233 - A Mata Atlântica é patrimônio nacional e estadual, e sua utili-
zação far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preser-
vação ou conservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos 
naturais.

Art. 234 - O tombamento da Mata Atlântica é um instrumento que visa 
a proteger as formações vegetais inseridas no domínio da Mata Atlântica, que 
constituem, em seu conjunto, patrimônio natural e cultural do Estado do Rio 
Grande do Sul, com seus limites e usos estabelecidos em legislação específica.

Art. 235 - A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica se constitui em ins-
trumento de gestão territorial, de importância mundial, voltada para a con-
servação da diversidade biológica e cultural, ao conhecimento científico e ao 
desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO XVI - DO GERENCIAMENTO COSTEIRO

Art. 236 - A Zona Costeira é o espaço territorial especialmente prote-
gido, objeto do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro com o fim de 
planejar, disciplinar, controlar e fiscalizar as atividades, empreendimentos e 
processos que causem ou possam causar degradação ambiental, observada 
a legislação federal.

Art. 237 - O espaço físico territorial objeto do Programa Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, denominado Zona Costeira do Rio Grande do Sul, 
estende-se por 620 km (seiscentos e vinte quilômetros) de costa, abrangendo 
todo o sistema lacustre/lagunar da planície costeira desde Torres até o Chuí, 
sendo seu limite leste a isóbata de 50m (cinqüenta metros) e tendo seu limite 
oeste, na porção norte definido pelo divisor de águas das bacias hidrográficas 
Atlânticas, e nas porções média e sul definido a partir da linha que liga os pon-
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tos de alteração da declividade do leito dos cursos d’água ao prepararem-se 
para penetrar na planície costeira (neckpoint), considerando o espaço territo-
rial dos municípios que compõe este sistema e as características físico-regio-
nais e sócio-econômicas a serem definidas nos macrozoneamentos costeiros.

Art. 238 - O Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro será condu-
zido dentro das disposições definidas na Política Nacional de Gerenciamento 
Costeiro, na Política Nacional para os Recursos do Mar e nas Políticas Nacional 
e Estadual de Meio Ambiente, com base nos seguintes princípios:

I - compatibilização dos usos e atividades, considerando a necessidade 
de preservação e conservação dos recursos naturais em níveis satisfatórios, e 
as demandas produzidas pelas atividades econômicas e os interesses de or-
dem social;

II - controle do uso e ocupação do solo, considerando os potenciais e 
restrições ambientais em âmbito regional e local, visando à compatibilização 
dos interesses locais com os interesses regionais;

III - garantia de amplo e livre acesso às praias marítimas, lacustres e lagu-
nares, bem como ao mar e às lagoas e lagunas;

IV - defesa e restauração das áreas de interesse ambiental, histórico, cul-
tural, paisagístico e arqueológico.

Art. 239 - O Gerenciamento Costeiro, atendendo aos princípios estabe-
lecidos no artigo anterior, deverá atingir os seguintes objetivos:

I - planejar e gerenciar de forma integrada, descentralizada e participa-
tiva, as atividades antrópicas na Zona Costeira;

II - compatibilizar os usos e atividades humanas com a dinâmica dos 
ecossistemas costeiros para assegurar a melhoria da qualidade de vida e o 
equilíbrio ambiental;

III - garantir a manutenção dos ecossistemas naturais da zona costei-
ra, assegurada através da avaliação da capacidade de suporte ambiental, de 
forma a garantir o uso racional desses recursos pelas populações locais, em 
especial as comunidades tradicionais;

IV - assegurar a recuperação das áreas significativas e representativas 
dos ecossistemas costeiros que se encontram alterados ou degradados;

V - controlar o uso, a ocupação do solo e exploração dos recursos natu-
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rais em toda a Zona Costeira;

VI - promover e incentivar a elaboração de planos municipais de acordo 
com os princípios do Gerenciamento Costeiro;

VII - compatibilizar as políticas e planos setoriais de desenvolvimento 
para a Zona Costeira com os princípios da Política Estadual de Meio Ambiente;

VIII - assegurar a preservação de ambientes já protegidos por legislação 
existente e representativos dentro da Política do Sistema de Unidades de Con-
servação.

Art. 240 - Visando a dar cumprimento à Política Estadual de Gerencia-
mento Costeiro serão adotados os seguintes instrumentos:

I - Zoneamento Ecológico-Econômico;

II - Monitoramento;

III - Sistema de Informações;

IV - Planos de Gestão;

V - Licenciamento Ambiental.

Art. 241 - Na Zona Costeira deverão ser protegidas as seguintes áreas, 
onde somente serão permitidos usos que garantam a sua conservação:

I - a zona de dunas frontais do Oceano Atlântico;

II - os campos de dunas móveis de significativos valor ecológico e paisa-
gístico, assim definidos pelo Órgão Estadual Ambiental competente;

III - os capões de mata nativa ainda existentes na Planície Costeira, espe-
cialmente os localizados às margens de lagoas;

IV - os banhados e várzeas utilizados significativamente como áreas de 
alimentação, reprodução, abrigo e refúgio para espécies de fauna nativa, as-
sim definidos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM;

V - as áreas cobertas por vegetação primária e secundária em estágio 
médio e avançado de regeneração da Floresta Atlântica;

VI - as áreas onde ocorrem monumentos históricos, artísticos e paisagís-
ticos significativos, assim definidos em lei;

VII - as áreas de sítios arqueológicos e paleontológicos antes da reali-
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zação de levantamento e classificação, e as áreas de sítios arqueológicos que, 
após o levantamento, forem classificados como relevantes, conforme legisla-
ção pertinente;

VIII - as áreas que tenham a função de proteger espécies da flora e fauna 
silvestres ameaçadas de extinção;

IX - as áreas de drenagem naturais preferenciais de maior importância, 
localizadas na Planície Costeira, assim definidas pelo Órgão Estadual Ambien-
tal competente, e suas faixas marginais de largura mínima de 50m (cinqüenta 
metros) considerando o eixo preferencial de escoamento.

Art. 242 - O Estado, através do órgão de Meio Ambiente, manterá uma 
equipe permanente responsável pelos estudos e desenvolvimento de ativida-
des que visem à elaboração e produção de informações referentes à Região 
Costeira, bem como deverá manter em perfeito funcionamento os colegiados 
legalmente criados para deliberarem sobre as questões relativas ao Programa 
Estadual de Gerenciamento Costeiro.

Art. 243 - Deverá ser garantida a qualidade, quantidade e salinidade na-
tural da água, em condições que não ameacem a manutenção da vida aquáti-
ca e não venham acelerar processos de eutrofização, permitindo a manuten-
ção de usos nobres, de acordo com o enquadramento dos recursos hídricos.

Art. 244 - As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar e as lagoas e lagunas, 
em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de inte-
resse da segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação 
específica.

§ 1º - Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização 
do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no “ca-
put” deste artigo.

§ 2º - A regulamentação desta Lei determinará as características e mo-
dalidades de acesso que garantam o uso público das praias, do mar e das la-
goas e lagunas.

§ 3º - Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como 
areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação 
natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.

§ 4º - As praias fluviais do Estado obedecerão aos princípios previstos 
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neste artigo.

Art. 245 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 246 - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 03 de agosto de 2000.

Legislação compilada pelo Gabinete de Consultoria Legislativa.
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OUTRAS LEIS 
LEI Nº 6.225, DE 14 DE JULHO DE 1975 - Dispõe sobre discriminação, pelo Mi-
nistério da Agricultura, de regiões para execução obrigatória de planos de pro-
teção ao solo e de combate à erosão e dá outras providências.

LEI Nº 7.643, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 - Proíbe a pesca de cetáceo nas 
águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências.

LEI Nº 7.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989 - Dispõe sobre a extinção de órgão 
e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências.

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administra-
ção pública e dá outras providências.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.

LEI Nº 9.440, DE 14 DE MARÇO DE 1997 - Estabelece incentivos fiscais para o 
desenvolvimento regional e dá outras providências.

LEI Nº 10.410, DE 11 DE JANEIRO DE 2002 - Cria e disciplina a carreira de espe-
cialista em meio ambiente.

LEI Nº 10.831, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003 - Dispõe sobre a agricultura orgâ-
nica e dá outras providências.

LEI Nº 11.516, DE 28 DE AGOSTO DE 2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto 
Chico Mendes de conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes); 

LEI Nº 11.936, DE 14 DE MAIO DE 2009 - Proíbe a fabricação, a importação, a 
exportação, a manutenção em estoque, a comercialização e o uso de dicloro-
difeniltricloretano (DDT) e dá outras providências.

LEI Nº 11.952, DE 25 DE JUNHO DE 2009 - Dispõe sobre a regularização fundiá-
ria das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito 
da Amazônia Legal; altera as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 
31 de dezembro de 1973; e dá outras providências.

LEI Nº 12.725, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012 - Dispõe sobre o controle da fauna 
nas imediações de aeródromos. 

LEI Nº 12.731, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012 - Institui o Sistema de Proteção 
ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron) e revoga o Decreto-Lei nº 1.809, de 7 
de outubro de 1980.
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