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Aula 5

• Política Nacional de Meio 

Ambiente



Apresentação

A Política Nacional do Meio Ambiente foi 
estabelecida em 1.981 mediante a edição 
da Lei 6.938 (1981), criando o SISAMA 
(Sistema Nacional do Meio Ambiente). 

http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/politicameioambiente.shtm



Seu objetivo é o estabelecimento de 
padrões que tornem possível o 

desenvolvimento sustentável, através de 
mecanismos e instrumentos capazes de 

conferir ao meio ambiente uma maior 
proteção. 

http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/politicameioambiente.shtm



As diretrizes desta política são elaboradas 
através de normas e planos destinados a 
orientar os entes públicos da federação, 

em conformidade com os princípios 
elencados no Art. 2º da Lei 6.938 (1081).

http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/politicameioambiente.shtm



Já os instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente, distintos dos instrumentos 
materiais noticiados pela Constituição, dos 

instrumentos processuais, legislativos e 
administrativos são apresentados pelo Art. 

9º da Lei 6.938 (1981).

http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/politicameioambiente.shtm



Estrutura Básica do SISAMA 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISAMA, congrega os órgãos e 

instituições ambientais da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, cuja finalidade primordial é dar 
cumprimento aos princípios 

constitucionalmente previstos e nas 
normas instituídas.

http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/politicameioambiente.shtm
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Há várias obras de 
excelente qualidade e 
profundidade de 
conhecimentos 
versando sobre o direito 
ambiental.

A obra de Édis Milaré é
uma referência nacional 
e considerado o mais 
completo compêndio 
sobre este assunto 
recentemente publicado 
no Brasil. 









Objetivos da PNMA

A Política Nacional define o meio ambiente como 
sendo um patrimônio público que, portanto, que 
deve ser protegido e justifica a racionalização 
do uso do solo, subsolo, água e ar. Além de 

planejamento e fiscalização dos recursos 
naturais, proteção dos ecossistemas, controle e 
zoneamento das atividades poluidoras, incentivo 
às pesquisas com este intuito, recuperação de 
áreas degradadas e educação ambiental em 

todos os níveis de ensino.

http://www.infoescola.com/meio-ambiente/politica-nacional/



Para tal, a Lei N.º 6.938 institui alguns 
instrumentos com os quais visa garantir o 

alcance de seus objetivos: o estabelecimento de 
padrões de qualidade ambiental, zoneamento 
ambiental, avaliação de impactos ambientais 

(AIA), licenciamento e fiscalização ambientais, 
incentivos às tecnologias limpas, criação de 

unidades de conservação, criação de um 
sistema nacional de informações ambientais, 
um cadastro técnico federal de atividades e 

instrumentos de defesa, penalidades 
disciplinares ou compensatórias e um relatório 

de qualidade do meio ambiente. 
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/politica-nacional/



Questões para discutir

1. Discutir os princípios do Direito 
Ambiental presentes em: 
http://www.jurisambiente.com.br/ambiente/principios.shtm

2. Assista ao vídeo “O Meio Ambiente 
Cultural” presente no site abaixo e 
discuta a importância dessa 
classificação para o Direito do Meio 
Ambiente.

http://prova-final.blogspot.com/2011/03/o-meio-ambiente-cultural.html


