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APRESENTAÇÃO

Caro(a) cursista,

 

Nesta disciplina de Planejamento urbano e gestão ambiental municipal apresentam-

se: a importância dos municípios, de sua realidade local, de seu papel na gestão 

ambiental municipal e principalmente quais suas competências e suas atribuições, 

para que o município siga na direção da sustentabilidade, inclusive a participação 

da sociedade civil no processo de planejamento. A disciplina é composta por quatro 

aulas com as seguintes temáticas: 1 - Introdução à gestão ambiental municipal; 2 - 

Planejamento municipal: estratégia de desenvolvimento local; 3 - Política Nacional 

de Saneamento Básico e seus instrumentos e 4 - Espaços legalmente protegidos 

e sistema de proteção e defesa civil.

Essa disciplina permitirá a compreensão dos instrumentos de gestão ambiental 

e de gestão urbana, sua importância no planejamento municipal com vistas à 

sustentabilidade, bem como sua interface com instrumentos de gestão de recursos 

hídricos. Nas aulas, abordaremos as competências e as obrigações do município, 

os procedimentos e etapas a serem seguidos para a elaboração, execução e 

controle social de cada um dos instrumentos de gestão municipal.

APR E SE NTAÇÃO
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Introdução à gestão 
ambiental municipal

1
AULA

Fonte: http://w
w

w
.corbis.com

/

Caro(a) cursista,

Nesta aula, apresentaremos a importância dos municípios, de sua realidade local, 

de seu papel na gestão ambiental municipal e principalmente suas competências 

e atribuições, para que o município siga na direção da sustentabilidade. A aula 

é composta por quatro tópicos, cujos conteúdos abordam a gestão ambiental 

municipal, os instrumentos de gestão urbana, a questão dos recursos hídricos na 

esfera municipal e a competência municipal com relação ao planejamento do uso 

e ocupação do solo. 

Objetivos

•	 Discutir o conceito de gestão ambiental urbana e sua relação com o 
Estatuto da Cidade

•	 Conhecer os instrumentos de gestão urbana, com ênfase no Plano Diretor 
Municipal

•	 Compreender as competências municipais correlacionadas ao uso e 
ocupação do solo

•	 Entender a questão da água na gestão ambiental municipal

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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TÓPICO 1
O que é gestão ambiental 
municipal?

OBJETIVO
•	 Discutir o conceito de gestão 

ambiental e sua interface com o 
município

AU LA  1  -  TÓP ICO  1

Neste tópico, abordaremos o que é gestão ambiental, quais os órgãos 

que executam essa gestão, bem como o papel de cada um deles 

na execução da política ambiental brasileira. Falaremos, ainda, de 

como as macrodiretrizes estipuladas pelo Poder Público nas suas três esferas 

(federal, estadual e municipal) interferem na gestão ambiental municipal.

No decorrer da aula, trataremos ainda dos diferentes mecanismos que estão 

dispostos nas políticas públicas, às quais o tomador de decisão em esfera 

municipal (que passaremos a chamá-lo de gestor público municipal) se apoia 

para executar a gestão ambiental municipal. 

Como você deve observar em suas atividades diárias dentro da administração 

pública municipal, a gestão exercida no território municipal recebe orientações gerais 

tanto da esfera federal, quanto das esferas estadual e 

municipal, devendo o gestor público municipal acatar 

todas, naquilo que lhe compete, operacionalizando, 

assim, a gestão ambiental municipal.

Ao se falar em gestão ambiental, remete-se à 

ideia de administrar, gerenciar, manejar o meio 

ambiente, considerando suas características, 

suas peculiaridades, suas especificidades e sua 

capacidade de suporte com relação às pressões 

exercidas pelas atividades humanas. O que se 

“Pressão”, ou no plural “pressões”, é 

o termo utilizado na área ambiental 

para designar o resultado oriundo 

das Forças Motrizes (políticas em 

macro e micro escala, ou seja, 

nacional, estadual e municipal) sobre 

a natureza.

GUARDE BEM ISSO!
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deseja para o território nacional e para toda a população é que haja qualidade 

ambiental, em outras palavras, que as funções ecológico-econômicas dos 

atributos ambientais (recursos naturais como a água, o ar, o solo) permaneçam 

em quantidade e qualidade suficientes para viabilizar a manutenção da vida 

nos ecossistemas terrestres e aquáticos, inclusive a manutenção da vida 

da espécie humana. Por isso, estabelecer uma relação harmoniosa entre 

o desenvolvimento das atividades socioeconômicas e a manutenção da 

qualidade ambiental em um dado território, considerando um determinado 

espaço de tempo, constitui-se no desafio do seu papel, gestor público.

A gestão ambiental encontra no arcabouço jurídico-

institucional sua base operacional, notadamente na 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei federal 

nº 6938, de 31/08/1981), está seu alicerce para 

que se possa estabelecer as ações necessárias 

de manutenção da qualidade ambiental dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos, considerando 

o atendimento das necessidades básicas desta e 

das futuras gerações.

Para se alcançar adequada gestão ambiental, 

requer-se, necessariamente, a participação da 

sociedade civil no processo de tomada de decisão, considerando, por 

exemplo, a identificação dos problemas ambientais e a indicação das 

potenciais soluções. 

Fique atento! a gestão ambiental municipal envolve:
•	 planejamento do uso do solo, visando o desenvolvimento local 

sustentável;
•	 implementação de políticas municipais que considerem a variável 

ambiental no processo de tomada de decisão, incluindo a 
formação cidadã e de conscientização ambiental;

•	 oferta universal de serviços de saneamento básico (água, esgoto, 
drenagem e resíduos sólidos);

•	 participação efetiva da sociedade civil na operacionalização da 
gestão ambiental;

•	 edição de leis ambientais municipais, no que couber, considerando 

Acesse o site http://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm e 

veja na íntegra a Lei nº 6938/1981.

No link http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm,  você 

terá acesso à Lei complementar nº 

140/2011.

SAIBA MAIS!

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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Para mais informações sobre as 

premissas do desenvolvimento 

sustentável, acesse o Relatório 

Brundtland disponível no link 

http://ambiente.files.wordpress.

com/2011/03/brundtland-report-

our-common-future.pdf

SAIBA MAIS!

as especificidades locais, sendo a mais significativa em matéria 
ambiental, a lei da política municipal de meio ambiente;

•	 fiscalização e punição dos agentes econômicos, em consonância 
com suas competências legítimas e legais.

O município é o recorte administrativo mais importante, com relação à gestão 

ambiental, pois é nesse espaço que as coisas acontecem, que as atividades 

socioeconômicas são implementadas, considerando o uso e ocupação do 

solo dos diferentes agentes (públicos e privados), motivados, notadamente, 

por interesses econômicos, dentro do modo de produção capitalista vigente. 

Considerando que as atividades implantadas no município podem incorrer 

em potenciais impactos adversos, é necessário planejar adequadamente 

a ocupação do território municipal, monitorar a qualidade ambiental dos 

recursos naturais, proteger as áreas mais frágeis das pressões exercidas pelo 

ser humano e, sobretudo, fiscalizar, exercer a vigilância no recorte territorial 

para que se mantenha a qualidade ambiental requerida.

É salutar e necessário, por parte do gestor público, o conhecimento do 

que lhe cabe realizar, decidir, optar, encaminhar, dentre tantas outras ações 

importantes no modus operandi de seu município. A partir do conhecimento de 

suas atribuições e competências, o gestor público municipal pode e deve 

comprometer-se a cumprir, não apenas os dispositivos e prerrogativas legais 

das legislações ambientais vigentes, mas, sobretudo, comprometer-se a fazer 

sua parte essencial, considerando o agir local, na direção da sustentabilidade.

1.1. MODELO DE GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL

A gestão ambiental no Brasil é descentralizada, 

integrada e participativa, conforme o que está 

disposto na Política Nacional do Meio Ambiente-

PNMA. Essas características são importantes 

e estão em consonância com as premissas 

do desenvolvimento sustentável. A Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída 

em 1981, que tem por objetivo principal o 

estabelecimento do desenvolvimento sustentável, 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, em que estão 

dispostos os órgãos descentralizados e integrados que respondem pela 

gestão ambiental, nos três âmbitos: federal, estadual e municipal.

O SISNAMA é a “espinha dorsal” da gestão ambiental e agrega o Sistema 

Estadual de Meio Ambiente (composto pelo órgão seccional de meio ambiente 

e pelo conselho estadual de meio ambiente) e o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente – Sismuma (composto pelo órgão local de meio ambiente e pelo 

conselho municipal de meio ambiente). 

O quadro, a seguir, traz esquematicamente o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente, conforme a PNMA dispõe, os órgãos partícipes e seu papel dentro 

da política e gestão ambiental.

Quadro 1: O SISNAMA – características e atribuições administrativas

Esfera Órgão ambiental
Atribuição 

administrativa
Características Considerações

Esfera federal

Conselho de 
Governo

Órgão central
Formulador de 

política ambiental, 
em âmbito federal.

Apesar de constar 
na lei, nunca foi 

instituído.

MMA – Ministério do 
Meio Ambiente

Órgão central
Formulador de 

política ambiental, 
em âmbito federal.

Em 1981, quando 
da instituição do 
PNMA, o órgão 

central era a 
SEMA – Secretaria 
Especial do Meio 

Ambiente da 
Presidência da 

República.

IBAMA – Instituto 
Brasileiro de Meio 

Ambiente e de 
Recursos Naturais 

Renováveis

Órgão executor
Executor de política 

ambiental, em 
âmbito federal.

O Ibama foi criado 
em 1989. Todos 

os instrumentos de 
gestão ambiental 

são executados pelo 
Ibama, com exceção 
da gestão das UC.

ICMBIO – Instituto 
Chico Mendes de 

Biodiversidade
Órgão executor

Dentro da execução 
da política ambiental, 

cabe, apenas, a gestão 
das Unidades de 

Conservação federais 
(criação e manejo).

O ICMBio foi criado 
em 2007

CONAMA – 
Conselho Nacional 
do Meio Ambiente

Órgão consultivo e 
deliberativo

Cabe assessorar, 
estudar e propor 

ao MMA, diretrizes 
de políticas 

governamentais 
para o meio 
ambiente.

É atribuição 
do CONAMA 

estabelecer normas 
e padrões de 

qualidade ambiental,

 em âmbito federal

O CONAMA é 
paritário; participa 

dele sociedade civil 
e poder público.

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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Esfera estadual
Conselho Estadual 
de meio ambiente

Órgão seccional

Formulador e 
executor de política 

ambiental, em 
âmbito estadual.

Cada estado (Unidade 
da Federação) 
deve instituir e 

nomear seu órgão 
estadual (secretaria, 
superintendência, 

Instituto, dentre outros)

Órgão consultivo e 
deliberativo

Cabe assessorar, 
estudar e propor ao 
órgão seccional (ou 
estadual) diretrizes 

de políticas 
governamentais 

para o meio 
ambiente

É atribuição do 
conselho estadual 
de meio ambiente 

estabelecer normas 
e padrões de 

qualidade ambiental, 
em âmbito estadual, 

considerando as 
especificidades 

estaduais.

O conselho é 
paritário; participa 

dele sociedade civil 
e poder público.

Esfera municipal
Conselho Municipal 
de meio ambiente

Órgão Local

Formulador e 
executor de política 

ambiental, em 
âmbito municipal.

Cada município 
deve instituir e 

nomear seu órgão 
municipal (secretaria, 

superintendência, 
instituto, dentre 

outros).

Órgão consultivo e 
deliberativo

Cabe assessorar, 
estudar e propor ao 
órgão local diretrizes 

de políticas 
governamentais 

para o meio 
ambiente.

É atribuição do 
conselho municipal 
de meio ambiente 

estabelecer normas e 
padrões de qualidade 

ambiental, em 
âmbito municipal, 
considerando as 

especificidades locais.

O conselho é 
paritário; participa 

dele sociedade civil e 
poder público.

Fonte: Autora, 2015 (com informações de BRASIL, 1981)

A Constituição Federal, outorgada em 

05/10/1988, recepcionou a Lei nº 6938/1981, que 

instituiu a PNMA, e estabeleceu as competências 

dos Estados, Distrito Federal, municípios e da 

União com relação à matéria ambiental. Um dos 

artigos importantes da Constituição Federal é o 

Art.23 que estabeleceu a competência comum 

entre União, Estados, Distrito Federal e municípios 

nos quesitos: combate à poluição; proteção do 

meio ambiente; preservação das florestas, da 

fauna e da flora. Um pouco mais recente, em 

A Constituição Federal trouxe 
significativa autonomia administrativa 
para os municípios. Aos municípios 
cabem os serviços de saneamento. 
A ausência e também a ineficiência 
do saneamento ambiental têm reflexo 
direto na saúde e no bem-estar 
das pessoas, nos locais em que 
escolheram viver. Um dos indicadores 
para mensurar essa área é o percentual 
das pessoas que vivem em domicílios 
com banheiro e água encanada.

ATENÇÃO!

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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2011, o mencionado Art. 23 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei 

Complementar nº 140, que estabelece nos Artigos 7º, 8º e 9º as competências, 

respectivamente, da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios.

A Lei Complementar 140/2011 traz em seu Art. 9º a exigência aos municípios 

em estabelecer sua Política Municipal de Meio Ambiente, articulada com as 

Políticas Nacional e Estaduais de Meio Ambiente (CABRAL, 2012).

1.2. ESTATUTO DA CIDADE E GESTÃO AMBIENTAL URBANA

Em julho de 2001, foi instituído o Estatuto da Cidade, por meio da Lei nº 

10.257, que dispõe sobre a política urbana e tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana 

(BRASIL, 2001).

Uma das mais importantes diretrizes da política urbana é a 

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL, 2001).

Cabe destacar que as conferências mundiais sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, organizadas pelas Nações Unidas, vêm colocando para seus 

países membros compromissos com a finalidade de 

transformar cidades em espaços mais sustentáveis. 

Os objetivos e metas acordadas pelos países 

signatários da Rio+20 (a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável), 

ocorrida em junho de 2012, afetam diretamente 

a gestão ambiental municipal, incluindo as áreas 

urbanas e rurais. Os municípios devem reduzir pela 

metade, até 2015, a proporção da população sem 

acesso sustentável à água potável e ao saneamento 

básico. Até 2025, conforme o que está acordado 

na Declaração da Rio+20, devem dar destino final 

adequado ao esgoto e às águas residuárias.

A Rio+20 foi assim conhecida 

porque marcou os vinte anos 

de realização da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio-92) e contribuiu para definir 

a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas 

décadas. Fonte: http://www.rio20.

gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html

SAIBA MAIS!

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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A preocupação em estabelecer a prestação de serviços de saneamento básico 

(como abastecimento de água potável e esgotamento sanitário) deve estar 

presente no processo de planejamento municipal. O Estatuto da Cidade traz 

instrumentos de gestão urbana que auxiliam na gestão ambiental municipal.

Nesse tópico, vimos a estrutura da gestão ambiental no Brasil e como esta 

deve ser operacionalizada, considerando as atribuições administrativas de 

cada órgão integrante do SISNAMA. Vimos que o Estatuto da Cidade instituiu 

a Política Urbana, e que tem papel preponderante em termos de planejamento 

no município. No tópico seguinte, falaremos sobre os instrumentos de gestão 

urbana, que estão preconizados no Estatuto da Cidade, com ênfase no 

instrumento intitulado Plano Diretor Municipal.

AU LA  1  -  TÓP ICO  1
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TÓPICO 2
Instrumentos de gestão urbana

OBJETIVOs
•	 Conhecer os instrumentos de 

gestão urbana e a interface com os 
instrumentos de gestão ambiental

•	 Compreender o instrumento Plano 
Diretor Municipal e sua importância 
na gestão de recursos hídricos

Neste tópico, veremos instrumentos de gestão, com ênfase na 

gestão urbana. Veremos, ainda, a interface entre os diferentes 

instrumentos de gestão ambiental, de gestão de recursos hídricos 

e de gestão urbana. Mais adiante, discutiremos sobre o instrumento Plano 

Diretor Municipal, suas características e importância no planejamento do uso 

e ocupação do solo.

Inicialmente, é interessante saber que a Constituição Federal diz que todos 

têm direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, com qualidade ambiental 

e consequentemente, qualidade de vida para todos, não apenas no tempo 

atual, mas também nos tempos futuros. 

O legado que será deixado às futuras gerações depende, essencialmente, do 

modo como gestores públicos e sociedade civil, em conjunto, lidam com os 

recursos naturais que se encontram disponíveis no tempo presente, para o 

atendimento das necessidades básicas (alimento, lazer, trabalho, locomoção 

e moradia). Não seria justo com as gerações futuras deixar a “dispensa vazia”, 

sem o estoque de recursos ambientais (alimentos, água, ar e suprimentos) 

que viabilizem a continuidade e manutenção da vida neste planeta Terra. 

Para compreendermos melhor a atuação do gestor público municipal 

demonstraremos de que maneira a administração do município deve agir 

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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com vistas à sustentabilidade. Desse modo, as políticas públicas devem, 

necessariamente, incorporar duas variáveis:

Como vimos nas duas variáveis apresentadas acima, o município deve 

elaborar sua política.

Toda política, entendida como um conjunto de macros diretrizes que tanto 

sociedade civil quanto poder público deve perseguir ao longo do tempo, possui 

dentro de seus elementos formadores, os instrumentos, que por sua vez 

representam a maneira ou o modo em que serão alcançados os objetivos da 

política. Instrumentos de gestão podem, didaticamente, serem classificados em: 

•	 Instrumentos de ordenamento territorial
•	 Instrumentos de comando e controle
•	 Instrumentos de tomada de decisão
•	 Instrumentos econômicos

Instrumentos de ordenamento territorial, também chamados de 

planejamento, são ferramentas que, conforme o nome diz, permitem 

o planejamento (exemplos: plano de bacias, Zoneamento Ecológico 

Econômico, dentre outros). Instrumentos de comando e controle são 

mecanismos de direcionamento e regulação por parte do Poder Público 
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(exemplos: licenciamento ambiental, outorga do uso da água, cobrança do 

uso da água, dentre outros). Instrumentos de tomada de decisão são 

aqueles que auxiliam os gestores a deliberarem sobre determinada escolha, 

pois oferecem um leque de opções com suas vantagens e desvantagens 

(exemplos: Avaliação de Impacto Ambiental, enquadramento dos corpos 

hídricos, dentre outros). Os instrumentos econômicos são ferramentas 

de caráter financeiro que coadunam com as duas variáveis acima descritas 

encorajar ações que protejam (ICMS Ecológico, dentre outros) e desencorajar 

ações que degradem ou poluam (penalidades financeiras).

 No caso da política urbana, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, os instrumentos de gestão 

urbana estão dispostos no Art. 4º, da Lei nº 10257/2001, a saber: planos de 

ordenação do território; planejamento das regiões metropolitanas; planejamento 

municipal (plano diretor; zoneamento ambiental; disciplina do uso do solo; plano 

plurianual; gestão orçamentária participativa; planos de desenvolvimento econômico 

e social); institutos tributários e financeiros (IPTU, contribuição de melhoria, 

incentivos e benefícios fiscais); institutos jurídicos e políticos (desapropriação, 

limitações administrativas, instituição de unidades de conservação, tombamento 

de imóveis, etc); estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança.

A Figura 1 traz alguns instrumentos de gestão urbana e de gestão ambiental 

que devem ser efetivamente implementados no âmbito municipal e devem 

dialogar entre si, para promover cidades mais sustentáveis.

Figura 1: Articulação dos diferentes instrumentos de gestão

Fonte: Autora (2015)

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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Na figura 1, é possível perceber que os instrumentos: Plano Diretor, ZEE 

(Zoneamento Ecológico Econômico) municipal e criação de unidades de 

conservação, que são instrumentos de planejamento e de ordenamento 

territorial, devem auxiliar no procedimento do licenciamento ambiental e nos 

procedimentos de Avaliação de Impacto Ambiental e suas modalidades como o 

EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e o EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança). 

A Avaliação de Impacto Ambiental é um instrumento de apoio à tomada de 

decisão e como tal deve auxiliar no licenciamento ambiental das atividades 

potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente, a serem 

implementadas em âmbito municipal.

2.1. O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Até o presente momento estudamos instrumentos de gestão relacionados 

à gestão ambiental municipal, agora tomaremos como foco as atividades 

ambientais que afetam o uso dos recursos hídricos.

 O desenvolvimento das atividades socioeconômicas exige o uso da água e 

para tanto esta deve estar disponível em quantidade e qualidade suficientes 

e adequadas para o atendimento dos seus usos múltiplos. 

Conhecer a realidade do seu município, suas peculiaridades, suas 

potencialidades de uso e ocupação do solo constituem a linha base (baseline) 

técnica necessária à elaboração de política e gestão de recursos hídricos. 

Essas informações podem, e devem ser encontradas no Plano Diretor 

Municipal, que é um instrumento de planejamento municipal, básico para 

política de desenvolvimento e expansão de um município.

No quadro 2, encontram-se as principais características do instrumento Plano 

Diretor Municipal, conforme o que preconiza o Estatuto da Cidade.
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Quadro 2: Caraterísticas do instrumento Plano Diretor Municipal

Instrumento de 
gestão urbana

Características Observações

Plano diretor 
municipal

Parte integrante do processo de 
planejamento municipal.

Deve ter a participação efetiva da sociedade civil.

Abrangência de todo o recorte territorial 
municipal (áreas urbana e rural).

Deve ser revisto a cada 10 anos.

Obrigatório para municípios com mais de 
vinte mil habitantes 

É também um dispositivo constitucional, Art. 182, §1º.

Obrigatório para integrantes das regiões 
metropolitanas.

As regiões metropolitanas são instituídas por 
cada estado (unidade da federação), mediante lei 

estadual.

Obrigatório para integrantes de áreas de 
interesse turístico.

Os municípios que estão na orla brasileira, 
geralmente, estão dentro de zonas de interesse 

turístico. Deve-se atentar para as leis estaduais e 
federais que versam sobre a matéria.

Obrigatório para os municípios inseridos na 
área de infuência de empreendimentos com 

significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional.

A área de influência direta de um empreendimento 
(que deve ser considerada na realização dos 

estudos ambientais) que cause impacto ambiental é 
a bacia hidrográfica.

Os recursos financeiros para elaboração do plano 
diretor devem ser, conforme a legislação, uma 
medida de compensação do empreendimento. 

Atentar que empreendimentos que causam impacto 
ambiental regional são licenciados pelo IBAMA.

Obrigatório para municípios que 
possuam áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas e que estejam iseridas 
no Cadastro Nacional dos Municípios.

Fonte: Autora (2015)

É no Plano Diretor Municipal onde todos os cidadãos encontram as regras 

que regem as possibilidades de uso e ocupação do solo, por meio de zonas 

preestabelecidas. Cada zona obriga, proíbe ou permite (com condicionantes) 

a instalação das atividades dos diferentes setores e usuários (indústria, 

comércio, residência, serviços, áreas livres, unidades de conservação, zonas 

de interesse especial, áreas de risco, dentre outras). É no Plano Diretor do 

Municipal onde se encontra o zoneamento do uso do solo, em que repousam 

as limitações administrativas, inerentes do poder de polícia que o município 

tem, no sentido de obrigar, coibir ou permitir o agente econômico (atores 

sociais privados ou públicos) a, respectivamente, realizar, não realizar ou 

deixar fazer determinada ação.

Tudo o que é realizado no município tem reflexo imediato na gestão de recursos 

hídricos, em sua disponibilidade hídrica e qualidade para usos múltiplos. No 

próximo tópico, apresentaremos ações municipais necessárias à sustentabilidade 

municipal, em consonância com o que é de competência dos municípios. 

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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Nos tópicos anteriores, vimos que existem instrumentos de gestão 

dispostos nas diversas políticas brasileiras que são responsáveis 

pela implementação dos objetivos dessas políticas. Estabelecemos, 

também, as conexões ou as interfaces que são intrínsecas aos instrumentos 

de gestão (ambiental, de recursos hídricos, de gestão urbana). Neste tópico, 

veremos algo bastante importante na gestão ambiental municipal que são as 

competências de zelar, fiscalizar e legislar. 

A competência de legislar sobre matéria 

ambiental, conforme a Constituição Federal, 

cabe aos seguintes entes federativos: União, 

Estados e Distrito Federal; como competência 

concorrente (art.24, inciso VI). No entanto, o Artigo 

30 contempla a participação dos municípios na 

competência de legislar, sobre matéria ambiental, 

considerando os interesses locais e de maneira 

suplementar a legislação federal e estadual. 

Concernente ao aspecto de planejamento urbano e de gestão ambiental 

municipal, segundo Art. 30 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), compete 

aos municípios:

TÓPICO 3
Competência municipal e o 
planejamento urbano

OBJETIVO
•	 Entender a competência municipal 

relacionada às questões ambientais 
e ao planejamento do uso e 
ocupação do solo

Um ente federativo só pode 

realizar aquilo que lhe compete, 

não tendo respaldo legal em 

realizar aquilo que é de outrem.

GUARDE BEM ISSO!
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I- legislar sobre assuntos de interesse local;

II- suplementar a legislação federal e estadual no que couber;

IV- criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Daibert Filho (2007) comenta que a Constituição 

Federal reserva aos municípios um papel da maior 

importância no quadro federativo, em termos de 

custódia do meio ambiente, em sintonia com a 

tendência moderna do Direito Internacional.

Ainda em relação às competências constitucionais, a de 

zelar e fiscalizar (ou seja, competência material), o Art. 

23 da Constituição Federal coloca como competência 

comum aos Estados, Distrito Federal, União e Municípios. 

Em 2011, a Lei Complementar nº 140, após 23 anos, veio 

regulamentar o Art. 23 da Constituição Federal, conforme 

já mencionado no Tópico 1 dessa aula. 

Como você deve ter observado, o gestor público municipal, por meio das 

políticas públicas, tem em suas mãos as condições e os instrumentos 

necessários ao adequado ordenamento territorial, com vistas a promover a 

equidade social, a prudência ecológica e o desenvolvimento socioambiental.

3.1 FOCO NAS AÇÕES MUNICIPAIS: MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO

Para operacionalizar a gestão ambiental municipal, conforme visto nos 

tópicos anteriores, é necessário que o município institua seu órgão ambiental 

municipal, denominado no SISNAMA de OLMA (Órgão Local de Meio 

Ambiente), e o Conselho Municipal de Meio Ambiente, pois ambos são parte 

do sistema municipal do meio ambiente e integram o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente-SISNAMA.

O Município tem importante papel 

no processo de planejamento. “Ao 

perseguir o bem-estar comum, ele 

deve fazer com que as políticas 

incorporem a perspectiva ambiental, 

buscando a consecução dos 

pressupostos do desenvolvimento 

sustentável em sua plenitude” 

(SOUZA, 2000, p.35).

ATENÇÃO!

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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A formulação das políticas ambientais municipais e sua execução no território 

do município dependem da estruturação física de recursos humanos e de 

recursos financeiros do Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma).

Portanto, a efetiva instituição do Sismuma pressupõe a vontade política do 

chefe do poder executivo local; o estabelecimento da lei da política municipal 

do meio ambiente; estabelecimento de indicadores de sustentabilidade; 

participação da sociedade civil no processo; dentre outras variáveis que 

interfiram positivamente no compromisso municipal de proteção do meio 

ambiente e de readequação do ordenamento territorial.

A figura 2 traz esquematicamente um exemplo de Sistema Municipal de Meio 

Ambiente e sua integração com as demais áreas de administração (local) e 

a interface com o SISNAMA. Cada munícipio tem autonomia para criar suas 

secretarias de Meio Ambiente.

Figura 2: Exemplo de esquema de Sistema Municipal de Meio Ambiente

Fonte: Autora (2015)

Dentre as ações municipais que podem e devem ser executadas no âmbito 

do Sismuma estão o monitoramento, a fiscalização e o licenciamento. 

O monitoramento diz respeito a uma das etapas de um sistema de gestão 

ambiental pública e tem por finalidade a retroalimentação do processo de 

planejamento. O monitoramento permite a verificação da qualidade ambiental 

(dos recursos ambientais e dos procedimentos adotados na fase de execução 
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do planejamento, a exemplo das medidas mitigadoras). Souza (2000) afirma 

que o monitoramento é condição necessária para a garantia da qualidade 

desejada no recorte territorial, pois considera o dinamismo dos diferentes 

fatores ambientais intervenientes na dinâmica do município. 

Importante mencionar que a qualidade ambiental é um instrumento de gestão 

ambiental preconizado pela PNMA e o estabelecimento de padrões de 

qualidade ambiental cabe aos: CONAMA, em âmbito federal, aos Conselhos 

Estaduais, em âmbito estadual (considerando as especificidades regionais), e 

aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, em âmbito local (considerando as 

especificidades locais). Cabe aos conselhos (estaduais e municipais) a emissão 

de resoluções que estabeleçam padrões de qualidade, mas mencionados 

conselhos para realizarem esta tarefa devem ser consultivos e deliberativos.

Na fase de monitoramento, interessante se ter indicadores ambientais que 

permitam expressar os progressos, ou não, das metas e prazos instituídos 

na política ambiental municipal e para averiguar o alcance efetivo da 

sustentabilidade no território.

A fiscalização é condição constitucional dada aos municípios, por meio do 

Art. 23, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar nº 

140/2011. Ficou estabelecido no Art. 9º de mencionada Lei, como uma das 

competências do município: 

XIII- exercer o controle e fiscalizar as atividades e 

empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, 

ambientalmente, for cometida ao Município (BRASIL, 2011).

Derivado do poder de polícia de que o Poder 

Público tem, a fiscalização permite que o gestor 

realize a vistoria e a verificação dos procedimentos 

acordados nos atos administrativos, a exemplo 

do licenciamento, bem como da inspeção dos 

procedimentos e equipamentos de proteção ao 

meio ambiente. 

Anterior à Lei Complementar nº 

140/2011 não era o município 

o ente competente a licenciar, 

salvo se houvesse um convênio 

preestabelecendo a delegação 

do Estado para tal finalidade. 

Assim, alerta-se para que as ações 

anteriores à mencionada Lei, sejam 

analisadas à luz da legislação 

vigente, à época. 

VOCÊ SABIA?

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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As limitações administrativas derivam do poder de polícia e, conforme 

o nome diz, restringem o exercício de determinado agente econômico 

(público ou privado) com vistas a promover o bem-estar da coletividade. Nas 

questões ambientais, essa ferramenta “limitações administrativas” representa 

um importante mecanismo de controle no uso dos recursos ambientais. As 

limitações administrativas são restrições unilaterais impostas pelo Poder 

Público no sentido de permitir, coibir ou permitir determinada ação, portanto 

auxiliam no controle do uso dos recursos naturais.

A proteção do meio ambiente depende de uma legislação (federal, estadual 

e municipal) que respeite os princípios constitucionais e o arcabouço jurídico 

institucional. Importante, também, que a fiscalização seja exercida de maneira 

eficiente, livre de corrupção, para que os potenciais praticantes de delitos ou 

crimes ambientais sejam realmente coagidos a adotarem posturas corretas e 

condizentes com a legislação pertinente.

Quanto ao licenciamento, este instrumento de comando e controle, 

preconizado pela Política Nacional do Meio Ambiente, autoriza o órgão 

ambiental licenciador permitir, ou não, a efetiva implementação e operação 

de atividades potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente. 

Com a instituição da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011, os municípios 

passaram a ter a competência de licenciar empreendimentos ou atividades 

de impacto local (Art. 9º, inciso XIV). 

As orientações gerais sobre licenciamento ambiental, no ordenamento jurídico-

institucional brasileiro, estão na Lei nº 6938/1981, na Lei Complementar nº 

140/2011, na Resolução CONAMA nº 1/1986 e Resolução CONAMA nº 237/1997. 

A disciplina Licenciamento Ambiental de Obras de Saneamento abordará, com 

maiores detalhes, esse importante instrumento de comando e controle. 

Nesse tópico, foi possível perceber o quão importante é o estabelecimento da 

política municipal de meio ambiente, da instituição dos órgãos que compõem o 

Sismuma e as ações de monitoramento (inclusive a utilização de indicadores), 

de fiscalização e do licenciamento. Vimos as competências de zelar, fiscalizar e 

legislar sobre matéria ambiental e o que cabe ao município. O tópico, a seguir, é 

dedicado à interface da política urbana com as questões dos recursos hídricos.
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Neste tópico, discutiremos os impactos ambientais que podem surgir 

por conta de inadequados uso e ocupação do solo no município e 

seus prejuízos sociais e ambientais. Explicaremos a diferença dos 

resultados produzidos na bacia hidrográfica com uso adequado e inadequado 

do solo. Traremos, também, as potenciais formas de atuação do gestor 

público municipal na identificação dos problemas ambientais.

As decisões de implantação, ou não, de atividades socioeconômicas causam 

impactos ambientais na bacia hidrográfica, que podem ser positivos ou 

negativos. O planejamento de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica 

deve ser pensado de tal modo que vise a minimizar os potenciais impactos 

e evitar o efeito em cadeia, ou efeito dominó, dos subsistemas que se 

interrrelacionam dentro da bacia hidrográfica. 

4.1 A OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E SEUS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A bacia hidrográfica é compreendida como o espaço geográfico, no qual o 

escoamento superficial de qualquer ponto desse espaço geográfico converge 

para um ponto fixo único, ao final da bacia, que se denomina exutório, na 

foz de um recurso hídrico. Toda e qualquer ocupação na bacia hidrográfica 

interfere na gestão de recursos hídricos e, consequentemente, na qualidade 

ambiental desse espaço geográfico, inclusive da qualidade da água.  Conforme 

a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), a bacia hidrográfica 

TÓPICO 4
A política urbana e a questão da 
água

OBJETIVOs
•	 Compreender os potenciais 

impactos ambientais em bacia 
hidrográfica

•	 Entender a questão da água na 
gestão ambiental municipal

•	 Identificar os problemas ambientais 
e compreender as formas de 
atuação do município

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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é a unidade territorial de planejamento, sendo a gestão de recursos hídricos: 

descentralizada e participativa.

A figura 3, a seguir, mostra o exemplo de uma bacia hidrográfica e alguns 

tipos de uso e ocupação do solo que podem interferir na qualidade ambiental, 

inclusive de qualidade de água.

Figura 3: Cenários: Sustentável (à direita) e Insustentável (à esquerda) de bacia hidrográfica.

Fonte: Adaptado de Van Paddenburg et al., (2012, p.30)

Se a ocupação do solo não se der de maneira ordenada, adequada e em 

consonância com a capacidade de suporte do local, muito provavelmente, as 

consequências, em cadeia, serão negativas e vão interferir na qualidade de 

vida da população, com significativos resultados negativos na qualidade da 

água e nos indicadores de saúde ambiental, como um todo. 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS E A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Cada município possui características que lhe são próprias, peculiares, únicas. 

Importante que o gestor público municipal conheça bem o seu território, a 

sua casa. Quem melhor conhece a sua casa, senão os seus moradores? Uma 

importante etapa da gestão ambiental municipal é ser capaz de identificar os 

problemas ambientais existentes no território.
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Essa etapa pode e deve ser realizada em conjunto com a participação da 

sociedade civil, por meio de reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

ou nas conferências municipais (de meio ambiente, de resíduos, das cidades, 

dentre outras), por exemplo. 

Os atores sociais de um município no intuito de identificar os problemas 

ambientais de seu município devem ser capazes de apontar, sobre um mapa, os 

locais onde estão instalados os empreendimentos ou atividades que podem, de 

alguma maneira, influenciar nos problemas ambientais, a exemplo de: estradas, 

indústrias, lixões, barragens, portos, aeroportos, usinas, dentre outros.

Vale ressaltar que só após a identificação dos problemas ambientais, é 

possível estabelecer uma hierarquia de prioridades e proceder a definição das 

estratégias de atuação do município, dentro de suas competências legais de 

monitorar, fiscalizar, aplicar multas, interditar, suspender, ou seja, produzir os 

resultados inerentes às suas obrigações e deveres.

Chegamos ao final de nossa aula com essa exposição dos problemas 

ambientais e de que forma o poder público municipal pode intervir para 

saná-lo. Vimos, ainda, ao longo da aula o conceito e a importância da gestão 

ambiental municipal, dos diversos instrumentos inerentes às políticas: urbana 

e de meio ambiente, além da compreensão das interrelações decorrentes do 

uso e ocupação do solo e das suas consequências na bacia hidrográfica, 

positivas ou negativas.

Na próxima aula, abordaremos a interface do instrumento Zoneamento 

Ecológico Econômico, dos instrumentos de gestão urbana e dos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos com o processo de planejamento municipal e 

os Planos de Recursos Hídricos.

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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1. Vimos em nossa aula os conceitos relacionados à gestão Urbana e às fases 
que compõem um Sistema de Gestão Ambiental. Desta forma, responda: seu 
município possui o Sistema Municipal de Meio Ambiente implementado? Em caso 
afirmativo, quais as competências atribuídas ao órgão local de meio ambiente? 
Quais deliberações do Conselho Municipal de Meio Ambiente tornaram-se 
efetivamente ações locais no último ano?

2. Dentre os importantes instrumentos utilizados para a gestão ambiental em um 
município, está o PDM (Plano Diretor Municipal). Pensando nisso, responda: seu 
munícipio possui PDM? Em caso afirmativo, cite quais mudanças relacionadas 
aos recursos hídricos foram identificadas após a implantação do PDM? No caso 
da não existência do PDM, relacione os motivos ou justificativas para que este 
seja elaborado e identifique a baseline (linha de base) do seu município.

3. Identifique os problemas ambientais de seu município e elenque as prioridades 
a serem realizadas para os próximos cinco anos.

PRATIQUE

AT IV IDADE S  DE  APR OFU NDAME NTO
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Planejamento Municipal: 
estratégia de desenvolvimento local

2
AULA

Fonte: http://w
w

w
.freeim

ages.com
/

Caro(a) cursista,

Na aula anterior, apresentamos o conceito e a importância da gestão ambiental 

municipal, a relevância da instituição do Sistema Municipal de Meio Ambiente 

(Sismuma) para que o seu muncípio tenha adequada gestão ambiental municipal, 

além de estudarmos alguns dos diversos instrumentos inerentes às políticas: 

urbana e de meio ambiente. 

Nesta aula, abordaremos o instrumento de gestão denominado Zoneamento 

Ecológico Econômico, bem como sua interface com outros instrumentos de 

gestão urbana e com instrumentos de gestão de recursos hídricos, considerando 

o processo de planejamento municipal. A aula é composta por três tópicos: no 

primeiro é abordado o que é e para que serve o Zoneamento Ecológico Econômico; 

no segundo, explanamos sobre a interface dos instrumentos de gestão de recursos 

hídricos e o planejamento do uso do solo; e no terceiro tópico, discutimos acerca 

do planejamento municipal e planos de bacias: integração estratégica para o 

desenvolvimento local. Vamos à aula!

Objetivos

•	 Compreender o conceito de Zoneamento Ecológico Econômico e sua 
relação com o planejamento municipal

•	 Entender a interface dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e 
planejamento do uso do solo

•	 Discutir a estratégia para desenvolvimento local, por meio da integração 
entre planejamento municipal e planos de bacias

AU LA  2
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TÓPICO 1
Zoneamento Ecológico 
Econômico: o que é e para que 
serve?

OBJETIVO
•	 Compreender o conceito de 

Zoneamento Ecológico Econômico 
e sua relação com o planejamento 
municipal

Neste tópico, descreveremos o que é Zoneamento Ecológico Econômico 

(ZEE), quais os entes competentes pela sua realização no território 

(municipal, estadual e nacional), bem como o papel do ZEE no planejamento 

municipal. Falaremos, ainda, das diferenças existentes entre: Zoneamento de Uso 

do Solo, Zoneamento Ambiental e Zoneamento Ecológico Econômico.

No decorrer da aula, trataremos dos diferentes instrumentos de gestão 

denominados zoneamentos, que estão dispostos em diferentes políticas 

públicas. Cada um desses instrumentos apresenta um conceito e uma finalidade 

diversa, mas que podem e devem ser implementados por você, gestor público 

municipal, pois auxiliam na execução da gestão ambiental municipal. 

Reflita um pouco qual o primeiro pensamento quando se fala em zoneamento?

Alguns poderiam pensar em zonas, regiões. Outros 

poderiam pensar em solo urbano, em parcelas, em 

dividir o solo. Na verdade, existem vários instrumentos 

de gestão, oriundos de diferentes políticas, que 

são denominados zoneamento. E você, gestor 

ambiental municipal, deve saber distinguir cada um 

deles, bem como determinar para que cada um se 

destina. Assim, você terá em mãos as ferramentas 

necessárias para atuar adequadamente e executar o 

planejamento municipal com viés sustentável.

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL

Nem toda palavra zoneamento 

significa a mesma coisa. Procure 

diferenciar o tipo de zoneamento 

para não incorrer em equívocos no 

planejamento municipal.

GUARDE BEM ISSO!
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A palavra zoneamento exige um complemento para que você possa distinguir 

um instrumento do outro. Neste tópico, abordaremos: zoneamento ecológico 

econômico, zoneamento de uso de solo e zoneamento ambiental (das 

Unidades de Conservação). Todos são instrumentos de planejamento ou de 

ordenamento territorial, conforme você já estudou na aula 1 desta disciplina.

O quadro a seguir traz as características dos três tipos de zoneamento.

Quadro 3: Tipos de zoneamento enquanto instrumento de gestão dispostos em 

diferentes políticas públicas

Tipo de 
zoneamento

Política a qual se 
refere o instrumento

Ente competente 
para execução

Características
gerais

Considerações

Zoneamento de 
uso do solo

Lei Federal no 
10257/2001 (Estatuto 

da Cidade) 

Município 
(exclusivamente)

- É instrumento de 
política urbana;

- é o mecanismo de 
ordenação e controle 

do uso do solo;

- traz os usos 
compatíveis e 

incompatíveis, por 
meio das limitações 

administrativas;

- está previsto no 
Art. 4o, inciso III, 

alínea b) disciplina do 
parcelamento, do uso e 

ocupação do solo.

O Zoneamento do uso do 
solo pode estar inserido 

dentro do Plano Diretor do 
Município.

Caso não esteja dentro do 
PDM, pode ser instituído 
por meio de diploma legal 
municipal (Lei, Decreto, 

dentre outros).

O zoneamento do uso do 
solo parcela (ou divide) 
o território municipal em 

zonas com características 
próprias ou impróprias de 

uso e ocupação.

Somente o município 
pode legislar sobre uso do 
solo, conforme Art. 30, da 

Constituição Federal.

Zoneamento 
Ecológico 

Econômico

Lei Federal no 
6938/1981 (Política 
Nacional do Meio 
Ambiente -PNMA)

Regulamentado pelo 
Decreto Federal 
no 4297/2002; 

modificado 
pelo Decreto no 

6288/2007.

União (elabora 
e executa ZEE 

nacional, regional 
e por biomas 

brasileiros)

Estados (elaboram 
e executam ZEE 

estadual)

Municípios 
(elaboram e 

executam ZEE 
local)

- é instrumento de 
política de meio 

ambiente, portanto é 
instrumento de gestão 

ambienta;

- está previsto no Art. 
9o, da Lei Federal no 
6938/1981, inciso II;

- está previsto no Art. 
4o da Lei Federal no 
10257/2001, inciso 
III, alínea b), para os 

municípios.

- tem por objetivo 
geral organizar, de 
forma vinculada, as 

decisões dos agentes 
públicos e privados 

quanto a planos, 
programas, projetos e 
atividades que, direta 

ou indiretamente, 
utilizem recursos 

naturais, assegurando 
a plena manutenção 

do capital e dos 
serviços ambientais dos 

ecossistemas.

Na PNMA, está com 
o nome Zoneamento 
Ambiental, mas foi 

regulamentado como 
Zoneamento Ecológico 

Econômico.

Estuda as suscetibilidades 
(vocações) e as restrições 

impostas pelo meio 
ambiente, em um 

determinado espaço 
geográfico, quanto a 
todas as atividades 
socioeconômicas.

A escala do mapeamento 
vai depender do tipo de 
ZEE (nacional, regional, 

estadual ou local).
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Zoneamento 
Ambiental

Lei Federal no 
9985/2000 (Sistema 

Nacional de Unidades 
de Conservação da 
Natureza - SNUC)

Decreto Federal 
no 4340/2002 

(regulamenta o SNUC)

União (por meio 
do ICMBio, no 

caso da Unidade 
de Conservação 
ter sido criada 

pela União)

Estados (por meio 
do OSMA – órgão 
seccional de meio 
ambiente, no caso 

da Unidade de 
Conservação ter 
sido criada pelos 

Estados)

Municípios (por 
meio do OLMA 
– órgão local de 

meio ambiente, no 
caso da Unidade 
de Conservação 
ter sido criada 

pelos municípios)

-é instrumento de 
gestão de áreas 

protegidas;

- está previsto no Art. 
14 do Decreto Federal 

no 4340/2002;

- define setores (ou 
zonas) dentro de 
uma unidade de 

conservação, com 
objetivos de manejo e 
normas específicos;

- é parte integrante do 
Plano de Manejo.

Tem por finalidade 
proporcionar os meios e as 
condições para que todos 
os objetivos da unidade 
de conservação possam 
ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz.

Permite diferentes graus 
de proteção no território da 
unidade de conservação.

Assemelha-se ao ZEE 
no sentido de estudar 

as vocações e restrições 
dentro da Unidade 
de Conservação, 

estabelecendo setores 
com diferentes graus de 

proteção ambiental.

Conforme Cases (2012), 
varia em função dos tipos 
de destinação permitidos 

na unidade de conservação 
(por exemplo, zona 

histórico-cultural, zona 
de recuperação, zona de 

proteção de vida silvestre); 
em razão da intensidade 
da ação/intervenção que 
se permite sobre o meio 
(por exemplo, zona de 

uso restrito, zona de uso 
extensivo, zona de uso 

intensivo).

Fonte: Autora (2015)

Como você pôde observar no quadro 3, o município 

tem a competência de executar os três tipos de 

zoneamento. Assim, o gestor municipal deve ficar 

atento para elaborar o zoneamento do uso do solo, 

conforme preconiza o Estatuto da Cidade, que é 

instrumento da política urbana, parte integrante 

do Plano Diretor do Município (vimos este assunto 

na aula 1 desta disciplina). O Município deve 

realizar  o zoneamento ambiental em Unidades de 

Conservação criadas pelo Município e este deve, prioritariamente, elaborar o 

seu ZEE municipal, do qual falaremos agora.

1.1 O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO

O objetivo primordial do ZEE é estabelecer medidas e padrões de proteção 

ambiental, destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos 

e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 

Você vai estudar com mais detalhes 

sobre áreas protegidas e sobre 

Unidades de Conservação na aula 4 

desta disciplina.

ATENÇÃO!

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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sustentável e a melhoria das condições de vida da população (BRASIL, 2002).

Portanto, o ZEE deve ser elaborado pelas instâncias competentes, nos 

diferentes níveis de atuação do planejamento, de maneira prévia e o mais 

cedo possível, na intenção de verificar as vocações e as restrições do 

território com relação a todas as atividades socioeconômicos possíveis de 

serem implementadas naquele espaço.

Quando da elaboração do ZEE, o gestor público 

deve ficar atento à metodologia proposta no 

Decreto Federal no 4.297/2002, que definiu os 

procedimentos que a equipe de elaboração deve 

seguir.

Vimos no Quadro 3 que cada ente da federação 

(União, Estados e Municípios) deve elaborar o ZEE 

de sua competência. Assim, o ZEE Nacional, os ZEE Regionais (Região Norte, 

Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste) e os ZEE de Biomas (a exemplo do 

ZEE da Amazônia Legal) devem ser elaborados pela União e devem ser feitos 

na escala de 1:5.000.000 ou 1:1.000.000. 

Nos casos dos Estados, a elaboração dos seus ZEE deve seguir a escala de 

referência 1: 250.000 nos estados da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste 

e a escala de 1:100.000 os estados da Região Sul e Sudeste, bem como os 

ZEE de regiões costeiras.

Com relação aos ZEE locais, elaborados pelos 

Municípios, devem ser realizados na escala 

1:100.000, conforme dispõe o regulamento 

estabelecido pelo Decreto Federal no 4.297/2002.

Observe que quanto menor o denominador da 

escala, maior o nível de detalhamento do ZEE. 

Em outras palavras, quanto maior a escala (com 

denominador menor), maior será o desenho, maior 

o nível de informação presente naquele desenho 

Acesse o site http://www.planalto.

gov.br/ccivil_03/decreto/2002/

d4297.htm e veja na íntegra o 

Decreto nº 4.297/2002.

SAIBA MAIS!

Você sabia que o Macro ZEE da 

Amazônia Legal passou por um 

amplo processo participativo? O 

Decreto federal no 7.378/2010 

institutiu o MacroZEE da 

Amazônia Legal e este passou 

a compor a agenda de 

desenvolvimento regional.

VOCÊ SABIA?

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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e melhor entendimento das condições locais para estabelecer os níveis de 

ordenamento territorial, considerando as características ambientais locais.

É por isso que os ZEE municipais devem ser elaborados em escala maior, 

porque o nível de informação que se deseja para o planejamento municipal 

deve ser o mais próximo da escala real, aquela que 

vivenciamos no dia a dia. 

Importante lembrar que o ZEE é um estudo técnico, 

elaborado por equipe técnica que detenha 

conhecimento compatível com a elaboração 

desse instrumento.  Os profisisonais integrantes 

da equipe devem ser legalmente habilitados para 

tal finalidade e os produtos (ZEE) são gerados por 

meio de Sistemas de Informações Geográficas, que 

são programas de computadores (softwares) com 

essa finalidade. Existem softwares que são de livre 

acesso, outros não. Um exemplo de software livre 

que permite a execução desse tipo de atividade é 

o SPRING - Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas, 

do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Outro ponto importante é que a sociedade civil deve 

participar do processo de elaboração do ZEE, por 

meio dos mecanismos legítimos existentes, por 

exemplo, a consulta pública.

Vimos que o ZEE é um instrumento de planejamento, 

necessário ao ordenamento territorial e que o ZEE 

não é a mesma coisa de Zoneamento de uso do solo, até porque o único 

ente federativo que tem a competência constitucional de legislar sobre uso 

e ocupação do solo é o município. Portanto, o ZEE não deve, como produto 

final, dizer o que pode e o que não pode ser implementado em um espaço 

terriorial. O produto final de um ZEE são cenários: tendenciais e alternativos 

(inciso II, Art. 12, BRASIL, 2002).

A equipe técnica de elaboração 

de ZEE pode ser constituída por 

técnicos do próprio órgão ou, 

caso o órgão não tenha recursos 

humanos, em quantidade e 

qualificados para tal, pode abrir 

edital de licitação, considerando 

todas as prerrogativas da legislação 

pertinente brasileira.

SAIBA MAIS!

Você sabia que a versão gratuita 

do SPRING pode ser adquirida em 

http://www.dpi.inpe.br/spring/

VOCÊ SABIA?
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O que se espera de produto final de um ZEE, conforme Art. 14 (BRASIL, 

2002) são:

•	 diagnósticos dos recursos naturais presentes no território, 
em que se devem conter as Unidades dos Sistemas Ambientais (ou 
geoambientais), as fragilidades naturais (perda de biodiversidade, 
vunerabilidade do solo, quantidade e qualidade de recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos), as potencialidades naturais 
(aptidão agrícola, potencial madeireiro), indicação de corredores 
ecológicos, tendências de ocupação e incompatibilidades legais 
(áreas protegidas e ocupação ilegal, por exemplo);

•	 diretrizes gerais e específicas (necessidade de proteção 
ambiental de áreas, bem como conservação da água, do solo, da 
fauna, da flora), definição de áreas protegidas a serem instituídas 
no território, atividades adequadas para cada zona (sugestões 
considerando as potencialidades e restrições) e medidas para 
promover o desenvolvimento sustentável.

O ZEE local deve anteceder o zoneamento 

do uso do solo, pois a existência do ZEE local 

auxiliaria sobremaneira o gestor público na 

indicação de quais as atividades são realmente 

compatíveis com determinadas regiões de seu 

território. Veja: a informação que constar em 

um ZEE (local, estadual, nacional ou regional) 

de que determinada área não tem potencial de 

instalação de uma determinada atividade, não 

significa dizer que aquela atividade está proibida 

de ser instalada. Quem vai proibir, coibir, permitir ou obrigar a instalação de 

atividades é o município, pois a ele cabe constitucionalmente legislar sobre 

uso do solo. O instrumento que ele (município) vai usar para realizar essa 

ação é o zoneamento de uso do solo que deve vir como integrante do Plano 

Diretor do Município.

Montaño et al. (2007) consideram o ZEE um instrumento essencial para a 

efetividade de outros instrumentos, uma vez que se adequa à obtenção de 

respostas amplas com relação à viabilidade da ocupação do território em 

“O ZEE pode ser visto como um 

plano de desenvolvimento regional 

e não como uma ação exclusiva do 

setor ambiental da administração 

pública” (SOUZA, 2000, p 65).

ATENÇÃO!

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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bases ambientalmente sustentáveis, tanto em relação aos fatores ambientais 

a serem considerados, como também na delimitação das áreas de influência 

e/ou identificação de conflitos.

Para auxiliar você, gestor ambiental municipal, a compreender como se elabora 

um ZEE, a figura 4 traz, esquematicamente, esse procedimento, mostrando 

que são necessários para o estudo dos cenários dois pontos: a ponderação 

sobre os fatores ambientais para cada uma das atividades estudadas; e a 

sobreposição (cruzamento) das informações (diversos mapas temáticos: 

recursos hídricos, uso do solo, infraestrutura, geologia, dentre outros). O 

produto final do ZEE (nacional, regonal, estadual ou local) se constitui em 

diversos cenários de aptidões para as diferentes atividades socioeconômicas. 

Os resultados terão n cenários de aptidão conforme n atividades estudadas.

Figura 4: Elaboração de cenários do Zoneamento Ecológico Econômico.

Fonte: Ranieri (2000).

Para sintetizar tudo o que estudamos anteriormente, podemos dizer que o 

ZEE é um instrumento que indica possibilidades de ocupação, baseadas em 

critérios técnicos e com participação social, portanto, é considerado também 

como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Assim, corroboramos 

com o que preconiza Oliveira (2004, p.42) ao comentar que 

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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[...] a finalidade do ZEE é auxiliar a formulação de políticas e estratégias de 

desenvolvimento, o que possiblita a visualização, por meio dos cenários, da 

distribuição das áreas suscetíveis a processos naturais e também das áreas 

com maior ou menor potencial para a implantação de atividades, de maneira 

bastante clara e sempre em função da capacidade de suporte do meio.

Nesse tópico, estudamos o conceito de Zoneamento Ecológico Econômico 

como instrumento de gestão ambiental e sua importância no planejamento 

e ordenamento territorial e, também, como estratégia de desenvolvimento. 

Vimos, ainda, que existem outos tipos de zoneamento e que cada um deles 

exerce um papel diferente na gestão ambiental municipal. 

No tópico 2, estudaremos a interface do instrumento Zoneamento Ecológico 

Econômico com outros instrumentos de gestão ambiental e de gestão de 

recursos hídricos que concorrem para uma adequada gestão ambiental.

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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TÓPICO 2
A interface dos intrumentos de 
gestão de recursos hídricos e o 
planejamento do uso do solo

OBJETIVO
•	 Entender a interface dos 

instrumentos de gestão de recursos 
hídricos e planejamento do uso do 
solo

Neste tópico, veremos que os instrumentos de gestão de recursos 

hídricos (estudados por você na disciplina Instrumentos de gestão de 

recursos hídricos, no módulo 4), têm interface com outros instrumentos 

de gestão (ambiental, de resíduos sólidos, de saneamento, de política urbana, 

dentre outros). Veremos, ainda, que o planejamento do uso do solo, que é dever 

constitucional do município, deve “dialogar” com os instrumentos de gestão de 

recursos hídricos, para que se possa ter adequada gestão ambiental municipal.

Vimos, na aula 1 desta disciplina, a interface de alguns instrumentos de 

gestão ambiental, de gestão de recursos hídricos e de gestão urbana, para 

tornar uma cidade sustentável. A figura 5 (reprodução da Figura 1, da aula 

1) apresenta instrumentos de gestão urbana e de gestão ambiental para 

promover cidades mais sustentáveis.

Figura 5: Articulação dos diferentes instrumentos de gestão.

Fonte: Autora (2015).

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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Vamos “incrementar” essa figura para que você, gestor público, possa visualizar 

a interface de outros instrumentos necessários à adequada gestão municipal. 

Você deve perceber que esses instrumentos fazem parte de seu trabalho, com 

o intuito de tornar o seu município um local mais apropriado de se viver.

Conforme já estudamos, são cinco os instrumentos de gestão de recursos 

hídricos, são estes: Planos de Recursos Hídricos; enquadramento de corpos 

hídricos; outorga de água; cobrança de água; e o Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos - SINGERH.

A figura 6 mostra a articulação de vários instrumentos de recursos hídricos, 

de gestão ambiental e de gestão urbana.

Figura 6: Interface entre instrumentos de gestão de recursos hídricos e outros 

instrumentos de gestão para auxiliar no planejamento municipal.

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Na Figura 6, percebemos que o SINGERH tem estreita relação com o 

SINIMA (Sistema Nacional de Informações em Meio Ambiente) e que ambos 

devem conter as informações que lhes têm relação direta ou indireta. O 

enquadramento dos corpos hídricos é uma das ferramentas auxiliares 

que deve ser considerada pelo órgão ambiental competente de licenciamento 

para expedir, ou não, a licença ambiental de algum empreendimento ou 
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atividade. O enquadramento também é uma ferramenta a ser considerada 

no Plano Diretor do Município (PDM), consequentemente, no zoneamento do 

uso do solo, que é parte integrante do PDM.

A garantia da sustentabilidade ambiental no município e a promoção do  

desenvolvimento local passam também pela convergência dos Planos de 

Recursos Hídricos e do Plano Diretor do Município com instrumentos de gestão 

de recursos hídricos, a exemplo da outorga da água e do enquadramento 

dos corpos hidricos, pois são mecanismos que interferem diretamente na 

quantidade e qualidade da água dos mananciais.

O Plano de Recursos Hídricos, como o próprio nome diz, é um instrumento 

de planejamento e deve dialogar com os outros instrumentos de planejamento 

e ordenamento territorial, dentre estes: o ZEE estadual, o ZEE local e o PDM.

Você, gestor público municipal, deve proceder o planejamento municipal, de 

uso do solo, de maneira a:

Figura 7: Aspectos a considerar em um processo de planejamento municipal

Fonte: Autora (2015).

Para realizar, então, esse planejamento considerando os aspectos 

supracitados, você dispõe dos diversos instrumentos de gestão, de diferentes 
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políticas, que auxiliam no planejamento municipal, 

conforme você pode visualizar na Figura 7. 

Lembre-se, ainda, da aula 1 desta disciplina, 

em que discorremos sobre as competências 

municipais, sobre o Plano Diretor do Município e 

sobre planejamento urbano.

Nesse aspecto, o ZEE adquire importância 

singular, pois conforme visto no tópico anterior, 

é um instrumento que permite a integração de 

Políticas, Planos, Programas (PPP) e projetos no 

território.

Ademais, atentar que, quando o ZEE existir, a legislação obriga que o gestor 

público o considere em todo o processo de planejamento e implementação 

de políticas públicas, inclusive para o procedimento do licenciamento 

ambiental e para concessão de crédito oficial ou de benefícios tributários (Art. 

20, BRASIL, 2002).

É desejável, então, que o planejamento urbano (o planejamento do uso do 

solo do município) tenha o respaldo técnico de instrumentos de ordenamento 

territorial, a exemplo do ZEE. Dessa maneira, esses instrumentos auxiliariam 

na elaboração e execução de instrumentos de gestão urbana, como exemplo 

o Plano Diretor do Município.

Chegamos ao final do tópico 2. Nele estudamos a interface dos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos com o planejamento municipal, considerando, 

ainda, outros instrumentos de gestão que auxiliam no processo de 

planejamento. Vimos o quão o ZEE local é importante e que deve ser 

elaborado para compatibilizar o uso do território municipal com a melhoria da 

qualidade de vida.

No próximo tópico, abordaremos a estratégia de desenvolvimento local, por 

meio dos instrumentos de planejamento e da participação pública.

A sociedade civil deve fazer 

parte de todo o processo 

de planejamento municipal. 

A participação pública é 

legítima e legal; bem como 

auxilia, de maneira efetiva, 

o desenvolvimento local 

sustentável.

GUARDE BEM ISSO!
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TÓPICO 3

Planejamento municipal 
e os planos de bacias: 
Integração estratégica para o 
desenvolvimento local

OBJETIVO
•	 Discutir a estratégia para 

desenvolvimento local, por meio 
da integração entre planejamento 
municipal e planos de bacias

Neste tópico, abordaremos um aspecto fundamental para 

a sustentabilidade municipal, que são as estratégias para 

desenvolvimento local. Para tanto, resgataremos os conceitos que 

você, gestor público, estudou na aula 1 desta disciplina sobre a importância 

da bacia hidrográfica como elemento de planejamento e estudo para gestão 

de recursos hídricos.

A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento de recursos hídricos, 

portanto o município deve pensar na(s) bacia(s) hidrográfica(s) que esteja(m) 

dentro do território municipal, quando for elaborar o seu planejamento.

Você viu na disciplina Instrumentos de gestão em recursos hídricos, no módulo 4, 

as características dos Planos de Recursos Hídricos, que são planos de longo prazo 

(15 a 20 anos), com horizonte de planejamento compatível com a implementação 

de programas e projetos, contendo: diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos; análise dos padrões de ocupação do solo; balanço entre disponibilidade 

de água e demandas futuras, em quantidade e qualidade com identificação de 

conflitos potenciais; proposta de criação de áreas sujeitas à restrição de uso que 

protejam recursos hídricos, dentre outros aspectos (BRASIL, 1997).

A Figura 6, do tópico 2 desta aula, mostra a interface direta entre os Planos 

de Recursos Hídricos (ou Planos de Bacias) e o Plano Diretor do Município, 
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que é um dos instrumentos de planejamento municipal. Lembre-se de 

que a participação pública é condição sine qua non em todo o processo, o 

que se constitui em uma estratégia importante para a consecução do 

desenvolvimento local. Ela é fundamental para garantir que haja, de fato, 

o desenvolvimento sustentável. Quanto melhor a participação no processo 

de tomada de decisão, melhores serão os resultados no cenário futuro, em 

termos de sustentabilidade ambiental.

O Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (UNEP, 2014) alerta que 

nem todos os usuários de água de uma bacia hidrográfica devem fazer parte da 

totalidade do processo de tomada de decisão, pois alguns processos estão fora 

do escopo (abrangência) do usuário de água. Mas é importante a participação dos 

interessados (stakeholders) no processo de tomada de decisão e essa participação 

pode assumir diferentes formas e ter diferentes níveis (UNEP, 2014).

Muitos problemas identificados na bacia hidrográfica, e que serão os desafios 

do planejamento municipal, podem ser melhor solucionados com elevado 

nível de participação dos interessados. Isso porque o Plano de Recursos 

Hídricos (que traz a gestão da quantidade e qualidade da água, bem como 

a manutenção da qualidade ambiental) deve estar totalmente ligado ao 

planejamento estratégico municipal.

A Figura 8 traz o processo de participação dos interessados, configurando-se 

em uma escada de caracterização, que pode se traduzir em estratégia local 

para o desenvolvimento.

Figura 8: Escada de caracterização da participação dos interessados.

 

Fonte: UNEP (2014).
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Os planos que não “dialogam” entre si, ou seja, que são elaborados de 

maneira separada, não estratégica, não integrada, podem alocar orientações 

ou tarefas duplicadas e de atuação em diferentes horizontes temporiais. Nesse 

sentido, essa situação pode, de alguma maneira, prejudicar os resultados 

estratégicos de sustentabilidade do território. Isso não é desejável.

O desejável é que os planos sejam integradores, estratégicos e que tenham 

como obejtivo final a manutenção da qualidade ambiental no município. Por 

isso, mesmo que os diferentes planos (oriundos das obrigações das diferentes 

políticas públicas) tenham sido elaborados em tempos diferentes e de maneira 

não integrada, quando do período de revisão desses planos, é importante que 

se faça essa integração, visando, sempre, o desenvolvimento local. Assim, é 

necessário que você, gestor municipal, atente para a tarefa de integração.

A estratégia para o desenvolvimento local sustentável incorpora um 

planejamento municipal que defina, segundo Guimaraens (2010), a função 

social da propriedade em prol da cidade sustentável, indicando usos 

compatíveis (estabelecendo as condições para sua implantação) e vedando 

usos incompatíveis.

Para finalizar, é preciso que você, gestor público, compreenda a importância que 

o município tem dentro da gestão ambiental. A tomada de decisão de política, 

planejamento e gestão local é do município. Viabilizar o desenvolvimento local 

sustentável pressupõe mudança de estruturas que estejam em desacordo 

com a manutenção da qualidade ambiental. 

Nessa aula, entendemos o conceito e a importância do Zoneamento Ecológico 

Econômico, sua interface com diversos instrumentos inerentes às políticas: 

de recursos hídricos, urbana e de meio ambiente, além da compreensão do 

planejamento municipal como estratégia de desenvolvimento local sustentável.

Na próxima aula, abordaremos a Política Nacional de Saneamento Básico e o 

instrumento Plano Municipal de Saneamento Básico, que têm estreita relação 

com a gestão de recursos hídricos.
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1. A partir do que estudamos nessa aula, responda: Qual a importância do 
Zoneamento Ecológico Econômico para o planejamento municipal? Quais as 
características e resultados que podem influenciar na prática da gestão ambiental 
municipal?

2. Leia e responda: quais os instrumentos de gestão ambiental e de gestão urbana 
estão efetivamente instituídos em seu município? A partir dos instrumentos que 
você listou, faça um desenho em que se demonstre a correlação entre esses 
instrumentos de gestão existentes em seu município.

3. Durante nossa aula, conhecemos alguns dos principais mecanismos de 
participação pública. A partir do que você estudou, elenque quais mecanismos 
seu município já estabeleceu na elaboração dos instrumentos de gestão e 
classifique esses mecanismos de participação na escala de alto, médio e baixo, 
conforme UNEP (2014).

PRATIQUE

AT IV IDADE S  DE  APR OFU NDAME NTO
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Política Nacional de Saneamento 
Básico e seus instrumentos

3
AULA

Fonte: http://w
w

w
.freeim

ages.com
/

Caro(a) cursista,

Na aula anterior, abordamos o instrumento de gestão ambiental denominado 

Zoneamento Ecológico Econômico, ou ZEE, sua interface com instrumentos de 

gestão urbana e instrumentos de gestão de recursos hídricos, bem como sua 

adequação ao planejamento municipal. 

Nesta aula, estudaremos a Política Nacional de Saneamento Básico, que tem 

a água como um de seus elementos integrantes. Temos, então, três tópicos a 

estudar: no primeiro, estudaremos a Política Nacional de Saneamento Básico: 

histórico, diretrizes e objetivos; já no segundo, abordaremos o Plano Nacional 

de Saneamento Básico; e, no terceiro tópico, trataremos do Plano Municipal de 

Saneamento Básico e outros instrumentos de gestão. 

Objetivos

•	 Conhecer o histórico da implementação de política de saneamento no Brasil
•	 Entender a Política Nacional de Saneamento Básico e sua relação com 

gestão de recursos hídricos
•	 Compreender a elaboração e execução do Plano Nacional de Saneamento 

Básico
•	 Entender a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
•	 Compreender a interface do Plano Municipal de Saneamento Básico com 

outros instrumentos de gestão para adequada gestão ambiental municipal

AU LA  3
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Neste tópico, vamos discorrer sobre o breve histórico da instituição da Política 

Nacional de Saneamento Básico, sua importância para o planejamento e 

gestão municipal, seus princípios, suas diretrizes e seus objetivos.

O Saneamento Básico tem estreita relação com a 

saúde ambiental. Ambientes insalubres podem ser 

veículos de contaminação para o aparecimento de 

morbidades na população, ou até mesmo, ocasionar 

óbitos, nos casos mais extremos. A ausência ou a 

ineficiência dos sistemas de saneamento acarretam 

preocupantes indicadores de saúde ambiental, tais 

como, o aumento da taxa de doenças diarréicas 

agudas (DDA), sendo esta uma das causas de morte 

em crianças menores de cinco anos.

Segundo Farias (2011), no Brasil, o governo federal 

passou a intervir, realmente, no setor de saneamento quando compreendeu o seu 

quadro precário. Essa situação do saneamento contribuía para a disseminação 

de epidemias e doenças infecciosas, tratando-se, portanto, de assunto de 

TÓPICO 1
Política Nacional de Saneamento 
Básico: histórico, diretrizes e 
objetivos

OBJETIVOs
•	 Conhecer o histórico da 

implementação de política de 
saneamento no Brasil

•	 Entender a Política Nacional de 
Saneamento Básico e sua relação 
com gestão de recursos hídricos

O Saneamento envolve o conjunto 

de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza 

urbana e manejo de resíduos 

sólidos; e drenagem e manejo de 

águas pluviais.

GUARDE BEM ISSO!
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interesse coletivo. Assim, em 1919, foi criado o Departamento Nacional de 

Saúde Pública, substituído em 1937 pelo Departamento Nacional de Saúde; 

em 1940 foi criado o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS).

Farias (2011) informa que, a partir de 1950, o setor de saneamento passou a 

assumir um caráter cada vez mais desvinculado do setor de saúde, sendo o DNOS 

o órgão responsável pela implementação da política nacional de saneamento até 

1967. Nesse mesmo ano, segundo o autor, foi criado 

o Fundo de Investimento em Saneamento ligado ao 

Banco Nacional de Habitação (BNH), sendo este 

último o executor do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), que foi criado em 1971, executando, 

basicamente, abastecimento de água e esgoto.

Com a extinção do BNH (1986), o PLANASA 

entrou em declínio, pois não conseguiu atingir as 

metas preestabelecidas, que eram atender 90% 

de abastecimento de água e 65% de esgotamento 

sanitário até 1990. 

O quadro a seguir traz os programas federais concernentes à área de 

saneamento básico no período 1990-2005.

Quadro 4: Programas federais na área de saneamento básico, no período 1990-2005.

Objetivo Período Programa Financiamento Beneficiário/desdobramentos

Reduzir as 
desigualdades 

socioeconômicas 
e privilegiar os 
sistemas sem 

viabilidade 
econômica-
financeira

1992 - 1995 PRONURB FGTS e contrapartida
População urbana, em 

geral, com prioridade para 
a de baixa renda.

1992 – 2005 
Prosanear e Pro-

saneamento
FGTS, BIRD e 
contrapartida

Famílias com renda de 
até 12 salários mínimos 

(pro-saneamento) ou 
até 3 salários mínimos 

(prosanear).

1996 – 1999 PASS
OGU, BID, BIRD e 

contrapartida

População de baixa renda 
em municípios com maior 
concentração de pobreza

1992 – 1999 PROSEGE BID e contrapartida
População de baixa renda, 

com famílias de até 7 
salários mínimos.

1992 - vigente FUNASA - SB OGU e contrapartida
Apoio financeiro com 

base em critérios 
epidemiológicos e sociais.

Em 1985, foi criado o Ministério 

do Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, que passou a ser 

responsável pela política nacional 

de saneamento (FARIAS, 2011).

VOCÊ SABIA?
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Modernizar e 
desenvolver a 

institucionalização 
dos sistemas de 

saneamento

1996 - vigente  PROSAB FINEP, CNPq e CAPES
Desenvolvimento de 

pesquisa em tecnologia de 
saneamento ambiental

1993 – 2000 

Programa de 
Modernização 
do Setor de 
Saneamento 

(PMSS I)

BIRD e contrapartida

Assistência técnica a 
municípios e estados; 

investimento em 
modernização empresarial 
e aumento de cobertura 

dirigidos a Casa, Embasa e 
Sanesul.

1999 – 2007 PMSS II BIRD e contrapartida

Financiamento a 
companhias do Norte, 

Nordeste e Centro 
Oeste e estudos de 

desenvolvimento 
institucional.

1997 - vigente  PNCDA OGU e contrapartida

Uso racional de água em 
prestadores de serviços de 
saneamento, fornecedores 
e segmentos de usuários.

Aumentar a 
participação 

privada no setor

1998 - vigente PROPAR BNDES

Estados, municípios 
e concessionários 

contratanto consultoria 
para viabilização de 

parcerias público-privadas.

1997-2005 FCP/SAN
FGTS, BNDES e 

contrapartida

Concessionários privados 
em empreendimentos de 

ampliação de cobertura em 
áreas com renda de até 12 

salários mínimos.

Fonte: Farias (2011) atualizado de Nozaki (2007) e Saiani (2007).

Como você pode observar no quadro 4, o governo federal vem cumprindo 

seu papel constitucional, dado em seu Art. 21, de “elaborar e executar 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social” e ainda “instituir diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”.

Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades e dentro de sua estrutura 

institucional foi criada a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), 

com a função de articular as políticas públicas para o setor e implementar 

soluções que reduzissem o déficit na prestação de serviços de saneamento. 

Assim, três pilares base auxiliaram na construção e atuação da nova política: 

•	 reorganização intitucional do setor;
•	 planejamento, retomada e ampliação dos investimentos em 

saneamento;
•	 formulação de um marco regulatório para o setor.

 Para Forte (2010), dentre os grandes desafios no setor de saneamento 

está a superação do déficit e das desigualdades de acesso aos serviços de 

saneamento, lembrando que o setor prescindiu por mais de vinte anos dos 

instrumentos pertinentes, ou seja, “desde a extinção do BNH que coordenava a 
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operacionalização do PLANASA, as regras para o saneamento básico ficaram 

indefinidas e carecendo de definição de diretrizes gerais que permitissem o 

estabelecimento de uma política nacional para o setor” (FORTE, 2010, p. 20).

Silva e Pereira Júnior (2005) comentam que o Projeto de Lei no 5296/2005, 

originário do Poder Executivo, que tinha por objetivo regulamentar a prestação 

de serviços de saneamento básico no Brasil (posteriormente votado e publicado 

como a Lei nº 11.445/2007), difere do anterior Projeto de Lei (PL) no 4.147 de 

2001, que foi a segunda tentativa de se regulamentar a política de saneamento. 

A primeira tentativa de se regulamentar tais serviços data da década de 1990, 

por meio do PL no 199/1990, do Senado (SILVA e PEREIRA JÚNIOR, 2005).

O grande número de emendas apresentadas ao PL no 5296/2005, no total 856, 

referentes a praticamente todos os artigos, conforme citam Silva e Pereira Júnior 

(2005), demonstra sua complexidade e a polêmica que o tema envolve.

Em 2007, após intensas discussões, foi instituído o 

marco regulatório do Saneamento, por meio da Lei 

Federal no 11.445, de 05/01/2007, que estabeleceu 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico. A 

mencionada legislação foi resultado de negociação 

entre todos os agentes intervenientes ao setor, o 

que abriu novas perspectivas e, sobretudo, marcou 

o início de um novo momento.

Você estudou até agora que saneamento e saúde 

estão diretamente relacionados, que a competência em estabecer diretrizes 

gerais para o saneamento é dever constitucional da União, que o governo federal 

ao longo do tempo tem investido nesta área, mas ainda são muitos os desafios. 

No próximo item, explicaremos o marco regulatório do saneamento básico e as 

atribuições que cabem aos entes da Federação, notadamente, o que cabe aos 

municípios, que é a sua esfera de atuação enquanto gestor ambiental municipal.

1.1 A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO

É importante salientar que a instituição da Política Nacional de Saneamento 

Básico, e de seus instrumentos, possui dois marcos referenciais internacionais, 

Acesse o site http://www.planalto.

gov.b r / cc i v i l _03 /_a to2007-

2010/2007/lei/l11445.htm e veja 

na íntegra a Política Nacional de 

Saneamento Básico, estabelecida 

pela Lei nº 11.445/2007.

SAIBA MAIS!
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que o Brasil assumiu compromisso de atender, que são: 

•	 os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), em cujas 
metas se estabelece a redução de 50%, até 2015, da parcela da 
população sem acesso à água potável e a esgotamento sanitário 
(ano base dos dados – 1990);

•	 a Resolução A/RES/64/292, da Organização das Nações Unidas 
(ONU), de 03/08/2010, que trata dos direitos à água e ao 
esgotamento sanitário, sendo estes um direito humano essencial 
ao pleno gozo da vida e de outros direitos humanos (UN, 2010).

Os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados com 

base nos seguintes princípios: universalização do acesso, integralidade, 

intersetorialidade, controle social, transparência, segurança, qualidade, 

regularidade, dentre outros (BRASIL, 2007).

A universalização do acesso remete à possibilidade de todos os brasileiros 

poderem usufruir do serviço de que necessite, sem barreiras de acessibilidade, 

em outras palavras, significa acesso para todos, sem qualquer discriminção 

ou preconceito (MC, 2013). A equidade pode ser entendida como a superação 

de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas, priorizando aquela 

população que mais necessita para que se possa alcançar a universalização 

dos serviços (MC, 2013).

O tema da integralidade deve orientar a estruturação de programas, políticas 

e sistemas, e também de organização dos serviços e das instituições. 

Portanto, é um dispositivo político que permite aos sujeitos, nos espaços 

públicos, encontrarem novos arranjos institucionais (MC, 2013).

A intersetorialidade habilita as interrelações da gestão ambiental, da gestão 

de recursos hídricos, do uso e ocupação do solo e outras interfaces, no sentido 

de minimizar as distorções que podem surgir no setor. Conforme MC (2013), 

uma prática intersetorial suporia vincular análises, planos, programas, decisões 

e ações aos territórios, no qual as questões mostram suas interdependências.

Outro princípio relevante, em termos de planejamento no setor de saneamento 

básico, refere-se à participação e controle social, sendo esta participação 

social um requisito obrigatório, conforme Brasil (2007), na formulação da 
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Política e na elaboração dos Planos, desde a 

concepção dos mesmos.

Os serviços públicos de saneamento básico são 

de competência do município, no que diz respeito 

à territorialidade municipal e interesse local (Art. 

23 e 30, da Constituição Federal). O titular do 

serviço público de saneamento pode, conforme 

Brasil (2007), delegar a organização, a regulação, 

a fiscalização e a prestação desses serviços. 

Outras funções são indelegáveis, a exemplo 

do planejamento (incluindo a elaboração de planos) e o controle social. O 

Decreto Federal no 7.217/2010, que regulamentou a Lei no 11.445/2007, 

torna possível, ao titular, receber apoio técnico ou financeiro de outros entes 

da Federação, do prestador dos serviços ou de instituições universitárias e de 

pesquisa científica (GALVÃO JÚNIOR, 2013).

Dentre os objetivos da Política Nacional de Saneamento Básico, conforme 

Art. 49 da Lei no 11.445/2007, estão:

•	 contibuir para o desenvolvimento nacional, a redução das 
desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a 
inclusão social;

•	 priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e 
ampliação dos serviços de saneamento básico;

•	 proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental 
aos povos indígenas, outras populações tradicionais;

•	 proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às 
populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados;

•	 incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação 
e fiscalização da prestação de serviços de saneamento básico;

•	 minimizar os impactos ambientais relacionados aos serviços de 
saneamento básico e assegurar que sejam executados de acordo 
com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e 
ocupação do solo e à saúde.

Com base nas competências comuns da União, Estados e Municípios 

apresentadas no art. 23 da Consituição Federal, na Lei no 11.445/2007 e no 

Decreto no 7.217/2010, o Quadro 5 traz as funções dos serviços públicos de 

saneamento básico e seus respectivos responsáveis.

Os recursos hídricos não 

integram os serviços públicos 

de saneamento. Portanto, sua 

utilização está sujeita a outorga 

de direito de uso, nos termos da 

Lei Federal nº 9433/1997. 

VOCÊ SABIA?
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Quadro 5: Funções dos serviços públicos de saneamento básico

Gestão

Serviços públicos de saneamento básico

Abastecimento de 
água potável

Esgotamento 
sanitário

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos

Drenagem e manejo 
de águas pluviais

Planejamento
Indelegável (conforme Decreto no7.217/2010 pode receber apoio técnico de instituições universitárias 

e de pesquisa científica).

Prestação
Direta (conforme a Lei no 8.666/1993, no caso de terceirização) ou delegada (conforme as Leis no 

8.987/1995; 11.079/2004 e 11.107/2005).

Controle 
social

Indelegável

Fiscalização
Direta ou delegável a órgão público ou ente público (Art. 15, inciso I, Brasil, 2007) ou consórcio 

público de direito público (Art. 15, inciso I, Brasil, 2007).

Regulação
Direta ou delegável à entidade reguladora instituída dentro da própria Unidade da Federação (Art. 15, 

inciso I, Brasil, 2007) ou consórcio público de direito público (Art. 15, inciso I, Brasil, 2007).

Fonte: Brasil (2007), Brasil (2010) e CBH Piancó, Piranhas-Açu (2015)

Quanto ao planejamento, Galvão Júnior et al. (2010) informam que este tem 

importância no exercício de qualquer atividade produtiva, sendo essencial para 

que os resultados sejam atingidos com eficiência e eficácia. A Lei no 11.445/2007, 

em seu Art. 19, diz que a prestação de serviços públicos de saneamento deve 

obedecer a um plano o qual abrangerá, no mínimo: 

•	 diagnóstico da situação e de seus impactos;
•	 objetivos e metas de curto, médio e longo 
prazo para a universalização dos serviços;
•	 programas, projetos e ações para o atendimento 
dos objetivos e metas;
•	 ações para emergências e contingências;
•	 mecanismos e procedimentos para a avaliação 
sistemática das ações programadas;

Os planos (nacional, regional e municipais) de 

saneamento básico devem atender as seguintes 

características, conforme Art. 19, da Lei no 

11.445/2007:

•	 serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base 
em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço;

•	 deverão ser compatíveis com os Planos de Bacias Hidrográficas 
em que estiverem inseridos;

•	 serão revisados a cada quatro anos;
•	 serão assegurados a ampla divulgação das propostas e 

terão a participação efetiva da sociedade civil no processo de 
planejamento;

Com base no conteúdo mínimo 

do plano, compete ao titular 

dos serviços escolher qual 

metodologia usar para elaborar 

o plano de saneamento básico, 

seja este de caráter estadual, 

regional ou municipal.

ATENÇÃO!
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•	 deverão englobar todo o território do ente da Federação que o 
elaborou, com exceção dos planos regionais.

Galvão Junior et al. (2010) lembram que o não atendimento à lei quanto ao 

planejamento resulta em severas consequências, princpalmente quanto à 

validade dos contratos e à restrição ao acesso de recursos financeiros da União.

É desejável, segundo Galvão Júnior et al. (2010), que os planos de saneamento 

básico possuam as seguintes características: sustentabilidade (viabilidade 

econômica, social e ambiental); conteúdo; objetividade; exequibilidade 

(cronograma compatível com prazos e metas, incluindo a fase dos trâmites 

legais, como licitações); operacionalidade (possuir estrutura organizacional 

que permita a interação e integração dos serviços de saneamento básico); 

compatibilidade (plano de saneamento em consonância com Plano Diretor 

do Município, com planos de bacias hidrográficas, dentre outros planos); 

participação e controle social (grantir a participação da sociedade no processo 

de planejamento); integração (correlacionar as infraestruturas de saneamento 

básico com as de meio ambiente, saúde, recursos hídricos, habitação e 

outras); universalização do acesso e integralidade.

Para resumir tudo o que estudamos anteriormente, os serviços de saneamento 

básico englobam quatro áreas (abatecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais) 

que têm estreita relação com a saúde ambiental. Vimos que a partir do marco 

legal da Política Nacional de Saneamento Básico, o Brasil tem as diretrizes 

para o setor de saneamento, bem como os instrumentos legítimos e legais 

para estabelecer ações necessárias a diminuir o déficit histórico deste setor.

Nesse tópico, vimos que um dos instrumentos preconizados na Lei no 

11.445/2007, os planos de saneamento básico, são obrigatórios (nos diversos 

níveis de atuação dos titulares da prestação de serviços de saneamento) e que 

o não cumprimento de sua elaboração e execução tem como consequências 

severas restrições, inclusive orçamentárias. Vimos também que o Decreto no 

7.217/2010 regulamentou a lei anteriormente citada.

No tópico 2, estudaremos o instrumento Plano Nacional de Saneamento Básico 

– PLANSAB, seus objetivos, diretrizes e mecanismos de atuação no Brasil.

AU LA  3  -  TÓP ICO  1



56

TÓPICO 2
Plano Nacional 
de Saneamento Básico

OBJETIVO
•	 Compreender a elaboração e 

execução do Plano Nacional de 
Saneamento Básico

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL

A elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) está 

prevista na Lei no 11.445/2007. Esse Plano somente foi divulgado 

em dezembro de 2013, resultado de um processo participativo 

coordenado pelo Ministério das Cidades, e que possuiu três etapas, conforme 

quadro 6, a seguir. 

Quadro 6: Etapas realizadas para a elaboração do Plansab

Etapa Período Ações

1 2008

Marcou o início do processo participativo com o Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade 
de vida e cidadania. O mencionado Pacto foi aprovado pelo Conselho das Cidades (ConCidades) em 
julho/2008 e homologado pelo Ministro das Cidades em dezembro/2008. Em 24/09/2008, por meio 
da Portaria Ministério das Cidades no 462, foi criado o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) para 

estruturar o projeto de elaboração do “Plano Nacional de Saneamento Básico”.

2
2009 e 
2010

Deu início a elaboração do estudo intitulado Panorama do Saneamento Báscio no Brasil, que 
teve como um de seus produtos a versão preliminar do Plansab. Em 18/08/2009, o Decreto 
no 6.942 criou o GTI- Plansab com o intuito de coordenar a elaboração e divulgar o Plansab 

(BRASIL, 2009).

3 2012
No período de 24/07 a 24/09, iniciou-se a Consulta Pública concernente  à versão preliminar 

do Plansab, que viabilizou sua discussão e posterior consolidação.

Fonte: MC, 2013.

No Plansab, foram definidos três cenários de 

planejamento, tendo sido adotado o primeiro deles 

como o cenário de referência para o planejamento, 

em que foram estabelecidas metas, propostas, 

macrodiretrizes e estratégias com horizonte de 

execução de 20 anos (MC, 2013).

Uma importante informação adotada no Plansab foi 

O Conselho das Cidades, criado 

em 2004, é um órgão colegiado, 

consultivo e deliberativo, com o 

objetivo de intensificar a participação 

da sociedade brasileira na 

consolidação de políticas públicas.

VOCÊ SABIA?
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sobre o déficit do saneamento básico no Brasil. A figura 9 mostra o conceito 

de déficit com relação ao abastecimento de água potável, ao esgotamento 

sanitário e ao manejo de resíduos sólidos adotado no Plansab. A abordagem 

do componente “drenagem e manejo de águas pluviais” foi desenvolvida, 

conforme MC (2013), de forma distinta, considerando a proporção de 

municípios participantes das pesquisas e as ocorrências de inundações e 

enchentes nesses municípios pesquisados.

Figura 9: Conceito de déficit em saneamento básico utilizado no Plansab

Fonte: MC, 2013.

Conforme dito anteriormente, foram estabelecidos três cenários de planejamento 

para o Plansab (ver figura 10). Após votação, por meio de Consulta Pública, em 

todo o território brasileiro, com ampla participação social, foi eleito o cenário 

1. Este representa o cenário desejável de planejamento e suas diretrizes, 

estratégias, metas, programas, investimentos e procedimentos. 

A figura 10 mostra os três cenários do Plansab, que foram colocados para 

consulta pública, realizada entre 2009 e 2010. O horizonte de planejamento 

dos três cenários era até 2030. Contudo, houve uma atualização dos dados 
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relativos aos anos de 2011 e 2012, sendo o horizonte de tempo de execução 

do Plansab deslocado para 2033.

Figura 10: Cenários plausíveis para a política de saneamento básico no Brasil.

Fonte: MC (2013).

O Plansab salienta a importância do monitoramento, avaliação sistemática 

e revisão do Plano. O Plansab determina 23 indicadores em 5 diferentes 

dimensões, no sentido de permitir acompanhamento qualiquantitativo dos 

programas, metas, ações e investimentos dos cenários futuros.

Nesse tópico, estudamos o processo de elaboração do Plansab, sua 

importância, seu caráter fundamental de planejamento e norteador para os 

serviços públicos de saneamento básico no Brasil. Compreendemos que, para 

execução do Plansab, em um horizonte de 20 anos (até 2033), são estabelecidas 

metas, ações, programas e investimentos que deverão modificar, para melhor, 

o cenário futuro de qualidade ambiental no território brasileiro.

No tópico 3, abordaremos a necessidade do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, em nível local, sua forma de elaboração e elementos mínimos que 

devem ser contemplados no referido plano, bem como a articulação do PMD 

com outros instrumentos de gestão para que você, gestor ambiental municipal, 

possa desenvolver com eficiência e eficácia o seu trabalho no município.

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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TÓPICO 3

Plano Municipal de Saneamento 
Básico e outros intrumentos de 
gestão

OBJETIVOs
•	 Entender a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico
•	 Compreender a interface do Plano 

Municipal de Saneamento Básico com 
outros instrumentos de gestão para 
adequada gestão ambiental municipal

AU LA  3  -  TÓP ICO  3

Neste tópico, abordaremos um aspecto importante para a gestão 

ambiental municipal que é a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), com suas quatro áreas de atuação: 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. Todas essas áreas possuem 

ações integradas e de maneira harmônica.

De acordo com MC (2006), o PMSB deve trazer em seu ínterim os princípios 

de universalidade, de equidade e de integralidade das ações e seguir 

diretrizes, a saber:

•	 Integração de diferentes componentes da área de Saneamento 
Ambiental e outras que se fizerem pertinentes;

•	 Promoção do protagonismo social, a partir da criação de canais 
de acesso à informação e à participação que possibilite a 
conscientização e a autogestão da população;

•	 Promoção da saúde pública;
•	 Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à 

construção da consciência individual e coletiva e de uma relação 
mais harmônica entre o Homem e o ambiente;

•	 Orientação pela bacia hidrográfica;
•	 Sustentabilidade;
•	 Proteção ambiental;
•	 Informação tecnológica.

AU LA  3  -  TÓP ICO  3
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Como mencionamos anteriormente, é importante destacar que a participação 

social no processo de planejamento não é apenas salutar, mas nesse caso 

obrigatória. Quanto maior o envolvimento do cidadão no processo de 

planejamento, melhor será o “envolvimento da comunidade na tomada das 

decisões que vão estabelecer a configuração da infraestutura de saneamento 

no município” (MC, 2006, p. 47).

Você, gestor ambiental municipal, deve envolver o seu município na discussão 

de todas as questões relacionadas ao saneamento básico, iniciando o 

processo de planejamento com a identificação de vocações locais, regionais, 

estabelecendo a divisão de papéis, entre outras 

variáveis relevantes nesse processo.

Outra variável imprescindível no processo de 

planejamento é a informação. Esta contribui para 

a elaboração do PMSB, inclusive sua regulação. 

Galvão Júnior et al. (2010) definem informações 

como quaisquer dados quantitativos ou qualitativos, 

coletados ou calculados, produzidos na forma 

de variáveis brutas (informações primárias) ou 

agregadas (informações secundárias), em geral, 

resultantes de contagem ou medição.

No entanto, a informação por si só não define o PSMB. 

Galvão Júnior et al. (2010) comentam que é preciso tratá-

la, interpretá-la, analisá-la e compará-la com outras referências, para definição dos 

cenários prospectivos e suas respectivas metas, programas, projetos e ações.

Existem Sistemas de Informação, a exemplo 

do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), que auxiliam a publicização 

dos dados e informações, tanto em nível municipal, 

quanto estadual e federal. Esses sistemas podem 

ser importantes fontes de informação concernente 

à etapa de diagnóstico (inciso I, do Art. 19, da Lei 

no 11.445/2007).

A Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) tem editais e recursos 

financeiros para auxiliar municípios 

de até 50 mil habitantes com a 

elaboração dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico (CREA/

FUNASA, 2012). Acesse www.

funasa.gov.br para saber mais. 

Inclusive para fazer download de 

manuais de elaboração de PMSB.

GUARDE BEM ISSO!

Acesse os sites www.snis.gov.br; 

www.sinir.gov.br para obter mais 

informações sobre saneamento e 

gestão de resíduos sólidos. 

VOCÊ SABIA?
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Assim, de posse da informação e considerando o disposto na Política Nacional 

de Saneamento Básico, o PMSB deve seguir os passos e procedimentos que 

constam no Art. 19, da Lei no 11.445/2007 (ver item 1.1, desta aula).

Ademais, conforme preconiza a Lei no 11.445/2007, existem direcionamentos 

obrigatórios. A Figura 11, oriunda do CREA/FUNASA (2012), traz os 

direcionamentos obrigatórios para elaboração dos PMSB.

Figura 11: Orientações para elaboração do Plano Muncipal de Saneamento Básico

Fonte: CREA/FUNASA, 2012

Além desses direcionamentos, há de se obedecer aos elementos mínimos, 

que constam no Art. 19, da Lei no 11.445/2007. A Figura 12 mostra uma 

sequência metodológica, publicada em MC (2006), que pode servir de modelo 

para você, gestor ambiental municipal, realizar a elaboração ou a revisão do 

PMSB, cujas etapas coadunam com o mencionado Art. 19.

AU LA  3  -  TÓP ICO  3
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Figura 12: Sequência metodológica de elaboração de PMSB.

Fonte: MC (2006)

É possível visualizar na Figura 12 que existem etapas a serem seguidas e 

que existe a necessidade de acompanhamento da execução do PMSB, no 

sentido de se alcançar as metas definidas no plano.

Os municípios devem elaborar seus Planos Municipais de Saneamento Básico 

até a data limite de 31 de dezembro de 2015, conforme disposto no Decreto 

no 8.211/2014 (BRASIL, 2014). Esse Decreto alterou o Art. 26 do Decreto 

no 7.217, de 21de junho de 2010. E mais, desde 31 de dezembro de 2014, 

existem restrições de acesso a recursos federais destinados a saneamento 

básico que recaem sobre os municípios caso estes não tenham instituído, por 

meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado.

O instrumento de planejamento e ordenamento territorial, PMSB, deve ter diálogo 

com outros instrumentos de gestão urbana, de recursos hídricos e de resíduos 

sólidos, para que haja a integração do planejamento no território municipal.

Galvão Júnior (2013) comenta sobre a necessidade de se buscar alternativas 

para redução de custos da elaboração do PMSB que, ao mesmo tempo, 

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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preserve a qualidade técnica exigida em legislação e incorpore a cultura do 

planejamento no quadro técnico dos titulares e dos próprios prestadores 

de serviços. Assim, o referido autor lista algumas formas de execução dos 

PMSB que os municípios podem aderir:

•	 Cooperação Técnica entre Prestador de Serviços e Municípios, 
por meio de sua Associação, com contratação de consultoria 
especializada, ou via Convênio com Universidades;

•	 Construção de Plano de Referência para elaboração do PMSB 
pelo próprio município, com publicação de um Guia para 
elaboração do PMSB, agregado a um Plano Matriz (Plano de 
Referência);

•	 Contratação de Consultoria.

Portanto, é notável a importância do PMSB no município, de sua execução, 

avaliação, revisão e atualização permanente, no sentido de favorecer 

adequada gestão ambiental municipal.

3.1 A INTERFACE DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico, enquanto instrumento de 

planejamento, deve estar em consonância com outros instrumentos de 

planejamento, por exemplo, o Plano Diretor do Município (que é instrumento 

de gestão urbana) e o Plano de Bacia (que é instrumento de gestão de 

recursos hídricos).

A FUNASA (2013) informa que, para o alcance de uma base estrategicamente 

planejada, desde 2001 (com o advento da Política Urbana), o poder público 

federal incentiva a elaboração de planos municipais com o objetivo de 

instrumentalizar o desenvolvimento das políticas públicas estruturantes.

Dessa maneira, instrumentos de planejamento e ordenamento territorial 

quando articulados entre si podem produzir resultados mais eficazes e 

eficientes no que diz respeito aos problemas de infraestrutura (FUNASA, 

2013) e, ainda, garantir o desenvolvimento ordenado do município dentro 

das premissas de sustentabilidade. Vejamos alguns desses instrumentos:

•	 Plano de Bacias (Lei no 9.433/1997);
•	 Plano Diretor do Município (Lei no 10.257/2001);

AU LA  3  -  TÓP ICO  3
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•	 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Lei no 
12.305/2010);

•	 Plano Habitacional de Interesse Social (Lei no 11.124/2005);
•	 Plano Municipal de Sanemaneto Básico (Lei no 11.445/2007);
•	 Plano de Mobilidade Urbana (Lei no 12.587/2012);
•	 Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil (Lei no 12.608/2012).

Para finalizar, é preciso frisar que a gestão ambiental municipal pressupõe 

adequado planejamento em âmbito municipal, para que todos os elementos 

concorram a viabilizar o desenvolvimento local sustentável e sua consequente 

manutenção da qualidade ambiental. 

Nessa aula, entendemos a importância da Política Nacional de Saneamento 

Básico, seus instrumentos e a interface do Plano Municipal de Saneamento 

Básico com outros instrumentos de ordenamento territorial e de planejamento, 

oriundos de diversas políticas públicas.

Na próxima aula, abordaremos a criação e gestão dos espaços territoriais 

especialmente protegidos, sua interrelação com a gestão ambiental municipal 

e, ainda, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

PLANEJAMENTO  URBANO  E  GESTÃO  AMB IENTAL  MU N IC IPAL
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1. A partir do que você estudou nessa aula identifique o funcionamento da cobertura 
de abastecimento de água potável, da cobertura de coleta de esgotamento 
sanitário, da drenagem de águas pluviais e da limpeza urbana (coleta de resíduos 
sólidos domiciliares) em seu município. 

2. Com base no resultado da questão 1 (identificação atualizada do município), estabeleça 
as ações prioritárias para os serviços de saneamento básico em seu município, com 
vistas a atender a universalização do acesso a estes serviços até 2030. 

3. Vimos em nossa aula à importância do Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) para o bom funcionamento da gestão urbana municipal. Diante 
disso, responda: seu município possui o PMSB?  Em caso positivo, responda 
ao quadro abaixo e estabeleça metas para preencher as lacunas existentes. Em 
caso negativo, sugiro que em conjunto com os gestores municipais pensem na 
elaboração do PMSB visando necessário cumprir o Decreto no 8.211/2014.

Critérios de elaboração do PMSB sim não

O planejamento realizado foi para 20 anos?

Está prevista a revisão a cada 4 anos?

Houve participação da sociedade em todas as etapas/fases de 
elaboração?

Existe o planejamento integrado dos 4 eixos do saneamento básico?

A totalidade do município foi abordada (áreas urbana e rural)?

Compatível com o Plano Nacional de Saneamento Básico?

Compatível com todas as políticas e planos municipais?

Compatível com o Plano Diretor do Município?

Compatível com o Plano de Recursos Hídricos?

Compatível com o Plano de Mobilidade Urbana?

Compatível com o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil?

Compatível com o Plano Habitacional de Interesse Social?

PRATIQUE

AT IV IDADE S  DE  APR OFU NDAME NTO
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Espaços legalmente protegidos e o 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

4
AULA

Fonte: http://w
w

w
.corbisim

ages.com
/

Caro(a) cursista,

Nesta aula, trataremos da relevância de se instituírem espaços protegidos, da 

observância a suas restrições, notadamente as consequências, positivas e 

negativas, que podem ocorrer no território. Também falaremos sobre os dispositivos 

legais do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e principalmente quais as 

competências municipais correlacionadas a esta temática. A aula é composta 

por quatro tópicos, cujos conteúdos abordam o instrumento de gestão ambiental 

denominado “criação dos espaços territoriais especialmente protegidos”; a interface 

desse instrumento com o planejamento do uso e ocupação do solo; e, em seguida, 

tratamos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Desenvolveremos então 

os seguintes tópicos: 1- O que é área protegida; 2 - Áreas protegidas do Código 

Florestal; 3 - Áreas protegidas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza e 4 - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

Objetivos

•	 Estudar o conceito de áreas protegidas e sua relação com planejamento de 
uso e ocupação do solo

•	 Conhecer os diferentes tipos de áreas protegidas, com ênfase nas Áreas de 
Preservação permanente e Áreas de Reserva Legal

•	 Compreender as diferentes categorias dispostas no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza

•	 Entender a questão do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
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TÓPICO 1
O que são áreas 
protegidas?

OBJETIVO
•	 Estudar o conceito de áreas 

protegidas e sua importância no 
planejamento do uso e ocupação 
do solo

AU LA  4  -  TÓP ICO  1

Neste tópico, estudaremos áreas protegidas ou, conforme denominado 

pelo inciso VI, da Política Nacional do Meio Ambiente, espaços territoriais 

especialmente protegidos. Áreas protegidas devem, necessariamente, 

possuir um diploma legal de criação (lei, decreto, ato do poder público) que dão 

a esses espaços proteção ambiental, seja de maneira mais ou menos restritiva, 

em relação ao uso dos recursos naturais.

Áreas protegidas (AP) são um dos importantes 

mecanismos de gestão ambiental que podem 

ser utilizados no planejamento do uso do solo, 

pois as AP atuam de dois modos: (a) de maneira 

preventiva, evitando a perda da biodiversidade 

e dos fragmentos florestais; e (b) de maneira 

corretiva, para corrigir danos ou prejuízos 

ambientais, a exemplo das áreas degradadas ou 

áreas suscetíveis ao processo de desertificação.

São duas as formas de proteção que podem recair 

sobre um território: a preservação, que pressupõe o uso indireto dos recursos 

naturais; e a conservação que pressupõe o uso direto dos recursos naturais. 

É importante que você perceba que é possível, e permitido, o uso dos recursos 

naturais em áreas protegidas. Precisamos compreender que áreas protegidas 

A primeira área protegida no Brasil 

foi o Parque Nacional de Itatiaia, 

criado em 1937. Parque Nacional é 

uma das 12 categorias de Unidade 

de Conservação. Faz parte do 

grupo de Proteção Integral, cuja 

característica é o uso indireto dos 

recursos ambientais.

VOCÊ SABIA?
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podem ser utilizadas; seja pelo uso direto ou indireto dos recursos naturais.  Ambos 

os usos (direto e indireto) são permitidos e incentivados em espaços territoriais 

especialmente protegidos, a depender do tipo (ou categoria) da área protegida.

Esse importante mecanismo de planejamento e de ordenamento territorial 

(áreas protegidas) tem uma estreita relação com a qualidade ambiental dos 

territórios. Portanto, no planejamento do uso do solo as áreas protegidas 

necessitam ser identificadas independente destes espaços serem de 

domínio privado (particular) ou público. Esse planejamento ajuda a garantir a 

proteção das áreas mais frágeis e atende aos princípios de sustentabilidade, 

notadamente o da prudência ecológica. 

A figura 13 traz o guarda-chuva no qual estão os diferentes tipos de áreas 

protegidas ou espaços territoriais especialmente protegidos. 

Figura 13: Exemplos de tipos de áreas protegidas do sistema brasileiro de proteção ambiental

Fonte: Autora (2015)

É necessário atentar para o fato de que nem toda área protegida é uma 

Unidade de Conservação, mas toda Unidade de Conservação é uma área 
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protegida. Cada “caixinha” do guarda-chuva corresponde a um diferente 

espaço territorial protegido, portanto devemos perceber que a Reserva 

Indígena não é uma Unidade de Conservação. Ou, ainda, uma Área de 

Preservação Permanente não é uma Unidade de Conservação. Só é 

chamada de Unidade de Conservação estritamente as 12 categorias 

expressas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), divididas nos gupos de Proteção Integral e de Uso Sustentável, 

que abordaremos no tópico 3 desta aula.

É importante que você se lembre de que: (1) existem vários tipos de áreas 

protegidas, que nem todas são chamadas de Unidades de Conservação; (2) 

todos os tipos de áreas protegidas podem ser criadas em âmbito municipal, 

a exceção da Reserva Indígena, cuja competência exclusiva de criação é da 

União; (3) necessariamente, para se criar uma área protegida (qualquer tipo), 

a criação deve-se se dar por ato do poder público (lei, decreto, portaria, 

dentre outros); (4) a criação de uma área protegida não impede o uso dos 

recursos naturais (este pode ser direto ou indireto).

Cada tipo de área protegida tem um papel diferente e se propõe a um 

diferente objetivo de proteção. O que enseja a criação e, consequentemente, 

a denominação da área protegida é a forma de proteção ambiental que se 

deseja realizar sobre um determinado espaço geográfico. Ainda nesta aula, 

especificaremos as características das diferentes áreas protegidas. Mas, 

primeiro você, enquanto gestor municipal, deve conhecer o que respalda 

legalmente a possibilidade de criação desses espaços protegidos.

Áreas protegidas são instituídas pelo Poder 

Público, em quaisquer das suas esferas 

administrativas: federal, estadual e municipal. 

Portanto, o município tem o direito e o dever 

de instituir áreas protegidas em seu território, 

considerando o planejamento do uso do solo, 

resguardando aquelas áreas mais frágeis das 

pressões antrópicas, oriundas das diversas 

atividades socioeconômicas.

“Pressão” (ou no plural “pressões”) 

é o termo utilizado na área

ambiental para designar o resultado 

oriundo das Forças Motrizes 

(políticas em macro e micro escala, 

ou seja, nacional, estadual e 

municipal) sobre a natureza.

GUARDE BEM ISSO!

AU LA  4  -  TÓP ICO  1
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Dentro das possibilidades de proteção ambiental, inclusive de patrimônio 

material e imaterial, está a proteção aos bens de valor cultural e natural. O 

Quadro 7 traz as legislações correlacionadas à temática de proteção dos 

patrimônios: natural e cultural do Brasil, desde a década de 1930 até os 

dias atuais.

Quadro 7: Diplomas legais concernentes à proteção natural e cultural no Brasil.

Diploma legal Assunto

Decreto Lei nº 25, de 30/11/1937
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e 

cria o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Decreto Lei nº 4146, de 04/03/1942 Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos.

Lei nº 3924, de 26/07/1961 Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

Lei nº 4771, de 15/09/1965 (revogada)
Dispõe sobre as Áreas de Preservação Permanente, as Áreas de 

Reservas Legais e Parques Nacionais.

Lei nº 6292, de 15/12/1975
Dispõe sobre o tombamento dos bens no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Lei nº 6513, de 20/12/1977

Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de Inter-
esse Turístico, sobre o Inventário com finalidades turísticas dos 
bens de valor cultural e natural, histórico, artístico, arqueológico 

ou pré-histórico.
Constituição Federal, de 05/10/1988

Art. 216.
Trata do patrimônio cultural brasileiro, dos bens materiais e 

imateriais.

Lei nº 8313, de 23/12/1991

Conhecida como Lei Rouanet
Institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)

Lei nº 9985, de 18/07/2000
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC.

Decreto nº 3551, de 04/08/2000
Dispõe sobre o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial

Institui o instrumento jurídico “registro”.

Lei nº 12651, de 28/05/2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Institui o Código 

Florestal.

Fonte: Adaptado de Cabral; Silva (2012)

Dentre as áreas protegidas, as quais o modelo brasileiro de conservação e 

preservação dos recursos naturais abriga, estão aquelas que foram instituídas 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e que se configuram como outorga de selo. A Convenção para a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural estabeleceu no art. 1o o que é 

patrimônio cultural (monumentos arquitetônicos, conjuntos e locais de interesse) 

e em seu art. 2o o que é patrimônio natural (monumentos naturais, formações 

geológicas e fisiográficas, habitats de espécies animais e vegetais, bem como, 

locais de interesse naturais) (UNESCO, 1972).

São três os programas da UNESCO, que tem por embasamento a Convenção 
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mencionada anteriormente : (1) Reserva da Biosfera (Man and Biosphere - MAB), 

lançado em 1972; (2) Patrimônio Mundial da Humanidade; e (3) Geopark, 

programa criado em 2001. Quem outorga mencionados selos, ou seja, quem 

dá a chancela, é a própria UNESCO e os solicitantes devem se adequar aos 

condicionantes de cada um dos programas.

As Reservas da Biosfera foram recepcionadas 

pela legislação brasileira e constam na Lei nº 

9985/2000 e no Decreto regulamentar 4340/2002, 

reconhecendo-as como áreas protegidas. Já o 

Patrimônio Mundial da Humanidade assegura 

proteção às obras construídas pelo Homem, 

para serem deixadas como legado de sua 

história. O selo Geopark foi criado em 2001 e 

são outorgados a áreas que desenvolvam ações 

sustentáveis de promoção a Educação Ambiental, 

de conservação do patrimônio geológico de 

significância internacional e de ecoturismo.

É importante que você fique atento que 

Geoparks não são Parques, na acepção desta 

palavra enquanto Unidade de Conservação. Na categoria Parque Nacional, 

o ser humano é excluído dos seus limites e o uso permitido é o indireto. 

Em oposição, os Geoparks são áreas de desenvolvimento sustentável, onde 

o ser humano é o protagonista principal e tudo dentro da área protegida 

deve permitir e promover seu bem-estar, incremento de renda às populações 

locais e a manutenção da qualidade ambiental.

Dentre a variedade de tipos de áreas protegidas que o modelo brasileiro 

dispõe, outro tipo de área protegida é a Reserva Indígena, que possui 

normas específicas para sua instituição e gestão, cabendo especificamente 

à União, por meio do órgão federal de assistência ao índio, à competência 

em delimitar (ou demarcar) essa categoria de espaço territorial protegido e 

administrá-lo.

Vimos neste tópico a importância de se instituírem áreas protegidas no recorte 

Os municípios de Barbalha, Crato, 

Juazeiro do Norte, Nova Olinda, 

Santana do Cariri e Missão Velha, 

no Ceará, integram o Geopark 

Araripe, único Geopark do Brasil. A 

UNESCO, durante a X Conferência 

Européia de Geoparques, em 2011, 

anunciou que o Geopark Araripe 

recebeu o green card (selo verde), 

renovando, assim, a chancela da 

GGN/UNESCO por mais 4 anos.

SAIBA MAIS!

AU LA  4  -  TÓP ICO  1
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territorial municipal e quais são os tipos de espaços protegidos que o Poder 

Público pode e deve optar por criar, considerando o aspecto de proteção 

ambiental. Comentamos sobre diplomas legais que dão suporte à criação 

e gestão das áreas protegidas, com vistas a promover a proteção natural e 

cultural. No próximo tópico, descreveremos as áreas protegidas que estão 

dispostas na legislação florestal brasileira.
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TÓPICO 2
Áreas protegidas do 
Código Florestal

OBJETIVO
•	 Entender as características das 

Áreas de Preservação Permanente 
e das Áreas de Reserva Legal

AU LA  4  -  TÓP ICO  2

Neste tópico, estudaremos os marcos legais da legislação florestal 

brasileira, que estabeleceram os mecanismos de proteção às 

florestas públicas e privadas no País. 

Como primeiro marco da legislação florestal brasileira tem-se a instituição do 

Código Florestal em 1934, que trazia a possiblidade e as regras de proteção 

de florestas, tanto de domínio público quanto de domínio privado. Essa Lei 

foi a base legal utilizada para a criação das primeiras áreas protegidas no 

Brasil a exemplo do Parque Nacional de Itatiaia em 1937 e o Parque Nacional 

de Iguaçu em 1939. Em 1965, a Lei nº. 4771 revogou a anterior e instituiu 

o Novo Código Florestal, em que se encontravam regras mais específicas 

sobre as Áreas de Preservação Permanente, sobre Reservas Legais e sobre 

servidão florestal.

Após 47 anos, a lei nº. 12651/2012 revogou o Novo Código Florestal e instituiu 

a nova legislação florestal, trazendo consigo novas regras para as Áreas de 

Preservação Permanente, para Áreas de Reserva Legal e para a servidão 

ambiental (antiga servidão florestal) e, ainda, inovações como instrumentos 

econômicos para o mercado de biodiversidade.

Uma das inovações do Código Florestal de 2012 é a Cota de Reserva Ambiental 

(CRA), que deve, nos próximos anos, representar a criação de um novo mercado de 
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conservação, que vem somar a outros mecanismos de negócios da biodiversidade, 

a exemplo das compensações voluntárias, como a servidão ambiental. 

Apresentamos no Quadro 8 as características das Áreas de Preservação 

Permanente (APP), das Áreas de Reserva Legal (ARL) e da servidão ambiental.

Quadro 8: Caraterísticas das áreas protegidas do Código Florestal

Tipo de área 
protegida

Domínio
Mecanismos

administrativos de 
proteção

Características Considerações

Área de 
Preservação 
Permanente 

(APP)

Público e 
privado

Limitações 
administrativas 
são impostas 

(positiva, negativa e 
permissiva)

- Incidem em solo urbano 
e rural.

- Incidem sobre faixas 
marginais (matas ciliares) 

que variam segundo 
a largura do rio (curso 

d’água).

- Incidem nas áreas de 
entorno de reservatórios.

- Incidem sobre as 
encostas, restingas e 

manguezais.

- Incidem sobre topos de 
morro; em altitute superior a 

1.800m e em veredas.

- Áreas florestadas quando 
declaradas de interesse 

social por ato do Chefe do 
Poder Executivo.

- Permitem o uso 
indireto dos recursos 

ambientais.

- São de preservação.

- Os agentes 
econômicos (públicos 

e privados) têm o dever 
de manter a vegetação.

- Não cabe 
desapropriação em 
APP, pelo fato de 
ser APP, pois não 

inviabiliza totalmente o 
exercício do direito de 

propriedade.

- A intervenção em APP 
ocorre na hipótese de 
utilidade pública ou de 

interesse social.

- Limitam o direito de 
propriedade, por meio 
da função ambiental.

Área de 
Reserva Legal 

(ARL)

Público e 
privado

Limitações 
administrativas 
são impostas 

(positiva, negativa e 
permissiva)

- Incidem, apenas, em solo 
rural

- Na Amazônia Legal (80% 
em florestas; 35% em áreas 
d ecerrado e 20% em áreas 

de campos gerais).

- Nos demais bimas 
brasileiros: 20% do imóvel 

rural.

- Permitem o uso 
direto dos recursos 

ambientais.

- São de conservação.

- Sem prejuízo das APP.

- Deve levar em 
consideração os 
estudos de ZEE e 
do plano de bacia 

hidrográfica.

- Deve ser aprovado 
por órgão estadual do 

SISNAMA.

- Pode ser instituída em 
regime de condomínio.

Servidão 
ambiental

privado

Limitações 
administrativas 
são impostas 

(positiva, negativa e 
permissiva)

- Incidem, apenas, em solo 
rural.

- Podem ser de 
conservação, de 

preservação ou de 
recuperação ambiental.

- Depende da vontade 
expressa do proprietário 

(voluntário).

- Podem ser 
temporários ou 
permanentes.

- Possui isenção de 
impostos federais (ITR).

- Mecanismo voluntário.

Fonte: Autora (2015)
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A legislação florestal brasileira, conforme falamos anteriormente, trouxe a inovação 

das Cotas de Reserva Ambiental (CRA), que são instituídas em áreas de: 

•	 servidão ambiental (mecanismo voluntário por parte do proprietário 
de terra rural);

•	 área que exceder à Área de Reserva Legal;
•	 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN);
•	 Unidade de Conservação de domínio público que ainda não 

tenha sido desapropriada.

As vantagens de se instituir APP são muitas: desde a viabilidade da formação 

de corredores ecológicos, aumento da infiltração (contribuindo positivamente 

para a recarga de lençóis freáticos e aquíferos), minimização do escoamento 

superficial, diminuição dos processos de erosão até o abrigo de fauna 

associada e incremento de captação de carbono da atmosfera. Em áreas 

urbanas, acrescenta-se ainda a questão de impedir inundações, minimizando 

os prejuízos socioambientais.

Quanto às ARL, as vantagens dizem respeito à proteção dos fragmentos 

florestais em área rural, garantindo a manutenção da qualidade ambiental, 

em escala temporal e especial, evitando a destruição ou degradação do bem 

comum (meio ambiente) e de seus serviços ecossistêmicos.

O Estatuto da Cidade, que estudamos na aula 1 da nossa disciplina, 

comenta que seus instrumentos jurídicos devem ser operacionalizados pelos 

municípios, na regulação do uso da propriedade urbana com vistas ao bem 

coletivo, articulando instrumentos de política urbana com os instrumentos de 

política ambiental em busca da cidade sustentável (BRASIL, 2001). 

Nesse tópico, aprendemos sobre as categorias de áreas protegidas dispostas 

na legislação florestal brasileira e suas vantagens em áreas urbanas e rurais. No 

próximo tópico, estudaremos as 12 categorias de Unidades de Conservação, 

preconizadas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
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TÓPICO 3
Áreas protegidas do Sistema 
Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza

OBJETIVO
•	 Compreender as diferentes 

categorias dispostas no Sistema 
Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza

As Unidades de Conservação são áreas 

protegidas que estão, especificamente, 

preconizadas na Lei nº. 9985, de 18/07/2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC).

As Unidades de Conservação estão divididas em 

doze categorias do SNUC. Estas, por sua vez, estão 

agrupadas em dois grupos: de Proteção Integral e 

de Uso Sustentável. O primeiro pressupõe categorias 

de uso indireto dos recursos naturais. O segundo traz 

categorias que permitem o uso direto dos recursos 

naturais, a exceção da categoria Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN) que mesmo estando 

no grupo de uso Sustentável, possui características de preservação. 

Antes de mencionar as características de cada uma das doze categorias, 

falemos de alguns mecanismos administrativos que permitem o uso e 

o controle dos recursos naturais, que são (e devem ser) utilizados pelo 

Poder Público (esferas federal, estadual e municipal), para promover a 

proteção do meio ambiente. 

Para maiores informações sobre a 

Lei do Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação da Natureza (Lei 

9985/2000) e para seu Decreto 

Regulamentar 4340/2002, acesse 

os links: http://www.planalto.gov.

br/ccivil_03/leis/l9985.htm e http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/

decreto/2002/d4340.htm

SAIBA MAIS
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O Estado se vale de dois mecanismos para promover a proteção ambiental: 

O SNUC coloca como mecanismo de proteção 

para instituição das Unidades de Conservação 

qualquer um desses anteriormente mencionados, 

sendo, em alguns casos, a desapropriação 

o mecanismo mais indicado, notadamente, 

quando não há, por parte da iniciativa privada, a 

observância aos preceitos legais de proteção de 

determinado espaço territorial.

O Quadro 9 traz as Unidades de Conservação de 

Proteção Integral, suas caraterísticas, objetivos e 

usos permitidos.

Quadro 9: Características das Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral

Categoria Objetivo Domínio Características Observações

Estação 
Ecológica 

(ESEC) – 
Art.9º

Preservação 
da natureza 
e realização 
de pesquisa 

científica.

Público

- Desapropriação das áreas 
particulares.

- Pesquisa científica 
permitida (e incentvada).

- Visitação proibida, salvo 
para fins educacionais, 

com autorização do órgão 
gestor.

- A coleta de 
biodiversidade é 

permitida para fins 
científicos.

- Não é obrigatória a 
consulta pública para a 

sua criação.

Reserva 
Biológica 

(REBIO) Art. 
10

Preservação 
integral da biota.

Público

- Desapropriação das áreas 
particulares.

- Pesquisa científica 
permitida.

- Visitação proibida, salvo 
para fins educacionais, 

com autorização do órgão 
gestor.

- Ações de manejo 
para recuperação da 
biodiversidade são 

permitidas.

Toda Unidade de Conservação 

(UC) deve ser criada por ato do 

poder público (federal, estadual 

ou municipal) e estudos técnicos 

devem preceder a sua criação. O 

SNUC coloca também a efetiva 

participação da sociedade civil no 

processo de criação, implantação 

e gestão das Unidades de 

Conservação.

GUARDE BEM ISSO!
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Parque 
Nacional 
(PARNA) 
Art.11

Preservação de 
ecossistemas 

naturais de 
grande relevância 
e beleza cênica.

Público

- Desapropriação das áreas 
particulares.

- Pesquisa científica 
permitida.

- Visitação incentivada, 
sujeita às normas

- Pesquisa científica 
permitida, com autorização 

do órgão gestor.

- Quando instituído pelo 
Estado, denomina-se 

Parque Estadual.

- Quando instituído pelo 
município, denomina-se 

Parque Natural Municipal.

- Ser humano é excluído 
dos seus limites.

- Ecoturismo é permitido.

- Educação e 
interpretação ambiental 

são permitidas.

- Deve-se haver guarda-
parques.

- Segue o modelo norte 
americano de Parque 

Nacional.

Monumento 
Natural (MN) 

Art. 12

Preservação de 
sítios naturais 

raros, singulares 
ou de grande 
beleza cênica.

Privado

ou público

- Preservação de grutas, 
cavernas, patrimônio 

geológico, espeleológico, 
dentre outros.

- Permitida visitação, 
sujeita a normas.

- São impostas 
limitações administrativas 
(normas) estabelecidas 

pelo órgão gestor.

- Instituído em áreas 
particulares ou públicas.

- Caso o proprietário 
não observar e respeitar 
as normas de proteção 
(objetivo do MN) e o uso 

da propriedade, cabe 
desapropriação.

Refúgio da 
Vida Silvetre 
(RVS) Art.13

Proteger 
ambientes 

naturais para 
reprodução de 

espécies ou 
comunidades da 
flora local e da 

fauna, residente 
ou migratória.

Privado

ou público

- Permitida visitação, 
sujeita a normas.

- Pesquisa científica 
permitida, com autorização 

do órgão gestor.

- São impostas 
limitações administrativas 
(normas) estabelecidas 

pelo órgão gestor.

- Instituído em áreas 
particulares ou públicas.

- Caso o proprietário 
não observar e respeitar 
as normas de proteção 
(objetivo do MN) e o uso 

da propriedade, cabe 
desapropriação

Fonte: Autora (2015)

Percebemos, por meio do Quadro 9, que nem toda UC do grupo de Proteção 

Integral deve ser instituída em domínio público. Duas das categorias (MN e 

RVS) são instituídas em terras particulares, devendo os proprietários obedecer 

ou seguir os objetivos de proteção que enseja a criação daquele espaço. Só 

cabe desapropriação, se não houver aquiescência ou respeito aos preceitos 

legais (normas e restrições administrativas).
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Percebemos também que o uso dos recursos naturais é permitido (muitas 

vezes incentivado) em UC. Portanto o mito de que UC “não pode ser usada” é 

equivocado e não condiz com a realidade do sistema brasileiro, nem mesmo 

para as UC de Proteção Integral. 

No Quadro 10, são apresentadas as características das UC do grupo de Uso 

Sustentável.

Quadro 10: Características das Unidades de Conservação do Grupo de Uso Sustentável

Categoria Objetivo Domínio Características Observações

Área de Proteção 
Ambiental 

(APA) – Art.15

- Disciplinar do uso 
e ocupação do 

solo.

- Assegurar a 
sustentabilidade 

dos recursos 
naturais.

- Proteger a 
biodiversidade.

Privado

e público

- Restrições 
administrativas 

recaem sobre a área.

- Visitação e pesquisa 
permitidas, seguindo 

normas do órgão 
gestor nas áreas sob 

domínio público.

- No caso das áreas 
particulares, cabe 

ao proprietário 
estabelecer condições 

de visitação e 
pesquisa.

- Em geral, são de 
grande extensão e 
com certo grau de 
ocupação humana.

- Toda e qualquer 
atividade é permitida, 

desde que em 
consonância com 
a capacidade de 
suporte da área.

- Dispõe de conselho 
gestor presidido pelo 

órgão gestor.

- Não possui zona de 
amortecimento.

- Não se deve 
desapropriar áreas 
por ser uma APA;

- Nos limites da 
APA, podem ter: 
área urbana, área 
urbanizável e área 

rural.

Área de Relevante 
Interesse Ecológio 

(ARIE) Art. 16

- Manter os 
ecossistemas 

naturais de 
importância local.

- Regular o uso 
admissível para as 
áreas, compatível 
com os objetivos 
de proteção da 

área.

Privado

e público

- Restrições 
administrativas 

recaem sobre a área

- Visitação e pesquisa 
permitidas, seguindo 

normas do órgão 
gestor nas áreas sob 

domínio público.

- Em geral, são de 
pequena extensão e 

com pouca ocupação 
humana.

- Toda e qualquer 
atividade é permitida, 

desde que em 
consonância com 
a capacidade de 
suporte da área.

- Não se deve 
desapropriar áreas 
por ser uma ARIE.

- Nos limites da 
ARIE, podem ter: 
área urbana, área 
urbanizável e área 

rural.

Floresta Nacional 
(FLONA) Art.17

- Uso múltiplo 
sustentável dos 

recursos florestais.

- Pesquisa 
científica.

Público

- Desapropriação das 
áreas particulares.

- Visitação 
incentivada, sujeita às 

normas.

- Pesquisa científica 
permitida, com 

autorização do órgão 
gestor.

- Admite-se a moradia 
de população 

tradicional e a posse é 
dada a estas.

- Quando instituído 
pelo Estado, 

denomina-se Floresta 
Estadual.

- Quando instituído 
pelo município, 

denomina-se Floresta 
Municipal.

- População 
tradicional permitida 

em seus limites.

- Exploração 
econômica 

sustentável é 
permitida.

AU LA  4  -  TÓP ICO  3



82

Reserva Extrativista 
(RESEX) Art. 18

- Proteger os meios 
de vida e a cultura 

de populações 
tradicionais.

- Assegurar o uso 
sustentável da 

área.

 Público

- Desapropriação das 
áreas particulares.

- Uso sustentável e 
econômico permitido.

- Permitida visitação, 
sujeita às normas.

- Admite-se a moradia 
de população 

tradicional e a posse é 
dada a estas.

- Possui conselho 
deliberativo.

- A subsistência 
baseia-se no 
extrativismo.

- Permitida a 
exploração 

econômica de 
recursos madeireiros, 
em base sustentável.

- Proibida a 
exploração de 

recursos minerais.

Reserva de Fauna - 
Art.19

- Proteger animais 
de espécies 

nativas, adequadas 
para estudos sobre 
manejo econômico 

sustentável 
dos recursos 
faunísticos.

Público

- Permitida visitação, 
sujeita às normas.

- Pesquisa científica 
permitida, com 

autorização do órgão 
gestor.

- São impostas 
limitações 

administrativas 
(normas) 

estabelecidas pelo 
órgão gestor.

- Proibida a caça 
amadorística.

- É permitida a 
comercialização 

dos produtos 
e subprodutos 
resultantes das 

pesquisas.

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) 

Art. 20

- Preservar a 
natureza.

- Assegurar as 
condições e os 

meio necessários 
à subsistência 

do modo de vida 
das populações 

tradicionais.

- Aperfeiçoar o 
conhecimento e as 
técnicas de manejo 

do ambiente 
das populações 

tradicionais.

Público

- Desapropriação das 
áreas particulares.

- Uso sustentável e 
econômico permitido.

- Permitida visitação 
e pesquisa científica, 

sujeita às normas.

- Admite-se a moradia 
de população 

tradicional e a posse é 
dada a estas.

- Possui conselho 
deliberativo.

- É permitida 
a exploração 

econômica dos 
recursos naturais em 

regime de manejo 
sustentável.

- Permite-se a 
substituição da 

cobertura vegetal por 
espécies cultiváveis, 

seguindo normas 
do zoneamento e 
restrições legais.

- Deve possuir 
zoneamento, com 
zona de proteção 
integral, com zona 
de uso sustentável, 

com zona de 
amortecimento 
e corredores 
ecológicos.

Reserva particular do 
patrimônio Natural 

(RPPN) Art. 21

- Conservar 
a diversidade 

biológica.
Privado

- Cabe ao proprietário 
estabelecer condições 

de visitação e 
pesquisa.

- Não possui zona de 
amortecimento.

Fonte: Autora (2015)

Se observarmos o quadro 10, verificamos que, ao contrário do que muitos 

pensam, as UC de Uso Sustentável são, em sua maioria, instituídas em 

domínio público, com exceção da APA, da ARIE e da RPPN, sendo esta 

última a única a recair, essencialmente, sob domínio privado.
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As UC devem possuir zona de amortecimento, 

com exceção das categorias APA e RPPN, 

que são faixas, em torno da UC, que servem 

de salvaguarda das pressões antrópicas, 

uma espécie de cordão de isolamento. Nessa 

faixa (zona de amortecimento), para fins de 

licenciamento ambiental de atividades, são 

observadas as mesmas restrições impostas para 

a categoria de UC.

Outro ponto importante que devemos saber 

(e por em prática) é a elaboração do plano de 

manejo, documento técnico que toda UC deve 

possuir e deve passar por revisão a cada cinco anos. É no plano de manejo 

em que se encontram as normas, as restrições, o zoneamento, enfim, tudo o 

que diz respeito àquela UC e que deve ser obedecido e respeitado por toda 

a sociedade. São proibidas nas UC quaisquer atividades que estejam em 

desacordo com seu plano de manejo.

Como podemos observar ao longo deste tópico, criar UC no município só 

traz benefícios. Veja na Figura 14 alguns deles:

Figura 14: Potenciais benefícios da criação de uma unidade de conservação

 

Fonte: Autora (2015)

O importante é que cada município estabeleça seu sistema municipal de 

unidades de conservação da natureza, considerando a lei do SNUC e demais 

A resolução CONAMA 428/2010 

dispõe sobre licenciamento 

ambiental e a autorização do 

órgão ambiental responsável pela 

UC. Acesse o link e obtenha mais 

informações: http://www.mma.

gov.br/port/conama/legiabre.

cfm?codlegi=641) 

ATENÇÃO!
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legislações pertinentes, incentivando a criação 

de novas UC, no sentido de atender, inclusive, as 

metas nacionais de Biodiversidade para 2020 (ao 

todo são 20 metas), que têm como orientador o 

Plano Estratégico para Biodiversidade 2011-2020, 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

do qual o Brasil é signatário.

A meta brasileira número 11 estabelece que, até 2020, 

serão conservadas por meio das UC previstas no 

SNUC e outras áreas protegidas previstas na legislação 

brasileira (a exemplo das APP e ARL), pelo menos 30% 

da Amazônia, 17% de cada bioma terrestre e 10% das 

áreas marinhas e costeiras (CABRAL, 2014).

Nesse tópico, vimos todas as 12 categorias de UC (quadros 9 e 10) 

dispostas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

e sua importância no planejamento municipal, considerando, inclusive, o 

uso sustentável dos recursos ambientais e o alcance de metas nacionais, 

acordadas mundialmente pelo Brasil.

No tópico seguinte, abordaremos a correlação do Sistema de Proteção e 

Defesa Civil com o planejamento municipal e a gestão ambiental municipal.

As metas brasileiras de 

biodiversidade devem ser 

perseguidas em todo o território 

nacional e se constituem 

em compromisso assumido 

internacionalmente. Acesse o 

link e obtenha mais informações: 

https://www.cbd.int/doc/meetings/

nr/rw5nr-la-01/other/rw5nr-la-01-

brazil-es.pdf 

SAIBA MAIS
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Nos tópicos anteriores, estudamos as áreas protegidas que podem 

ser instituídas em qualquer município, suas características, suas 

potencialidades, seus usos e suas formas de criação. Neste tópico, 

finalizando a disciplina Planejamento Urbano e Gestão Ambiental Municipal, 

estudaremos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e as competências 

impostas por esta lei aos municípios, competências estas que corroboram 

com a gestão ambiental municipal.

Defesa e proteção civil dizem respeito a ações de caráter preventivo ou 

assistencial de maneira a minimizar e evitar desastres naturais. A Lei nº 

12.340, de 01/12/2010, versava sobre o Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC) e foi revogada pela Lei nº. 12.608, de 10/04/2012. 

Assim, os preceitos legais da Lei nº 12.340/2010, dizem respeito, apenas, 

sobre o Fundo Nacional para Calamidades 

Públicas, Proteção e Defesa Civil.

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDC), instituída por meio da Lei nº 12.608, 

de 10/04/2012, traz também o SINPDEC e as 

competências dos entes federativos em matéria 

de proteção e defesa civil.

TÓPICO 4
Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil

OBJETIVO
•	 Entender a questão da Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil

Para obter mais informações sobre 

a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil acesse o link: http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12608.htm

VOCÊ SABIA?
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De acordo com a citada lei, é dever dos municípios, Estados e União adotar medidas 

necessárias à prevenção de riscos de desastres. As medidas de prevenção de 

riscos incorporam ações voltadas à proteção e defesa civil. Veja Figura 15.

Figura 15: Medidas de prevenção de riscos para proteção e defesa civil

Fonte: Fonte: Autora (2015)  (adaptado de Brasil, 2000)

A  PNPDC traz, dentre seus objetivos, os seguintes que são relacionados à gestão 

ambiental municipal: a gestão territorial e o planejamento de políticas setoriais 

(saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos) com 

vistas ao desenvolvimento sustentável. Um dos pontos importantes da PNPDC é 

a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise e de ação de prevenção 

dos desastres correlacionados aos corpos hídricos.

Os municípios têm um papel fundamental na execução da PNPDC, pois é o 

lócus onde os desastres podem acontecer. Na figura 16, observamos algumas 

competências atribuídas aos municípios pela PNPDC.

Figura 16: Competências dos municípios atribuídas pela Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil

Fonte: Fonte: Autora (2015)  (adaptado de Brasil, 2000)
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O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), instituído pela Lei 

nº 12.608, de 10/04/2012, tem por finalidade, conforme Art. 10, contribuir 

no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos 

programas, projetos e ações de proteção e defesa civil, sendo constituído por 

organizações do poder público e da sociedade civil, conforme o quadro 11.

Quadro 11: Características do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

Órgão Características Observações

Consultivo

Conselho 
Nacional de 
Proteção e 
Defesa Civil 
(CONPDEC)

- Órgão colegiado 
integrante do Ministério da 

Integração Nacional.

- Auxilia na formulação e execução do Plano Nacional 
de Proteção e Defesa Civil.

Central
- Finalidade de coordenar o 

sistema.
- Foi definido em ato do poder executivo federal.

Regionais 
estaduais

- Agentes de proteção 
e defesa civil (agentes 
políticos estaduais).

-Devem adotar medidas permanentes para assegurar a 
qualificação e profissionalização dos agentes.

Municipais
- Agentes de proteção 
e defesa civil (agentes 
políticos municipais).

-Devem adotar medidas permanentes para assegurar a 
qualificação e profissionalização dos agentes.

Setoriais
- Pertencem as três ambitos do governo (federal, 

estadual e municipal)

Organizações 
comunitárias de 

caráter voluntário

- Com atuação significativa 
na área de proteção e 

defesa civil.

- Podem ser públicas ou privadas.

- Devem ser realizados pelos Agentes de proteção e 
defesa civil (agentes voluntários).

Fonte: Autora (2015) (adaptado de Brasil, 2012)

É importante que você enquanto gestor ambiental do seu município saiba 

quais são as obrigações, ou seja, os deveres que cabem ser executados 

no território. A PNPDC acresceu algumas obrigações legais e é sobre esses 

deveres que falamos, até agora, em virtude de sua forte repercussão na 

gestão ambiental municipal, uma vez que alteraram dispositivos do Estatuto 

da Cidade e influenciam na possibilidade de captação de recursos financeiros 
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para enfrentar, por exemplo, os desastres naturais (como enchentes e 

inundações) em seu município.

Dentre os pontos significativos, destacamos a obrigatoriedade da elaboração 

de Plano Diretor Municipal aos municípios que estão incluídos no Cadastro 

Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 

de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos.

O Plano Diretor Municipal (instrumento de gestão urbana) dos municípios que 

se adéquam ao anteriormente exposto deve conter: mapeamento das áreas 

de ocorrência de deslizamentos, medidas de drenagem urbana, mitigação dos 

impactos de desastres, planejamento de intervenção preventiva, delimitação 

de trechos com restrições à urbanização, dentre outras medidas.

Destacamos, para finalizar, que a PNPDC estebelece como diretriz principal 

a sua integração às políticas de desenvolvimento municipal, de gestão de 

recursos hídricos, de ordenamento territorial, de educação, de infraestrutura, 

de ciência e tecnologia e às demais políticas, tendo como objetivo principal a 

promoção do desenvolvimento sustentável.

Chegamos ao final do nosso tópico. Nele vimos a relevância da Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil e sua interface com as demais políticas setoriais na 

promoção de adequado reordenamento territorial e consequentemente em 

adequada gestão ambiental municipal.

Vimos, ainda, que alguns espaços territoriais devem estar, legalmente, 

protegidos, considerando todos os tipos de áreas protegidas que se dispõem 

no modelo de proteção dos recursos ambientais, o que vai ao encontro de 

se promover a sustentabilidade ambiental municipal, prevenindo os riscos de 

desastres naturais e auxiliando na proteção e defesa civil.

Desejamos que nossa disciplina tenha auxiliado na compreensão do que deve 

ser realizado e executado para uma adequada gestão ambiental municipal.
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1. Baseado no que você estudou em nossa aula, responda: qual o papel das áreas 
protegidas para o sistema de gestão ambiental municipal?

2. Como estudado o poder público municipal pode criar diferentes tipos de áreas 
protegidas. Diante disso, responda: quais áreas em seu município deveriam ser 
prioritárias para proteção ambiental? Como você, gestor público, deve proceder 
para que isso ocorra?

3. Vimos em nossa aula a importância para um munícipio de realizar o levantamento 
das Unidades de Conservação criadas. Pensando nisso, responda: seu munícipio 
possui esse levantamento? Em caso afirmativo elabore um documento 
encaminhando o resultado do levantamento das Unidades de Conservação do 
seu município e envie ao órgão ambiental estadual e ao Ibama. Em caso negativo, 
realize o levantamento e posteriormente encaminhe ao órgão ambiental estadual 
e ao Ibama.

4. Estudamos em nossa aula a importância de documentar todas as informações 
referentes as áreas de um munícipio. Desta forma, responda: seu município 
elaborou o seu Plano Municipal de proteção e Defesa Civil com base no mapa 
das áreas de riscos? Seu município fez o planejamento das ações preventivas 
e remediadoras tomando por base o mapa?  Em caso negativo elabore o mapa 
do seu município e o utilize como base para o Plano Municipal de Proteção e 
Defesa Civil.

5. Sabemos o quanto é importante realizamos intervenções que visem a prevenir 
desastres ou acidentes futuros. Diante disso, responda: quais intervenções 
preventivas foram feitas nos últimos 5 anos, em seu município, nas áreas de 
riscos de desastres?

PRATIQUE
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