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A Constituição Federal no Meio Ambiente 
 

 
 

 

 

Classificação de meio ambiente: 
 

 

 

 

 

 

  

Meio Ambiente Natural 

 
 

 

 

 

 

 

 

O artigo supracitado abrange em seus incisos os elementos bióticos e abióticos. Os 

elementos bióticos correspondem a tudo aquilo que é vivo (animais e vegetais, por exemplo) e 

os elementos abióticos (ou não-vivos) são os componentes físicos e químicos do ambiente 

(água, solo e temperatura, por exemplo). 

Meio Ambiente Cultural 

 
 É o patrimônio brasileiro na vertente cultural. Abrange bens materiais e imateriais.  

O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua 

natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas.  

Resolução 306/2002, Anexo I, XII - CONAMA 

Meio ambiente: conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, 

química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas. 

Meio 
ambiente 

Constituição Federal

Natural

Artigo 225

Cultural
Artigos 215, 216 e 216-A

Artificial
Artigos 182 e 183

Laboral

Artigos 7º, XXII

Art. 225, CF - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações. 

(...) 

 

( 
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O patrimônio imaterial diz respeito aos saberes, crenças e habilidades das pessoas. São 

exemplos de bens imateriais as manifestações literárias, musicais, plásticas, festas e outras 

práticas sociais.  

A leitura dos artigos abaixo é importantíssima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inventários

•Proteção dos bens culturais elencados após levantamento.

Registros

•Decreto 3.551/2000.

Vigilância

•Monitoramento no intuito de garantir a proteção do meio ambiente.

Tombamento

•Decreto-Lei 25/37.

Desapropriação

•Decreto-Lei 3.365/41.

Outras Formas de Acautelamento e Proteção

•Ação civil pública e ação popular, por exemplo.

Artigo 
216-A, CF

Artigo 
216, CF

Artigo 
215, CF

Artigo 216, § 1º, CF - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 
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Meio Ambiente Artificial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.       

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

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

dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 

diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

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

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 

que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.          

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Artigo 225 da Constituição Federal: 

 
Art. 225, CF - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas;        

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;        

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 

de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção;     

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;       

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;      

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente; 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança; 

 

 

 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.       

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 

da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 

dos recursos naturais 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 

federal, sem o que não poderão ser instaladas 

Caput do artigo 225 – Norma Matriz 

O conteúdo do dispositivo em questão é oponível erga omnes1. O meio ambiente é bem de uso 

comum do povo e possui caráter difuso.  

São utilizadas duas expressões para definir os bens ambientais:  macrobem e microbem. 

 Macrobem: indivisível e insuscetível de apropriação. 

 Microbem: é o recurso ambiental considerado individualmente e fracionadamente 

quando possível de seu todo. 

§ 1º do artigo 225 – Normas de efetivação 

 

 

 

 

 

 

Na lição de Romeu Thomé, quando a Constituição se refere aos processos ecológicos 

essenciais sua intenção é proteger os processos vitais que tornam possíveis as inter-relações 

entre os seres vivos e o meio ambiente. Para José Afonso da Silva são processos vitais a 

                                                           
1 Significa: Vale para todos. 

Criam para o 
Poder Público

Deveres 
Constitucionais

Materializados 
em obrigações 

de fazer
Que buscam:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 
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manutenção das cadeias alimentares, os ciclos das águas, do carbono, do oxigênio, do 

hidrogênio, do nitrogênio, dos minerais, a produção humana de alimentos, de energia, e de 

materiais orgânicos, inorgânicos e sintéticos com que se fazem vestuários, abrigos e 

ferramentas. Afirma ainda serem os principais "sistemas vitais" os sistemas agrícolas, as 

florestas, os sistemas costeiros e as massas d' água.  

A Carta Magna define ainda como competência do Poder Público o manejo ecológico 

das espécies e dos ecossistemas. Manejar significa administrar, dirigir, gerir. O manejo das 

espécies e dos ecossistemas consiste na gestão, pelo Poder Público, da biodiversidade, ou seja, 

da variabilidade de organismos vivos de todas as origens, inseridas aí as diferentes plantas, 

animais e microorganismos, os genes que os contêm, assim como os ecossistemas de que 

fazem parte. Afirma Ferreira que o conceito de biodiversidade engloba três planos distintos 

de diversidade: o de espécies, o de genes e o de ecossistema. Observa-se que a proteção da 

diversidade genética está prevista no inciso II, do parágrafo 1° do artigo 225 

da Constituição Federal. 

 

 

 

 

A Medida Provisória nº 2. 1 86-1 6/200 1 define patrimônio genético como "informação 

de origem genética contida em amostras do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngica, 

microbiana ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo 

desses seres vivos e de extratos obtidos a partir deles, vivos ou mortos, encontrados em 

condições ín sítu, inclusive domesticados, ou mantidos em condições ex sítu, desde que 

coletados ín sítu no território nacional, na plataforma continental ou na zona 

econômica exclusiva." 

 

  

 

 

 

De acordo com Romeu Thomé, uma vez instituída uma área ambientalmente protegida 

(como uma unidade de conservação da natureza), seja por decreto do Executivo ou por lei 

formal, a redução dos seus limites (alteração) ou a sua supressão total somente serão 

permitidas através de lei específica. O intuito do constituinte é de dificultar o procedimento 

legal de alteração ou supressão de uma área ambientalmente protegida, e de facilitar a criação 

das mesmas, em respeito ao preceito constitucional de proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
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Acredite em você! 
"A vitória se alcança com a conjugação de esforço e com o equilíbrio 

da mente com o corpo." William Douglas 

 


