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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Resolução CONAMA 432, de 
13 de julho de 2011.  

Estabelece novas fases de controle de emissões de gases 
poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, 
e dá outras providências.  

 

Resolução CONAMA nº 418, 
de 25 de novembro de 2009.  

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de 
Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos 
estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites 
de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de 
manutenção de veículos em uso 

 

Portaria Conjunta 
MMA/IBAMA Nº 259, de 7 de 
agosto de 2009. 

Fica obrigado o empreendedor a incluir no Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, 
capítulo específico sobre as alternativas de tecnologias mais limpas 
para reduzir os impactos na saúde do trabalhador e no meio 
ambiente, incluindo poluição térmica, sonora e emissões nocivas ao 
sistema respiratório e dá outras providências. 

 

Decreto Legislativo Federal 
nº 499, de 2009.  

Aprova o texto consolidado da Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios, adotada pela Organização 
Marítima Internacional, em Londres, em 2 de novembro de 1973, e 
o seu Protocolo de 1978, com as Emendas adotadas em 4 de 
dezembro de 2003 a 1º de abril de 2004. 

Decreto Federal nº 6.511, de 
17 de julho de 2008.  

Promulga as emendas aos Anexos da Convenção sobre Prevenção 
da Poluição Marinha Causada pelo Alijamento no Mar de Resíduos 
e Outras Matérias. 

Lei Federal 8.723, de 28 de 
outubro de 1993.  

Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 
automotores e dá outras providências. 

Lei no 6.803, de 2 de julho de 
1980.  

Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas 
áreas críticas de poluição, e dá outras providências.   

Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de 
agosto de 1975. 

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada 
por atividades industriais. 
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