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CRFB/ 88 – Art. 20, § 1º

Participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou ..

CRFB/ 88 – Art. 255

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 defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Lei nº 14.119, de 13 de janeiro Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais;
de 2021
e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para
adequá-las à nova política.
Portaria MMA nº 209, de 22 de Dispõe sobre os critérios e procedimentos para implementação da
abril de 2020
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP, no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente.
Lei nº 13.576, de 26 de Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e
dezembro de 2017
dá outras providências.
Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de
Resolução nº 452, de 02 de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da
julho de 2012
Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e seu Depósito.
Portaria MMA nº 416, de 3 de Criar, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a Câmara Federal
novembro de 2010
de Compensação Ambiental - CFCA.
Dispõe sobre a obrigação de cadastramento de pessoas físicas e
jurídicas que se dedicam às atividades potencialmente poluidoras
Instrução Normativa Ibama ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos
nº 31, de 3 de dezembro de potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de
produtos e subprodutos da fauna e flora, considerando as
2009.
disposições do art. 17, incisos I e II, da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de Recursos Ambientais.
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Decreto nº 6.985, de 20 de Dá nova redação ao art. 4o do Decreto no 3.524, de 26 de junho de
outubro de 2009.
2000, que regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Portaria Conjunta MMA e Dispõe sobre os instrumentos de implementação da Política
ICMBio nº 316, de 09 de Nacional da Biodiversidade voltados para a conservação e
setembro de 2009
recuperação de espécies ameaçadas de extinção.
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Lei nº 11.959, de 29 de junho da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga
de 2009
a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do
Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras
providências.
Dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos,
Lei nº 11.934, de 5 de maio de
magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de 15 de
2009.
setembro de 1965; e dá outras providências.
Decreto nº 6.678, de 8 de
Aprova o VII Plano Setorial para os Recursos do Mar.
dezembro de 2008
Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça,
os Programas de Segurança Ambiental denominados Guarda
Decreto Federal nº 6.515, de
Ambiental Nacional e Corpo de Guarda- Parques, e dá outras
22 de julho de 2008.
providências.
Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; altera as Leis nos 7.735,
de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985,
Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 18 de julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156,
de 2007.
de 29 de julho de 2005, 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957,
de 20 de dezembro de 1989; revoga dispositivos da Lei no 8.028,
de 12 de abril de 1990, e da Medida Provisória no 2.216-37, de 31
de agosto de 2001; e dá outras providências.
Medida Provisória n.º 366, de Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação
26 de abril de 2007
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e dá outras
providências. (Convertida na Lei nº 11.516, de 2007)
Decreto Federal nº 6.040, de 7 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
de fevereiro de 2007.
Povos e Comunidades Tradicionais.
Dá nova redação ao art. 4o do Decreto no 3.524, de 26 de junho de
Decreto Federal nº 5.877, de
2000, que regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que
17 de agosto de 2006.
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. (Revogado pelo Decreto
nº 6.985, de 2009).
Decreto nº 5.813, de 22 de Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e
junho de 2006
dá outras providências.
Protocolo de Intenções para
a Implementação no Brasil da Protocolo de intenções para a implementação no Brasil da Aliança
Aliança Brasileira para a brasileira para a extinção zero.
Extinção Zero, de 22 de maio
de 2006

Conteúdo meramente informativo, não substitui a publicação do Diário Oficial.
Data de atualização: 27/04/2021

página 2 de 5

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a
Decreto Legislativo nº 70, de
Alimentação e a Agricultura, aprovado em Roma, em novembro de
18 de abril de 2006
2001, e assinado pelo Brasil, em 10 de junho de 2002.
Aprova o texto do Acordo Complementar na Área de Recursos
Naturais e Meio Ambiente ao Acordo Básico de Cooperação
Decreto Legislativo nº 63, de
Técnica e Científica entre o Governo da República Federativa do
18 de abril de 2006.
Brasil e o Governo da República do Peru, assinado em Brasília, em
20 de agosto de 2004.
Resolução
n°359/05

CONAMA

Dispõe sobre a regulamentação do teor de fósforo em detergentes
em pó para uso em todo o território nacional e dá outras
providências.

Decreto Federal 5.098, de 3 Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção,
de junho de 2004.
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com
Produtos Químicos Perigosos - P2R2, e dá outras providências.
Decreto nº 4.987, de 12 de Dá nova redação ao art. 7o do Decreto no 4.703, de 21 de maio de
fevereiro de 2004
2003, que dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade
Biológica - PRONABIO e a Comissão Nacional de Biodiversidade.
Decreto nº 4.703, de 21 de Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade
maio de 2003
Biológica - PRONABIO e a Comissão Nacional da Biodiversidade,
e dá outras providências.
Lei Federal nº 10.650, de 16 Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes
de abril de 2003.
nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA.
Decreto nº 4.519, de 13 de Dispõe sobre o serviço voluntário em unidades de conservação
dezembro de 2002
federais, e dá outras providências.
Promulga o Acordo para Implementação das Disposições da
Decreto nº 4.361, de 5 de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de
setembro de 2002
dezembro de 1982 sobre a Conservação e Ordenamento de
Populações de Peixes Transzonais e de Populações de Peixes
Altamente Migratórios.
Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que
Decreto nº 4.340, de 22 de
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
agosto de 2002
Natureza - SNUC, e dá outras providências.
Decreto Federal 4.339, de 22 Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política
de agosto de 2002.
Nacional da Biodiversidade
Regulamenta o art. 9, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento EcológicoDecreto Federal nº 4.297, de
Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. Vide: Art 9º,
10 de julho de 2002
inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e
terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Lei nº 10.233, de 5 de junho
Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a
de 2001.
Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento
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Decreto Federal nº 3.524, de Regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o
26 de junho de 2000.
Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências.
Resolução
n°244/98

CONAMA Exclui lignossulfonatos do anexo 10 da Resolução CONAMA 23/96.
Revogada pela Resolução nº 452, de 2012.

Decreto n° 2.519, de 16 de Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no
março de 1998
Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992.
Aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica;
Decreto Legislativo n° 2, de assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
03 de fevereiro de 1994
Ambiente e Desenvolvimento realizada na Cidade do Rio de
Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992.
Lei º 8.617, de 04 de janeiro Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica
de 1993
exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá outras
providências.
Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a
Decreto Federal nº 99.274, de
criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e
06 de junho de 1990.
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras
providências.
Decreto nº 98.973, de 21 de
Aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de Produtos
fevereiro de 1990.
Perigosos, e dá outras providências.
Lei Federal nº 7.797, de 10 de
Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências.
julho de 1989.
Lei Federal nº 7.735, de 22 de Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o
fevereiro de 1989.
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e dá outras providências.
Dispõe sobre a realização de pesquisa e investigação científica na
Decreto nº 96.044 de 18 de plataforma continental e em águas sob jurisdição brasileira, e sobre
navios e aeronaves de pesquisa estrangeiros em visita aos portos
maio de 1988
ou aeroportos nacionais, em transito nas águas jurisdicionais
brasileiras ou no espaço aéreo sobrejacente.
Decreto nº 96.044 de 18 de
maio de 1988

Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos e dá outras providências.

Lei nº 7.661, de 16 de maio de Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras
1988.
providências.
Lei Federal nº 6.938, de 31 de Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
agosto de 1981.
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Lei 5.917, de 10 de setembro
Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras providências.
de 1973.
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Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento
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