


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, com as últimas dicas imperdíveis 

para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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Direito Tributário 

Prof. Fábio Dutra
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Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(CTN)

Conceito de Tributo

Conceito de Tributo

Co
nc

ei
to

 d
e 

Tr
ib

ut
os

Prestação Pecuniária

Prestação Compulsória

Prestação que não constitui sanção de ato 
ilícito

Prestação instituída em lei

Prestação cobra mediante atividade 
vinculada



28/01/2022

Natureza Jurídica dos Tributos

Espécies Tributárias

Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Empréstimos Compulsórios

Contribuições Especiais

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. (CTN)

Natureza Jurídica dos Tributos
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Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
(CTN)

Impostos

Imposto

Fato gerador não vinculado

Arrecadação não vinculada

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. (CTN)

Taxas
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Taxas

Competência Comum (U/E/DF/M)

Taxa de Serviço: utilização de serviço público específico e divisível prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição.

Taxa de Polícia: exercício regular do poder de polícia.

VEDAÇÃO: A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos dos
impostos nem ser calculada em função do capital social das empresas.

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída
para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo
como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que
da obra resultar para cada imóvel beneficiado. (CTN)

Contribuições de Melhoria
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Contribuições de Melhoria

Competência Comum (U/E/DF/M)

Obra Pública que gere valorização imobiliária

Limite Total: Despesa realizada

Limite Individual: Valorização de cada imóvel

 Pressupostos que autorizam a instituição de empréstimo compulsório:

 Despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa ou sua iminência

 Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública

 Investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional

Empréstimos Compulsórios
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 A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes. (CTN, art. 96)

Legislação Tributária

Interpretação Literal

Suspensão do C.T. Exclusão do C.T.
Dispensa do 

cumprimento de 
obrigações acessórias

Interpretação da Legislação Tributária



28/01/2022

Interpretação mais benéfica ao sujeito passivo

Normas que disponham sobre 
infrações e penalidades Em caso de dúvida

Interpretação da Legislação Tributária
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ia 1 - Analogia Não resulta tributo 
não previsto em lei

2 - Princípios Gerais
de Direito Tributário

3 - Princípios Gerais
de Direito Público

4 - Equidade Não dispensa 
tributo devido

Integração da Legislação Tributária
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Obrigação Principal

Obrigação de Dar Algo

(pagamento de tributo ou multa tributária)

Obrigação Acessória

Obrigação de Fazer ou Deixar de Fazer Algo

(entregar declaração, escriturar livros fiscais 
etc.)

Obrigação Tributária

 Obrigação Tributária Principal:

 Surgimento: Fato gerador
 Objeto: pagamento de tributo ou multa tributária
 Extinção: juntamente com o crédito tributário

 Fato Gerador: situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência.

 Obrigação Tributária Acessória:

 Decorre da legislação tributária
 Objeto: fazer ou deixar de fazer algo
 Autonomia em relação à obrigação principal

 Fato Gerador: situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou
a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

@ProfFabioDutra

Professor Fábio Dutra
Obrigação Tributária
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Sujeito Ativo e Sujeito Passivo

 Sujeito Passivo:
 Contribuinte (relação pessoal e direta);
 Responsável (terceiro legalmente obrigado);

 Atenção: PAssivo = PAgamento

 Sujeito Ativo:
 Ente federado (U/E/DF/M) sujeito ativo direto
 PJ de direito público sujeito ativo indireto

Suspensão do Crédito Tributário

Não suspende a exigibilidade de obrigações acessórias.

Interpretação literal da legislação sobre o assunto.

MoratóriaMOR

 Depósito do montante integralDE

 Reclamações e Recursos AdministrativosR

 LiminaresLIM

 ParcelamentoPAR
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Concedida apenas mediante lei específica (CF/88, art. 150, § 6º e CTN, art.
97, VI);

 Interpretação literal da legislação que disponha sobre tal assunto (CTN, art.
111, I);

Não dispensa o cumprimento de obrigações acessórias (CTN, art. 175, par.
único);

Exclusão do Crédito Tributário

Modalidades de exclusão do crédito tributário:

 Isenção Dispensa do pagamento de tributo;

Anistia Dispensa do pagamento de penalidade pecuniária (multa).

Exclusão do Crédito Tributário
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 Extinção do crédito tributário: extinção da obrigação do sujeito passivo.

 Estão previstas no art. 156, do CTN;

 Como memorizar tais hipóteses?

Extinção do Crédito Tributário

Prof. Fábio Dutra 

@proffabiodutra Fábio Dutra ProfFabioDutraConcursos

OBRIGADO!
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Direito Penal
Profª. Priscila Silveira

Princípios

PRINCÍPIOS

Reserva Legal ou Estrita 
Legalidade – art. 5º, XXXIX, CRFB 

c.c art. 1º CP.

Anterioridade – art. 5º, XXXIX, 
CRFB c.c art. 1º CP.

Insignificância ou Bagatela

Individualização da Pena – art. 5º, 
XLVI, CRFB. 

Adequação Social

Intervenção Mínima

Humanidade

Ofensividade ou lesividade

Imputação Pessoal

Ne bis in idem
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 Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-atividade).

Aplicação da lei Penal no Tempo

Lei Penal no Tempo

• Princípio da atividade (irretroatividade e não ultra-atividade)
• Novatio legis incriminadora e novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL e XXXIX da CF; art. 1º do CP 
e; art. 9º da CADH

• Extra-atividade (retroatividade e ultra-atividade)
• Modalidades: abolitio criminis e novatio legis in mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)

• Possuem ultra-atividade (art. 3º do CP)
• Espécies: excepcional e temporária

Lei intermitente 
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Tempo e Lugar do Crime

• Teoria da Atividade
TEMPO DO CRIME

• Teoria da Ubiquidade
LUGAR DO CRIME

Lei Penal no Espaço

EXTRATERRITORIALIDADE

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. 
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Pena Cumprida no Estrangeiro

PENA

Idênticas Abate a pena cumprida no 
exterior. 

Diversas

Pena a ser cumprida no Brasil 
deve ser atenuada 

considerando a pena cumprida 
no estrangeiro. 

Conflito Aparente de Normas

REQUISITOS

Unidade de fato

Pluralidade de leis 
penais

Vigência simultânea de 
todas elas
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Conflito Aparente de Normas

 Princípio para a solução do conflito

Especialidade Subsidiariedade Consunção

Conceito de Crime e seus elementos

Fato 
Típico Ilícito Culpável CRIME
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Conceito de Crime e seus elementos

CRIME

Fato Típico

Conduta

Resultado

Nexo Causal

Tipicidade

Ilícito

Contrariedade ao 
ordenamento Jurídico

Excludentes de ilicitude

Culpabilidade

Imputabilidade

Potencial Consciência 
de Ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa

Excludente de Ilicitude

ILICITUDE

Genérica

Específica

 Estado de necessidade;
 Legítima defesa;
 Estrito cumprimento do dever legal;
 Exercício regular do direito.

Previsto na parte especial do Código e não só, mas
única e exclusivamente em crimes que estejam
descritos expressamente, por exemplo:
 Aborto – art. 128, CP;
 Injúria e Difamação – art. 142, CP;
 Constrangimento Ilegal – art. 146, §3º, I e II, CP;
 Violação de Domicílio – art. 150, §3º, I e II CP;
 Furto de Coisa Comum – art. 156, §2º, CP;
 Serviço postal abrir conteúdo suspeito –art. 10 da

Lei n. 6.538/78;
 Legítima Defesa no Esbulho – art. 1210, §1º, CC;
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Excesso Punível

Inicia uma reação 
legítima a uma ação Limites Extrapola os limites –

os meios necessários

EX
CE

SS
O

Culpabilidade

ELEMENTOS

Imputabilidade

Potencial Consciência Da 
Ilicitude

Exigibilidade De Conduta 
Diversa

• Doença mental
• Desenvolvimento mental 

retardado
• Desenvolvimento mental 

incompleto
• Embriaguez acidental completa

• Erro de proibição inevitável/ 
escusável/invencível

• Coação moral irresistível
• Obediência hierárquica à ordem 

não manifestamente ilegal
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Sistemas de Imputabilidade

SISTEMAS

Biológico (adotado 
como exceção)

Psicológico

Biopsicológico
(adotado como 

regra)

A imputabilidade é aferida no
momento em que ocorre o
FATO.
Tempo do crime: Teoria da
atividade -> Momento da ação
ou omissão (art. 4º, CP)

 Previstas nos artigos 26, 27 e 28 do CP. 

Causas de Inimputabilidade

INIMPUTÁVEIS

Menor de 18 anos (critério 
biológico – art. 27, CP)

Doença mental e 
desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado 
(critério biopsicológico)

Embriaguez acidental (caso 
fortuito ou força maior) 

completa (art. 28, §1º, CP)
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Crime Consumado

CRIME 
CONSUMADO

Quando reúnem todos 
os elementos de sua 

definição legal

Tentativa

ELEMENTOS

Início da Execução: a tentativa só é punível a partir do 
momento em que ação entra na fase de execução.

Não consumar o crime por circunstância alheia à 
vontade do agente.

Dolo em relação ao crime (total).
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Tentativa

NÃO se aplica a 
Tentativa

Culposos

Unissubsistente

Preterdoloso

Habituais

Omissivos puros

Contravenções 
penais

Infrações Penais

Concurso de Pessoas

REQUISITOS

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 
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Concurso de Pessoas

AUTORIA

Mediata Ele não realiza diretamente a conduta descrita no tipo
penal, utilizando outra pessoa como instrumento.

Colateral
“(...) dois ou mais agentes, um ignorando a contribuição do
outro, concentram suas condutas para o cometimento da
mesma infração penal. Nota-se, no caso, a ausência de
vínculo subjetivo entre os agentes, que, se presente, faria
incidir as regras do concurso de pessoas.

Multidão 
Delinquente

Coautoria

Indivíduos incitados pelo tumulto ou manipulação.

2 ou + indivíduos, ligados subjetivamente e praticam a
conduta que caracteriza o delito.

Partícipe
Está envolvido com o crime, mas não pratica do núcleo do
tipo, no entanto, corrobora para o resultado de forma
acessória.

(In)comunicabilidade de elementares 
e circunstâncias

CIRCUNSTÂNCIAS/CONDIÇÕES 
DE CARÁTER PESSOAL Não se comunicam

CIRCUNSTÂNCIAS DE 
CARÁTER REAL OU OBJETIVAS Comunicam-se

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

ELEMENTARES OBJETIVAS E 
SUBJETIVAS Comunicam-se

É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes
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Concurso de Crimes
Requisitos Sistema 

Adotado
Aumento

Concurso Material • Pluralidade de condutas
• Pluralidade de crimes

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Concurso Formal 
(próprio)

• Unidade de condutas
• Pluralidades de crimes

Exasperação 1/6 até 1/2

Concurso Formal 
(impróprio)

• Unidade de conduta
• Pluralidade de crimes
• Desígnios autônomos

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Crime Continuado 
(genérico)

• Pluralidade de conduta
• Pluralidade de crimes da mesma espécie
• Elo de continuidade

Exasperação 1/6 até 2/3

Crime Continuado 
(específico)

• Os mesmos do crime continuado genérico
• Crimes dolosos
• Vítimas diferentes
• Violência ou grave ameaça à pessoa

Exasperação 1/6 até 3x

(Tabela – Rogério Sanches Cunha)

OBRIGADA!
Profª. Priscila Silveira

@profpriscilasilveira
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Analista Ambiental – Tema 2
Monitoramento e Fiscalização

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Auditoria Ambiental de Conformidade

 análise do cumprimento de políticas, diretrizes, regras, procedimentos,
etc., estabelecidos por normas, instituídas ou não pelo órgão ou entidade
responsável pela ação investigada.

 Avalia se o que foi estabelecido, que se constitui no critério de auditoria,
está sendo adotado.

Manual de Auditoria do TCU

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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 Auditoria Ambiental de Natureza Operacional

 Avalia os resultados alcançados pela gestão ambiental.

 Avaliação sistemática da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade
de providências relativas à preservação do meio ambiente, por meio da
prevenção da degradação ambiental ou da reparação da mesma.

Manual de Auditoria do TCU

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Auditoria Ambiental de Desempenho Operacional

 Examina a ação governamental quanto à economicidade, à eficiência e à
eficácia.

 A análise realizada por esse tipo de auditoria deve levar em conta não só o
uso dos recursos ambientais, como também a gestão dos recursos,
humanos, materiais, financeiros, etc., utilizados na realização da gestão
ambiental.

Manual de Auditoria do TCU

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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 Auditoria Ambiental de Desempenho Operacional

Exemplos:

· uso de água para a produção sustentável de energia;

· uso de madeira nativa para a construção de uma estrada-de-ferro, de
maneira que não comprometa o equilíbrio ecológico;

· a aplicação de recursos financeiros na restauração de uma floresta;

· a aplicação de recursos financeiros na compra dos equipamentos
necessários à redução de efluentes lançados ao ambiente; e

· os recursos humanos envolvidos na realização da avaliação ambiental de um
programa.

Manual de Auditoria do TCU

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Auditoria Ambiental de Programa

 O objetivo é examinar o impacto (efetividade) das funções, programas,
atividades e projetos governamentais.

 Procura-se levantar até que ponto a ação governamental está sendo bem
sucedida.

Manual de Auditoria do TCU

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

TIPO DE VERIFICAÇÃO A SER FEITA

O QUE ESTÁ SENDO AUDITADO

Fiscalização ambiental

Reflorestamento

Educação ambiental

VERIFICAÇÃO NA AUDITORIA AMBIENTAL DE 
DESEMPENHO OPERACIONAL

Número de empreendimentos fiscalizados durante 
um determinado período.

Área reflorestada em um determinado período.

Número de pessoas atingidas pela campanha 
educativa considerada na auditoria

VERIFICAÇÃO A SER FEITA NA AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL DE PROGRAMA

Diminuição da ocorrência de infrações à legislação 
ambiental.

Restauração do equilíbrio ecológico em 
consequencia do reflorestamento feito no âmbito do 

programa auditado.

Redução nos impactos ambientais, relacionados a 
aspectos abordados na campanha educativa 
realizada no âmbito do programa auditado.

Ação Compensadora: ação que visa a reparar o dano ambiental por meio da substituição do bem
danificado por outro de igual valor (incluindo indenizações financeiras).

Ação Mitigadora: ação que visa a suavizar, abrandar ou atenuar dano causado ao meio
ambiente.

Aquífero: "Estrato subterrâneo de terra, cascalho ou rocha porosa que contém água" (The World
Bank, 1978, in Feema, 1990).

Avaliação de Impacto Ambiental - AIA: "Instrumento de política ambiental, formado por um
conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame
sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou
política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao
público e aos responsáveis pela tomada de decisão e por eles considerados. Além disso, os
procedimentos devem garantir a adoção das medidas de proteção do meio ambiente
determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do projeto" (Feema, 1990).

Conceitos diversos

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Bacia Hidrográfica: "Área total drenada por um rio e seus afluentes" (The World Bank, 1978, in
Feema, 1990).

Biodiversidade: "a variedade de formas de vida, os papéis ecológicos que elas desempenham e a
diversidade genética que contêm" (Wilcox, 1984, in Wilson, 1997)

Biosfera: "...inclui todos os organismos vivos da Terra que interagem com o meio ambiente físico
como um todo, para manter um sistema de estado contínuo, intermediário no fluxo de energia
entre a entrada de energia de origem solar e o dissipador térmico do espaço" (Odum, 1983).

Biota: conjunto dos elementos bióticos (vivos) de um ecossistema.

Chuva Ácida: é a chuva formada a partir da reação do vapor d'água atmosférico e dos óxidos de
enxofre (SOX) e de nitrogênio (NOX), provenientes da queima de matéria orgânica para a
obtenção de energia.

Conceitos diversos

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Degradação: segundo a Lei nº 6.938/81, "é a alteração adversa das características do meio
ambiente". Muitas vezes, porém, o termo é utilizado quando as alterações ambientais referem-se
apenas aos recursos renováveis, em contraste com o termo depleção, que é a diminuição dos
recursos não renováveis.

Depleção: é a diminuição dos recursos ambientais não renováveis.

Desenvolvimento Sustentável: "desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração atual
sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades"
(ONU, 1987).

Estrutura Biótica: estrutura viva.

Estudo de Impacto Ambiental - EIA: "Um dos elementos do processo de avaliação de impacto
ambiental. Trata-se da execução por equipe multidisciplinar das tarefas técnicas e científicas
destinadas a analisar, sistematicamente, as consequências da implantação de um projeto no
meio ambiente, por meio de métodos de AIA e técnicas de previsão dos impactos ambientais"
(Feema, 1990).

Conceitos diversos

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Impacto Ambiental: qualquer alteração do sistema ambiental físico, químico, biológico e cultural
resultante da ação humana. Conforme Feema, 1990, pode ser classificado da seguinte forma:

- Impacto positivo ou benéfico: quando uma ação resulta na melhoria da qualidade de um
fator ou parâmetro ambiental.

- Impacto negativo ou adverso: quando a ação resulta em danos à qualidade de um fator
ou parâmetro ambiental.

- Impacto direto: quando resulta de uma simples relação de causa e efeito: também
chamado impacto primário ou de primeira ordem.

- Impacto indireto: quando é uma reação secundária em relação à ação ou quando é parte
de uma cadeia de reações: também chamado impacto secundário ou de enésima ordem
(segunda, terceira, etc.), de acordo com sua situação na cadeia de reações.

Conceitos diversos

Prof. André Rocha
@profandrerocha

- Impacto local: quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações.

- Impacto regional: quando um efeito se propaga por um área além das imediações do sítio
onde se dá a ação.

- Impacto estratégico: quando é afetado um componente ou recurso ambiental de
importância coletiva ou nacional.

- Impacto imediato: quando o efeito surge no instante em que se dá a ação.

- Impacto a médio ou longo prazo: quando o efeito se manifesta depois de decorrido certo
tempo após a ação.

- Impacto temporário: quando o efeito permanece por um tempo determinado

- Impacto permanente: quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se
manifestar, num horizonte temporal conhecido.

Conceitos diversos

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Licenciamento Ambiental: é o processo por meio do qual o órgão competente analisa e concede,
quando pertinente, autorização para que se seja implementada a "... construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental..."

Padrões Ambientais: podem ser agrupados em padrões de qualidade ambiental e padrões de
emissão de poluentes: estes indicam valores máximos permitidos para o lançamento de
poluentes, aqueles apontam condições de normalidade da água, do ar e do solo.

Conceitos diversos

Prof. André Rocha
@profandrerocha

 Baseada no princípio do consentimento prévio e explícito para a
importação e o trânsito de resíduos perigosos.

 Procura coibir o tráfico ilícito e prevê a intensificação da cooperação
internacional para a gestão adequada desses resíduos.

 Qualquer Estado tem o direito soberano de proibir a entrada ou depósito
de resíduos perigosos e outros resíduos estrangeiros.

 Os resíduos que, por serem radioativos, estiverem sujeitos a outros
sistemas internacionais de controle, ficam excluídos do âmbito da
Convenção.

Convenção de Basileia

Prof. André Rocha
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 Os resíduos derivados de operações normais de um navio, cuja descarga
esteja coberta por um outro instrumento internacional, ficam excluídos do
âmbito da Convenção.

Convenção de Basileia

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Movimento transfronteiriço: se entende todo movimento de resíduos
perigosos ou outros resíduos procedentes de uma área sob a jurisdição
nacional de um Estado para ou através de uma área sob a jurisdição nacional
de outro Estado ou para ou através de uma área não incluída na jurisdição
nacional de qualquer Estado, desde que o movimento afete a pelo menos dois
Estado

Tráfico ilegal: qualquer movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou
outros rejeitos:

a) sem notificação, para todos os Estados interessados; ou

b) sem o consentimento, de um Estado interessado; ou

c) com o consentimento de Estados obtido por meio de falsificação, descrição
enganosa ou fraude; ou

d) que não esteja materialmente em conformidade com os documentos; ou

e) que resulte num depósito deliberado de resíduos perigosos ou outros
resíduos caracterizando violação da Convenção e de princípios gerais do
direito internacional.

Convenção de Basileia

Prof. André Rocha
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“Nenhuma Parte permitirá que resíduos perigosos ou outros resíduos sejam exportados para um
Estado que não seja Parte, ou importados de um Estado que não seja Parte.”

 as Partes podem estabelecer acordos ou arranjos bilaterais (...) desde que não derroguem a
administração ambientalmente saudável dos resíduos perigosos exigida pela presente
Convenção (os acordos devem estabelecer dispositivos que não sejam menos ambientalmente
saudáveis que aqueles previstos na Convenção).

“As Partes acordam que não permitirão a exportação de resíduos perigosos e outros resíduos
para depósito dentro da área ao sul dos 60 graus de latitude sul, estejam ou não esses resíduos
sujeitos a movimento transfronteiriço.”

Convenção de Basileia

Prof. André Rocha
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Estado de trânsito: Estado, que não seja o Estado de exportação ou importação, através do qual
se planeja fazer ou se faz um movimento transfronteiriço de resíduos perigosos o outros
resíduos.

Portaria IBAMA 2.334/2021:

Art. 1º. Para os movimentos transfronteiriços de trânsito de resíduos perigosos e outros resíduos,
deixar de emitir consentimento prévio por escrito nos casos em que o Brasil for Estado de
Trânsito;

§ 1º A confirmação de recebimento da notificação trânsito para movimentação transfronteiriça
de resíduos perigosos e outros resíduos será dada de forma eletrônica;

§ 3º Caberá à Diretoria de Qualidade Ambiental confirmar o recebimento das notificações de
trânsito, bem como informar aos notificadores as condições para o seu consentimento; (...)

Convenção de Basileia
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 Objetivo: proteger a saúde humana e o meio ambiente dos POPs.

 Baseia-se no Princípio da Precaução.

 Exemplos: bifenilas policloradas (PCBs), DDT.

Convenção de Estocolmo

Prof. André Rocha
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ANEXOS DA CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO

Anexo A

Substâncias a serem Eliminadas

Anexo B

Susbtâncias de uso restrito e com 
perspectivas de eliminação.

Anexo C

Substâncias liberadas não 
intencionalmente por fontes 

antropogênicas

As partes signatárias da Convenção de Estocolmo, com a finalidade de
disciplinar a produção, utilização e transporte de poluentes orgânicos
persistentes, decidiram banir a produção e utilização de
diclorodifeniltricloretano (DDT), considerando a sua elevada toxidade para o
meio ambiente e os riscos para a saúde humana.

CEBRASPE/MPU - 2013

Prof. André Rocha
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 Objetivo: promover a responsabilidade compartilhada e esforços
cooperativos entre as Partes no comércio internacional de certas
substâncias químicas perigosas, visando a proteção da saúde humana e do
meio ambiente contra danos potenciais e contribuir para o uso
ambientalmente correto desses produtos, facilitando o intercâmbio de
informações sobre suas características, estabelecendo um processo
decisório nacional para sua importação e exportação e divulgando as
decisões resultantes às Partes.

Convenção de Roterdã

Prof. André Rocha
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 Aplica-se a:

a) Substâncias químicas proibidas ou severamente restritas;

b) Formulações de agrotóxicos severamente perigosas.

 Não se aplica a:

a) Drogas narcóticas e substâncias psicotrópicas;

b) Materiais radioativos;

c) Resíduos;

d) Armas químicas;

e) Produtos farmacêuticos, inclusive medicamentos para seres humanos e de uso veterinário;

Convenção de Roterdã

Prof. André Rocha
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 Não se aplica a:

a) f) Substâncias químicas usadas como aditivos em alimentos;

g) Alimentos;

h) Substâncias químicas em quantidades que provavelmente não afetem a saúde humana ou o
meio ambiente, desde que importados:

I - Para fins de pesquisa ou análise; ou

II - Por um indivíduo para seu uso pessoal em quantidades compatíveis com tal uso;

Convenção de Roterdã

Prof. André Rocha
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Considerando a importância internacional das convenções e dos protocolos
que tratam da questão ambiental, julgue o item subsequente.

A Convenção de Roterdã aplica-se a substâncias químicas proibidas ou
severamente restritas, inclusive materiais radioativos e armas químicas.

CEBRASPE/CODEVASF – 2021

Prof. André Rocha
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Protocolo de Montreal
 1987

 Brasil: Decreto nº 99.280/90

Prof. André Rocha
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SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE 
OZÔNIO (SDOs)

Clorofluorcarbonos (CFCs)

Halons

Brometo de metila

Tetracloerato de carbono (CTC)

Metilclorofórmio

Hidrobromofluorcarbonos (HBFCs)

Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs)

Hidrofluorcarbonos (HFCs)*

Protocolo de Montreal
 “Usos essenciais”:

I - para fins medicinais e formulações farmacêuticas para medicamentos na
forma aerossol (ex.: Inaladores de Dose de Medida);

II - como agente de processos químicos e analíticos e como reagente em
pesquisas científicas.

III - em extinção de incêndio na navegação aérea e marítima, aplicações
militares não especificadas, acervos culturais e artísticos, centrais de geração
e transformação de energia elétrica e nuclear, e em plataformas marítimas de
extração de petróleo - Halons: bromoclorodifluormetano (Halons 1211) e
bromotrifluormetano (Halons 1301).

Prof. André Rocha
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Protocolo de Quioto
 COP-3 – Kyoto (1997).

 Entrou em vigor em 2005.

 37 países + União Europeia

 EUA: assinaram o acordo em 1998, mas não o ratificaram.

 GEEs considerados: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs e SF6.

 Redução de 5,2% no período de compromisso de 2008 a 2012 (em relação
aos níveis de 1990).

Prof. André Rocha
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Protocolo de Quioto
 Mecanismos:

1) Implementação Conjunta (Joint Implementation)

2) Comércio de Emissões (Emissions Trade)

3) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism)

 reduções certificadas de emissão (RCEs)

 1 TON de CO2eq = 1 crédito de carbono



28/01/2022

Protocolo de Quioto
 Emissões dos países industrializados caíram 20% em relação aos níveis de

1990!

• No mesmo período, as emissões globais aumentaram cerca de 38%.

 Emenda de Doha: 2013 a 2020metas de 18% de redução

Prof. André Rocha
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Acordo de Paris
Visa a fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do
desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza, incluindo:

a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2ºC em relação aos níveis pré-
industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5ºC em relação aos
níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos
da mudança do clima;

b) Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e
promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa emissão de gases de
efeito estufa, de uma maneira que não ameace a produção de alimentos; e

c) Tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um desenvolvimento de
baixa emissão de gases de efeito estufa e resiliente à mudança do clima.
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Prof. André Rocha
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Acordo de Paris
 Deve ser implementado de modo a refletir equidade e o princípio das

responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades,
à luz das diferentes circunstâncias nacionais.

Acordo de Paris
 Primeira revisão das metas: COP-26

 novos compromissos até o fim de 2022 (as metas ainda não seriam
suficientes para limitar o aquecimento a 1,5 ºC)

 emissões líquidas zero até 2050

 redução de emissões de GEE de 50% até 2030

 Compromisso Global do Metano: redução 30% até 2030 (em relação a
2020)

Prof. André Rocha
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Lei nº 12.305/2010
 Logística reversa - instrumento da PNRS

• agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;

• pilhas e baterias;

• pneus;

• óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

• lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

• produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/SLU-DF/2019
Acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Política Distrital de
Resíduos Sólidos, julgue o item que se segue.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata da gestão integrada e do
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os rejeitos perigosos e os
radioativos.
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CEBRASPE/MPE-AP/2021
Segundo a Lei n.º 12.305/2010, a gestão e o gerenciamento adequados de
resíduos sólidos devem observar a seguinte ordem de prioridade:

a) tratamento; reciclagem; não geração; redução; reutilização; e disposição final ambientalmente
adequada.

b) redução; tratamento; não geração; reciclagem; reutilização; e disposição final ambientalmente
adequada.

c) não geração; redução; reutilização; reciclagem; tratamento; e disposição final ambientalmente
adequada.

d) tratamento; reciclagem; redução; não geração; reutilização; e disposição final ambientalmente
adequada.

e) não geração; tratamento; redução; reutilização; reciclagem; e disposição final ambientalmente
adequada.

Lei nº 12.305/2010
 Nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos são vedadas as

seguintes atividades:

• utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

• catação;

• criação de animais domésticos;

• fixação de habitações temporárias ou permanentes;

• outras atividades vedadas pelo poder público.

 É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como
de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à
saúde pública e animal e à sanidade vegetal.

Prof. André Rocha
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Lei nº 12.305/2010

Prof. André Rocha
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31/12/20

• Regra geral

02/08/21

• integrantes de RM e 
RIDE de capitais

02/08/22

• > 100.000 hab. ou < 20 
km de fronteira

02/08/23

• população entre 
50.000 e 100.000 hab.

02/08/24

• população < 50.000 
hab.

 Fim dos lixões

Lei nº 9.605/98
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei,
incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o
diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente,
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de
seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para
a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse
ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a
quatro anos;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja
suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a
mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou
limitação significativa da degradação ambiental causada;

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;

II - ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) coagindo outrem para a execução material da infração; (...)

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder
Público, a regime especial de uso;

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;

g) em período de defeso à fauna;

h) em domingos ou feriados;

i) à noite;

j) em épocas de seca ou inundações;

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;

(...)

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades
competentes;

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser
aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos
ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a
obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em
rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros
não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de
extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas,
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de
seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas
jurisdicionais brasileiras.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local
da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em
massa.

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça
profissional.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pescaProf. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 9.605/98
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade,
sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou
de licenciamento ambiental:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo
com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende
de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem
prejuízo da multa.

Prof. André Rocha
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Lei nº 9.605/98
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer
outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena - reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, em
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.

Prof. André Rocha
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 A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas as multas
decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes
humanas.

Art. 141. Não caberá conversão de multa para reparação de danos
decorrentes das próprias infrações.

Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente será igual ou superior
ao valor da multa convertida.

§ 1º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado
a reparar integralmente o dano que tenha causado.

Decreto nº 6.514/08
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§ 2º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou a
autoridade superior, ao deferirem o pedido de conversão, aplicarão sobre o
valor da multa consolidada o desconto de:

I – 60%, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de
conciliação ambiental;

II – 50%, quando o requerimento for apresentado até a decisão de 1ª
instância; e

III – 40%, quando o requerimento for apresentado até a decisão de 2ª
instância.

Decreto nº 6.514/08
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O autuado que houver pleiteado a conversão de multa, poderá, no prazo de
270 dias, contado de 8 de outubro de 2019:

I - solicitar a readequação do pedido de conversão de multa para execução
nos moldes do art. 142-A, garantido o desconto de 60% sobre o valor da
multa consolidada; ou

II - desistir do pedido de conversão de multa, garantida a faculdade de optar
por uma das demais soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais
como o desconto para pagamento e o parcelamento da multa.

Decreto nº 6.514/08

Prof. André Rocha
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Manejo Florestal 
Sustentável 

Manejo Florestal Sustentável 

A Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006) define
Manejo Florestal Sustentável como:

“administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos,
sociais e ambientais, respeitando se os mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de
múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a
utilização de outros bens e serviços de natureza florestal”
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Manejo Florestal Sustentável 

A meta da conservação das florestas tropicais é o manejo sustentável dos
recursos, ou seja, explorá-los de uma forma tão meticulosamente planejada que
esta exploração não afete a biodiversidade existente ou a resiliência da floresta.

Manejo Florestal Sustentável 

Na Amazônia, ainda é predominante um tipo de exploração dos recursos florestais
conhecido como exploração predatória (ou exploração convencional).

O resultado desta exploração desordenada é:

 Excesso de danos à floresta (excesso de área aberta para as estradas, os pátios e os
ramais de arraste);

 Desperdício excessivo, já que muitas toras são perdidas pelo uso de práticas
inadequadas no corte ou são simplesmente esquecidas na floresta;

 Os trabalhadores não usam equipamentos de proteção individual, os chamados
EPIs.
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Manejo Florestal Sustentável 

• Continuidade da produção.
• Rentabilidade. Os benefícios econômicos do manejo superam os custos.
• Segurança de trabalho.
• Respeito à lei. Manejo florestal é obrigatório por lei.
• Oportunidades de mercado.
• Conservação florestal.
• Serviços ambientais.

Categorias de Manejo Florestal

 Manejo Florestal Empresarial: é realizado por empresas florestais com o intuito de
atender a demanda do mercado interno e/ou externo de madeira.

 Manejo Florestal Comunitário: é o uso dos recursos da vegetação nativa pelos
povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares.

 Concessão Florestal: o governo pode conceder a empresas e comunidades o direito
de manejar florestas públicas para extrair madeira, produtos não-madeireiros e
oferecer serviços de turismo.
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Práticas de manejo

 Ciclo de corte:
É o período de tempo (quantos anos) que deve se esperar para, após a
exploração, ser possível fazer uma segunda exploração.

Práticas de manejo

 Ciclo de corte:

O ciclo de corte depende:

 Da capacidade de recuperação da floresta;
 Da intensidade em que for feita a exploração (ou seja, quantos metros cúbicos ou

quantas árvores serão extraídas em cada unidade de área florestal);
 Do grau de danos que forem causados à floresta durante a exploração.
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Práticas de manejo

 Ciclo de corte:

A intensidade máxima de corte e o ciclo de corte igual a 0,86 (para PMFS COM USO
DE MÁQUINAS para arraste de toras - PMFS Pleno).

Práticas de manejo

 Ciclo de corte:

A intensidade máxima de corte e o ciclo de corte igual a 0,86 (para PMFS COM USO
DE MÁQUINAS para arraste de toras - PMFS Pleno).

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
25 𝑚 ℎ⁄ 𝑎

0,86
 

≈ 30 𝑎𝑛𝑜𝑠
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Práticas de manejo

 Intensidade de corte
É o máximo de volume de madeira de espécies comerciais que pode ser
extraído em toras em cada hectare de floresta a ser manejada. Quanto
maior a intensidade a ser adotada, maior deve ser o ciclo de corte, de forma
a propiciar que a floresta tenha tempo para se recuperar até a próxima
exploração.

Práticas de manejo

 Diâmetro Mínimo de Corte (DMC):

É o diâmetro mínimo de uma árvore, medido a 1,3 metro de altura a partir
do solo, para que seja possível explorá-la.

O diâmetro mínimo em florestas da Amazônia é de 50 centímetros para
todas as espécies, para as quais ainda não se estabeleceu o DMC
específico.
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Etapas do Manejo Florestal Sustentável

• 1° Pré-exploratória

• 2° Exploratória

• 3° Pós-exploratória

 Macroplanejamento
 Microplanejamento

Profª. Monik Begname

Etapas do Manejo Florestal Sustentável

1. ATIVIDADES PRÉ-EXPLORATÓRIAS
São as atividades que antecedem e preparam a exploração florestal. É a etapa do manejo
florestal em que se realiza um estudo detalhado da:

i) Unidade de Manejo Florestal por meio do macroplanejamento; e

ii) Unidade de Produção Anual por meio do microplanejamento.

Essas atividades devem ser 
realizadas pelo menos um ano 
antes da etapa exploratória. 
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Macroplanejamento.

Esta etapa consiste em uma avaliação geral da área de manejo florestal quanto:

i) aptidão da área para o manejo florestal;

ii) qualificação da área a nível de espécies comerciais disponíveis para
realização do manejo florestal;

iii) a viabilidade econômica da atividade manejo florestal;

iv) indicação das infraestruturas mínimas para realização da atividade; e

v) um planejamento mínimo de gestão e equipe necessária para
funcionamento do empreendimento.

Atenção!
A etapa exploratória só pode ser realizada após a
aprovação do PMFS pelo órgão competente, e da
AUTEX para a primeira UPA.
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Microplanejamento

Consiste nas atividades antes da exploração ocorrer. Nessa etapa, é feito o
inventário florestal 100%.

• Corte de cipós (no ano anterior à exploração)
• Limpeza ao redor do tronco das árvores a serem derrubadas
• Abertura de estradas e trilhas de arraste, além da construção de pátios de
estocagem.

2. ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS

Esta é a etapa operacional do manejo florestal, ou a colheita florestal. Faz parte das
atividades exploratórias: o corte direcional de árvores, planejamento de arraste,
traçamento de árvores em toras, arraste florestal, operação de pátio, romaneio e
rastreabilidade. Para a realização dessas atividades, é necessário um planejamento
prévio para a redução de danos ambientais, dos custos de produção e dos acidentes
de trabalho durante a execução da colheita.
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3. ATIVIDADES PÓS-EXPLORATÓRIAS
Após a execução da colheita, a floresta continua a crescer e é preciso acompanhar
esse processo para conhecer sua dinâmica de crescimento e monitorar seu
funcionamento. Desta forma, as atividades pós-exploratórias visam viabilizar os
próximos ciclos de corte a partir dos seguintes levantamentos:

i) dos danos provocados pela exploração;

ii) do crescimento da floresta; e

iii) de medidas para catalisar este crescimento.

3. ATIVIDADES PÓS-EXPLORATÓRIAS

Basicamente, nessa etapa são sugeridas as seguintes atividades:
 manutenção de infraestruturas;
 avaliação de danos e desperdícios da exploração;
 inventário contínuo;
 silvicultura pós-colheita;
 medidas de proteção florestal;
 entre outras atividades.
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Licenciamento do Manejo Florestal 

A atividade de manejo florestal precisa ser licenciada, através de três etapas:

1. A Autorização Prévia à Análise Técnica – APAT;
2. O Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS e
3. A Autorização de Exploração – AUTEX

Licenciamento do Manejo Florestal 

A Autorização Prévia à Análise Técnica – APAT:

Essa etapa tem como objetivo verificar se a pessoa – física ou
jurídica – que deseja realizar o manejo, em determinada área,
tem direito legal àquela área, e se a área pode ser manejada –
tem florestas, está regular com os órgãos ambientais, não foi
objeto de outro plano de manejo anteriormente, dentre outros.
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Licenciamento do Manejo Florestal 

Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS):

Deve conter um estudo físico da área (macrozoneamento), que engloba um mapa
do local, estradas existentes, cursos d’água, dentre outras informações da floresta
(inventário amostral), onde se estuda aquela floresta, que espécies existem ali, em
que quantidades, se elas estão se reproduzindo satisfatoriamente, através da
verificação da presença de indivíduos jovens, e outros aspectos da área, como a
presença de unidades de conservação.

Licenciamento do Manejo Florestal 
A Autex é a autorização para exploração:

O detentor do PMFS submete ao órgão ambiental competente um Plano
Operacional Anual – POA. Este documento também tem um inventário florestal, o
inventário a 100% neste caso, mas que detalha apenas as espécies que serão
utilizadas, e no diâmetro comercial, o mapa da área com a localização das árvores
e as trilhas e pátios planejados e outros dados que são necessários para a
exploração propriamente dita da área.



28/01/2022

Licenciamento do Manejo Florestal 
Quem aprova o Plano de Manejo Florestal Sustentável?

• Quem aprova são os órgãos ambiental vinculados ao SISNAMA. No caso de áreas da
União, é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –
Ibama.

• No caso de Manejo Florestal Comunitário em Reservas Extrativistas e Florestas
Nacionais, é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.

O Plano de Manejo Florestal Sustentável
Há duas formas de se apresentar o PMFS, sendo:

 PMFS de baixa intensidade
 PMFS pleno
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O Plano de Manejo Florestal Sustentável

A classificação dos PMFS quanto aos métodos de extração de madeira,
divide-se em:

• PMFS que NÃO prevê a utilização de máquinas para o arraste de toras; e

• PMFS que prevê a utilização de máquinas para o arraste de toras

O Plano de Manejo Florestal Sustentável

Ciclo de corte:

• COM utilização de máquinas para o arraste de tora: máx. 35 anos e mín. 25
anos.

• SEM utiliza máquinas para o arraste de toras: mín. 10 anos.
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O Plano de Manejo Florestal Sustentável

Intensidades máximas de corte:

• 30 m³/ha para o PMFS que prevê a utilização de máquinas para o arraste de
toras, com ciclo de corte inicial de 35 anos;

• 10 m³/ha para o PMFS que NÃO utiliza máquinas para o arraste de toras,
com ciclo de corte inicial de 10 anos;

O Plano de Manejo Florestal Sustentável

Relação máxima entre a intensidade máxima de corte e o ciclo de
corte igual a 0,86 m³/ha/ano para PMFS COM USO DE MÁQUINAS
para arraste de toras;

Diâmetro Mínimo de Corte: 50 cm para todas as espécies, para as
quais ainda não se estabeleceu o DMC específico.
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Geoprocessamento

Profª. Monik Begname

Projeto PRODES
 O projeto PRODES realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por

corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de
desmatamento na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o
estabelecimento de políticas públicas.
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Projeto PRODES
 Atualmente faz uso massivo das imagens do LANDSAT 8/OLI, CBERS 4 e IRS-2.

Independente do instrumento utilizado, a área mínima mapeada pelo PRODES é
de 6,25 hectares.

Projeto PRODES
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Projeto DETER
 O DETER é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da

cobertura florestal na Amazônia, feito pelo INPE.

 O DETER foi desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte à
fiscalização e controle de desmatamento e da degradação florestal realizadas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) e demais órgãos ligados a esta temática.
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Projeto DETER
 O DETER passou a identificar e mapear, em tempo quase real, desmatamentos e

demais alterações na cobertura florestal com área mínima próxima a 3 ha.

Projeto DETER
 Para isso são utilizadas imagens dos sensores WFI, do satélite Satélite Sino-

Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-4) e AWiFS, do satélite Indian Remote
Sensing Satellite (IRS), com 64 e 56 metros de resolução espacial respectivamente.
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Projeto DETER

Queimadas

• O monitoramento de queimadas e incêndios florestais em imagens de satélites é
particularmente útil para regiões remotas sem meios intensivos e locais de
acompanhamento.
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Queimadas

• São utilizados todos os dez satélites que possuem sensores óticos operando na 
faixa termal-média de 4um

• As imagens dos satélites polares, as AVHRR/3 dos
NOAA-18 e 19, METOP-B e C, as MODIS dos NASA
TERRA e AQUA e as VIIRS do NPP-Suomi e NOAA-20 e,
as imagens dos satélites geoestacionários, GOES-16 e
MSG-3.

Que tamanho de queimada os satélites detectam?
• Para os satélites de órbita polar (NOAAs a 800 km acima da superfície, e TERRA e

AQUA a 710 km), trabalhos de validação de campo indicam que uma frente de
fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maior, será
detectada.
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Que tamanho de queimada os satélites detectam?

• Para os geoestacionários, a 36 mil km de distância, a frente precisa ter o dobro de
tamanho para ser localizada. Os satélites mais recentes, NPP-SUOMI e NOAA-20,
com seu sensor VIIRS de resolução espacial 375 m, conseguem detectar áreas de
alguns m² queimando no período noturno, desde que a temperatura seja
superior a ~300 graus C.

Que tamanho de queimada os satélites detectam?

• É importante considerar o tamanho do elemento de resolução espacial da
imagem, o "píxel". Por exemplo para os sensores AVHRR (satélites NOAA-18 e 19)
e MODIS (satélites AQUA e TERRA) o píxel nominal tem 1 km x 1 km ou mais, e
uma queimada de algumas dezenas de m² será identificada como tendo pelo
menos 1 km². Nas imagens dos satélites geoestacionários, onde o píxel tem 2km x
2km, esta pequena queimada passará a ser indicada por uma área de 4 km² ou
mais.
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Que tamanho de queimada os satélites detectam?
As seguintes condições impedem ou prejudicam muito a detecção das queimadas:

• Frentes de fogo com menos de 30 m;

• Fogo apenas no chão de uma floresta densa, sem afetar a copa das árvores;

• Nuvens cobrindo a região (atenção - nuvens de fumaça não atrapalham!);

• Queimada de pequena duração, ocorrendo entre o horário das imagens disponíveis;

• Fogo em uma encosta de montanha, enquanto que o satélite só observou o outro lado;

RapidEye

• A missão comercial RapidEye é formada por uma constelação de 5
microssatélites multispectrais
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RapidEye

(IBAMA/2013) Haveria maior probabilidade de obtenção de mais imagens
sem cobertura de nuvens caso fossem utilizadas, para o mapeamento da
região, imagens do satélite RAPIDEYE.

ALOS - Advanced Land Observing Satellite
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ALOS - Advanced Land Observing Satellite

O PALSAR é um radar de abertura sintética que opera na Banda L,
capaz de obter imagens diurnas ou noturnas e em quaisquer condições
atmosféricas.

OBRIGADA
Prof.ª Monik Begname
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