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Matriz de Políticas Públicas Ambientais e Educação Ambiental 
 

Política Pública (Nacionais) Leis/ Decretos/Portarias Capítulos/Artigos 
Meio Ambiente Lei Federal nº6.938/81 Artigo 2º- inciso X, “educação ambiental a todos os 

níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacita-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente”  

 CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL  

Brasília, 5 de outubro de 

1988. 

Art. 225,   

“ 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, inciso VI, “ incumbe ao Poder Público promover 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente.”  

art. 23, inciso VI, “ é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

proteção do meio ambiente.” 

  
Educação Ambiental Lei Federal nº 9.795/99 Artigos 1º e 2º da Lei Federal 9.795/99); define 

educação ambiental como “os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade” e que a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-

formal” 

Artigo 4º da Lei Federal 9.795/99); são princípios 

básicos da educação ambiental: I - o enfoque 

humanista, holístico, democrático e participativo; II - 

a concepção do meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 

da sustentabilidade; III - o pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre 

a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; V 

- a garantia de continuidade e permanência do 
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processo educativo; VI - a permanente avaliação 

crítica do processo educativo; VII - a abordagem 

articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; VIII - o reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação 

Ambiental 

Resolução nº 2,  de 15 de15 

de junho de 2012 

Art. 1º A presente Resolução” estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental a serem observadas pelos 

sistemas de ensino e suas instituições de 

Educação Básica e de Educação Superior, orientando 

a implementação do determinado pela 

Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 1999, a 

qual dispõe sobre a Educação Ambiental 

(EA) e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA).” 

 
Resíduos Sólidos Lei Federal nº 12.305 – 

02/10/10 

Art 8º - Instrumento da PNRS 

 Inciso X - Programas e ações de educação ambiental 

que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

 
Saneamento Básico Lei Federal nº11.445 -

05/01/07 
Art. 49. São objetivos da Política Federal de 

Saneamento Básico:  

XII - promover educação ambiental voltada para a 

economia de água pelos usuários; 

Educação alimentar e Nutricional Portaria Interministerial nº 

1010 de 08 de maio de 2006  
Art. 1º Instituir as diretrizes para a Promoção da 

Alimentação Saudável nas Escolas de educação 

infantil, fundamental e nível médio das redes pública 

e privada, em âmbito nacional, favorecendo o 

desenvolvimento de ações que promovam e garantam 

a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no 

ambiente escolar.  

 
Estatuto das cidades Lei nº10.257 – 10/07/01 Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 

entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer, para as presentes e futuras gerações; 
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Recursos Hídricos Lei nº9.433 – 08/01/97 Art. 2º São objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes 

do uso inadequado dos recursos naturais. 

Mudanças climáticas Lei nº12.187 – 29/12/09 Art. 6o São instrumentos da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima: 

VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por 

agências de fomento; 

XIV - as medidas de divulgação, educação e 

conscientização; 

XVI - os indicadores de sustentabilidade; 

Energia Lei nº 9.478 – 6/08/97 Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento 

racional das fontes de energia visarão aos seguintes 

objetivos: 

IV - proteger o meio ambiente e promover a 

conservação de energia; 

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir 

da biomassa e de subprodutos da produção de 

biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, 

renovável e complementar à fonte hidráulica; 

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento 

relacionados à energia renovável; 

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de 

efeito estufa e de poluentes nos setores de energia e 

de transportes, inclusive com o uso de 

biocombustíveis. 
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Consumo Sustentável Lei nº13.186 – 11/11/2015 Art. 1o Fica instituída a Política de Educação para o 

Consumo Sustentável, com o objetivo de estimular a 

adoção de práticas de consumo e de técnicas de 

produção ecologicamente sustentáveis. 
 

Parágrafo único.  Entende-se por consumo 

sustentável o uso dos recursos naturais de forma a 

proporcionar qualidade de vida para a geração 

presente sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras. 

 
Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares 

Rurais 

Lei nº 11.326 – 24/07/06 Art. 5o Para atingir seus objetivos, a Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais promoverá o planejamento e a 

execução das ações, de forma a compatibilizar as 

seguintes áreas: 
X - educação, capacitação e profissionalização; 

 
Código Florestal  III - ação governamental de proteção e uso 

sustentável de florestas, consagrando o compromisso 

do País com a compatibilização e harmonização entre 

o uso produtivo da terra e a preservação da água, do 

solo e da vegetação;       
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na 

busca da inovação para o uso sustentável do solo e da 

água, a recuperação e a preservação das florestas e 

demais formas de vegetação nativa 

 
Biodiversidade Decreto nº4.339 – 22/08/02  9. A Política Nacional da Biodiversidade abrange os 

seguintes Componentes: 
 
 VI - Componente 6 - Educação, Sensibilização 

Pública, Informação e Divulgação sobre 

Biodiversidade: define diretrizes para a educação e 

sensibilização pública e para a gestão e divulgação de 

informações sobre biodiversidade, com a promoção 

da participação da sociedade, inclusive dos povos 

indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, 

no respeito à conservação da biodiversidade, à 

utilização sustentável de seus componentes e à 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados 

da utilização de recursos genéticos, de componentes 

do patrimônio genético e de conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade; 
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Unidades de Conservação  Lei nº 9.985-18/07/16 Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 
XII - favorecer condições e promover a educação e 

interpretação ambiental, a recreação em contato com 

a natureza e o turismo ecológico;  
 

 

 

 

 

Saúde 
 

 

Portaria Nº 2.446.de 11 de 

novembro de 2014 – refine a 

Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS). 

Art. 5. São diretrizes da PNPS:  
I – o estímulo às cooperação e à articulação intra e 

intersetorial para ampliar a atuação sobre 

determinantes e condicionantes da saúde; 
VI - apoio à formação e à educação permanente em 

promoção da saúde para ampliar o compromisso e a 

capacidade crítica e reflexiva dos gestores e 

trabalhadores de saúde, bem como o incentivo ao 

aperfeiçoamento de habilidades individuais e 

coletivas, para fortalecer o desenvolvimento humano 

sustentável; 
Art. 7º São objetivos específico da PNPS: 
I - estimular a promoção da saúde como parte da 

integralidade do cuidado na RAS, articulada as 

demais redes de proteção social; 
II - contribuir para a adoção de práticas sociais e de 

saúde centradas na equidade, na participação e no 

controle social, visando reduzir as desigualdades 

sistemáticas, injustas e evitáveis, com respeito às 

diferenças de classe social, de gênero, de orientação 

sexual e identidade de gênero, entre gerações,  
étnico-raciais, culturais, territoriais e relacionadas às 

pessoas com deficiências e necessidades especiais; 
III - favorecer a mobilidade humana e a 

acessibilidade e o desenvolvimento seguro, saudável 

e sustentável; 
IV - promover a cultura da paz em comunidades, 

territórios e municípios; 
V - apoiar o desenvolvimento de espaços de produção 

social e ambientes saudáveis e favoráveis ao 

desenvolvimento humano e ao bem-viver; 
VI - valorizar os saberes populares e tradicionais e as 

práticas integrativas e complementares; 
VII - promover o empoderamento e a capacidade para 

tomada de decisão e a autonomia de sujeitos e 

coletividades por meio do desenvolvimento de 

habilidades pessoais e de competências em promoção 

e defesa da saúde e da vida; 
 

(PLANO SETORIAL – Educação Ambiental - Eixo 1 - Efetividade e cumprimento da Política Estadual de Educação Ambiental - Fevereiro/2020) 
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Considerações:  

- A inserção da Educação Ambiental nas políticas públicas setoriais é fator preponderante na compreensão e 

alcance dos propósitos a que se designam as leis. 

- As políticas públicas setoriais no âmbito da gestão ambiental são instrumentos regulatórios de organização e 

respostas à sociedade no enfrentamento de seus problemas, conflitos e desafios socioambientais. 

- No âmbito do Sistema Formal de Educação são conteúdos contemporâneos a serem trabalhados na 

problematização e na articulação do ensino, pesquisa e extensão. Em especial, caracteriza-se pelo compromisso 

do Ensino Fundamental em cultivar princípios de vida. E, das Universidades em gerar para a sociedade pesquisas, 

conhecimentos, tecnologias, processos e produtos comprometidos com sociedades sustentáveis; 

 - No campo da gestão pública as políticas setoriais devem tratadas de modo integrado, sistêmico em interação e 

complementariedade resultando em às respostas da sociedade, no que diz respeito ao bem viver em 

comunidade; 

- A consonância das políticas setoriais ambientais com a Política de Educação Ambiental deve resultar no 

despertar da consciência e na geração de conhecimentos que contribuam para a melhoria de vida no e do 

Planeta das dimensões: individuais, coletivas e de todas as comunidades de vida, rumo ao cultivo de sociedades 

sustentáveis.  

Ped. Wanderléia Aparecida Coelho 

GTEA – CAOPMAHU 

 

 


