


Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano 
 

Estocolmo - 1972 

PRINCÍPIO 13: A fim de lograr uma administração 
mais racional dos recursos e melhorar assim as 
condições ambientais, os Estados deveriam adotar um 
enfoque integrado e coordenado de planificação do 
seu desenvolvimento, a fim de assegurar-se a 
compatibilidade desse processo com a necessidade de 
proteger e melhorar o meio humano em benefí cio de 
sua população.  
 
PRINCÍPIO 14: O planejamento racional constitui um 
instrumento indispensável para conciliar as diferenças 
que possam surgir entre as exigências do 
desenvolvimento e a necessidade de proteger e 
melhorar o meio.  
 



Política Nacional do Meio Ambiente 
 

Lei federal nº 6.938/1981 
 

Instrumentos (artigo 9º): 
 

 Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental 

 Zoneamento ecológico-econômico 

 Avaliação de impactos ambientais 

 Licenciamento ambiental 

 Criação de unidades de conservação da natureza 

 Concessões florestais... 

 



• Modelo de 
desenvolvimento 

extensivo 
 

• Iniciativas 
governamentais 
desarticuladas 

B R A S I L 

S US T E N T A B I L I D A D E 

Planejamento e gestão ambiental territorial p/ 
o desenvolvimento sustentável 

 
Informações integradas sobre o território em 

bases geográficas 
  

Conhecimento do espaço 
  

Concepção e espacialização das  
políticas públicas 

 
Mobilização, articulação e capacitação dos 

agentes produtivos 

Ocupação racional do território e uso 
sustentável dos recursos naturais 

ZEE 

Planejamento estratégico, descentralizado e 
participativo 



Comissão Coordenadora 
do ZEE do Território 

Nacional (CCZEE) – 14 
ministérios (instância 

política) Lei nº 6.938/81, Decreto 
s/nº de 28/12/2001, Decreto 

nº 4.297/02, Decreto 
5.300/04 e Lei nº 12.651/12 Consórcio ZEE Brasil – 

15 instituições, por ex: 
ANA, Embrapa, Ibama, 
IBGE, Incra (instância 

técnica) 

Art. 2o  O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e 
padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos 
hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

Institucionalidade do ZEE 



Decreto federal nº 4.297/2002 
 
Art. 6º Compete ao Poder Público Federal elaborar e executar o ZEE nacional 
e regionais, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou territórios 
abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo 
Federal.  
 
§ 2º O Poder Público Federal deverá reunir e sistematizar as informações 
geradas, inclusive pelos Estados e Municípios, bem como disponibilizá-las 
publicamente. 
 
Art. 20.  Para o planejamento e a implementação de políticas públicas, 
bem como para o licenciamento, a concessão de crédito oficial ou 
benefícios tributários, ou para a assistência técnica de qualquer natureza, as 
instituições públicas ou privadas observarão os critérios, padrões e obrigações 
estabelecidos no ZEE, quando existir, sem prejuízo dos previstos na legislação 
ambiental. 





Alexander Fleming- 1928 



   DESERTO DE BODELÉ- CHADE 





Mais de 8.000 Km- 40.000.000 
Toneladas/ ano 



Estima-se que cerca de 50% dos 
requerimentos de nutrientes da floresta 
amazônica entrem no sistema por este 
mecanismo. 
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