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Você já ouviu falar em Legislação Ambiental?

São leis que protegem o meio ambiente.

Neste livro, você encontrará algumas dessas leis.

Então, boa leitura!
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Unidades de Conservação:
o que é isso?

Unidades de Conservação:

o que é isso?

Um espaço com seus recursos ambientais como: ar, água, solo, fau-
na e fl ora que tem como objetivo a proteção da natureza.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a lei que determi-
na regras para criar e administrar unidades de conservação.

João Vitor da Silva

6



Unidades de Conservação:

o que é isso?

Unidades de Conservação:

o que é isso?

Em muitas unidades de conservação podem ser realizadas pesquisas 
científi cas e visitação. Em algumas existe até exploração sustentá-
vel dos recursos naturais, quer dizer, exploração de forma pouco 

agressiva ao meio ambiente.

Exemplos de unidades de conservação do Mato Grosso do Sul: Parque 
Nacional da Serra da Bodoquena (Bonito, Bodoquena, Jardim e Porto 
Murtinho), Parque Estadual do Prosa (Campo Grande) e Monumento 

Natural da Gruta do Lago Azul (Bonito).

José Augusto Galan
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Política Nacional de Recursos Hídricos:
como ela cuida da nossa água?

Política Nacional de Recursos Hídricos:
como ela cuida da nossa água?

A água é um recurso natural limitado, ou seja, que pode “acabar”. 
Por isso, temos uma lei chamada de Política Nacional de Recursos 
Hídricos, que garante a nós e às futuras gerações água de qualidade 
para consumo.

Letícia de Oliveira Soares
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Política Nacional de Recursos Hídricos:
como ela cuida da nossa água?

Política Nacional de Recursos Hídricos:
como ela cuida da nossa água?

Essa lei proíbe perfurar poços para retirar
água subterrânea sem autorização. 

E, também, proíbe alterar os medidores de água de nossas casas.

Francielly Ferreira Dias Araújo
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Política Nacional de Recursos Hídricos:
como ela cuida da nossa água?

Política Nacional de Recursos Hídricos:
como ela cuida da nossa água?

Em Dourados, a Política Municipal de Meio Ambiente, mais conhecida 
como Lei Verde, também ajuda a conservar nossas águas.

Ela proíbe lançar esgoto em córregos ou a céu aberto, devendo ser 
coletado e tratado para ter um destino correto.

Daielli Silva Rocha
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E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?

E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?

Sim! É a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lixo), que protege a 
saúde pública e é importante para a qualidade do meio ambiente.

Victor Hugo Souza Ferreira
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E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?
E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?

É dever de cada cidadão organizar adequadamente o lixo para a coleta.

Alex Pinheiro de Oliveira
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E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?

E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?

A prefeitura de cada cidade é responsável por organizar áreas 
adequadas para colocar o lixo. Nesses locais, fi ca proibida a 
entrada de pessoas para catar o lixo, alimentar-se dele e até 

mesmo construir casas.

Shirley Zamdona Santos

13



E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?
E o lixo na cidade:
existe uma lei para ele?

E queimar o lixo? Pode?

Segundo a lei, é proibido queimar o lixo ou jogá-lo em locais 
inadequados, como solo, córregos e rios. 

Letícia de Oliveira Soares
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Crime ambiental?! Você já ouviu falar nele? 
O que é considerado crime ambiental?

Angelo Marcio Bernardes
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Matar, perseguir, caçar, apanhar animais silvestres e 
destruir seus ninhos.  

Michelly Pedroso Dias
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Vender, comprar, prender e maltratar os animais.

Thaís Etiene Capilé dos Santos
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Pescar em locais proibidos ou no período da piracema. 

Daiane Rodrigues de Lima
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Cortar árvores em matas ciliares.

David Barboza da Silva Sanabria
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Provocar incêndio em fl orestas.

Alex Pinheiro de Oliveira
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões
que possam provocar incêndios.

Diego Duarte Ribeiro
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É crime ambiental. . .É crime ambiental. . .

Pichar ou sujar construções e monumentos urbanos. 

Leandro Dantas dos Santos
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As leis ambientais que acabou de conhecer são algumas das existentes 
no Brasil.

Esperamos que, a partir de agora, você nos ajude a cumprir essas leis.

Se cada um fi zer sua parte, poderemos garantir um meio ambiente 
equilibrado para nós e para as futuras gerações!
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