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RESUMO 

 

Com a criação dos Institutos Federais de Educação, os cursos Técnicos em Agropecuária, 

ofertados desde a época das Escolas Agrotécnicas, atualmente necessitam de um 

redirecionamento pedagógico, integrado às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, as quais apontam para um ensino voltado à valorização 

do trabalho e o exercício da cidadania. Assim, as práticas pedagógicas tradicionais alicerçadas 

em memorização devem dar espaço ao ensino que envolva didáticas que incentivem o pensar 

críticos dos alunos. Neste intuito, o objetivo desse estudo foi desenvolver uma metodologia de 

ensino para a Lei Nº 9.605/98 de Crimes Ambientais, envolvendo uma sequência didática, 

através do uso de duas ferramentas de ensino (situações-problemas e aula com vídeo), a fim 

de facilitar e dinamizar a aprendizagem. A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus Catu, envolvendo 51 alunos de duas turmas 

do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Durante a pesquisa, a 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos permitiu que, de um modo geral, estes 

apresentassem opiniões coerentes com as determinações estabelecidas na Lei de Crimes 

Ambientais, sobretudo após uma avaliação e discussão coletiva dos questionamentos. Os 

conhecimentos adquiridos de forma progressiva na utilização dessas ferramentas 

proporcionaram o amadurecimento cognitivo dos alunos e aquisição de novos conhecimentos, 

referentes à Lei de Crimes Ambientais. Desta forma, as práticas educacionais elaboradas de 

acordo com os preceitos da Educação Científica proporcionaram a aprendizagem significativa 

dos estudantes, de acordo as peculiaridades de cada um. 

Palavras-Chaves: Aprendizagem Significativa; Crimes Ambientais; Ensino Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The creation of the Federal Institutes of Education, Science and Technology  caused a need 

for a pedagogical redirection of technical courses in agriculture and livestock, offered since 

the time of the Agrotechnical Schools, and their integration with. the National Curriculum 

Guidelines for Professional Technical Education of High School,that point to an education 

directed to the development of work and the exercise of citizenship. Thus, the traditional 

pedagogical practices based on memorization should give space to teaching that involves 

didactics that encourage students to think critically.. The aim of this study was to develop a 

methodology to teach the Environmental Crimes Law, Nº 9.605/98 involving a didactic 

sequence using two teaching tools (situations – problems and lesson with video) to facilitate 

and stimulate the learning. The research was developed at the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Bahia, campus Catu, involving 51 students from two classes of 

Agricultural Technician Course Integrated into the high school. During the research, the 

previous knowledge of students allowed, in general, that the students presented points of view 

consistent with the determinations of the Environmental Crimes Law, particularly after an 

evaluation and collective discussion questions. The knowledge obtained from the use of these 

tools gradually provided the students ' cognitive maturation and acquisition of new knowledge 

concerning the Environmental Crimes Law. In this way, the educational practices developed 

in accordance with the precepts of science education provided significant development of 

students. 

Key Words: Significant Learning; Environmental Crimes; Technical education



Agradecimentos 

Agradeço primeiramente a Deus pela conclusão de mais uma etapa na longa caminhada 

acadêmica! 

Agradeço a minha família: Antonio (meu pai), Joselia (minha mãe), Fabricia (minha irmã) e a 

Ariane (minha esposa) pelo apoio e incentivo de todos os momentos! 

Agradeço especialmente a Profª Joana, pessoa abençoada com enorme inteligência, pelo 

aprendizado e conhecimentos transmitidos e pela grande ajuda e paciência nessa caminhada!  

Agradeço aos companheiros de estrada, de almoço e de sentimentos: Tuani, Antonio, Patricia 

e Lívia! 

Agradeço a todos os colegas de Curso pelos momentos ao longo desta trajetória! 

Agradeço aos professores Marcelo e Alexandra por fazerem parte da banca! 

Agradeço a todo o corpo docente do Curso pela contribuição no entendimento do que é 

Educação Científica! 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................7 

2. METODOLOGIA....................................................................................9 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................19 

4. CONCLUSÃO........................................................................................29 

5. REFERÊNCIAS.....................................................................................31 

 



8 
 

1. INTRODUÇÃO 

Desde o Século XX, o ensino agrícola no Brasil se apresentou como meio de fixação do 

homem no campo. Com o surgimento das agroindústrias e a implantação de políticas voltadas 

à modernização do setor, escolas agrotécnicas foram criadas com o objetivo de levar a 

modernização aos agricultores, fazendo surgir o profissional Técnico em Agropecuária. Com 

a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em 2008 (BRASIL, 

2008), a educação profissional e tecnológica passou a ter como objetivos uma ação integrada 

e referenciada na ocupação e desenvolvimento do território, entendido como lugar de vida. 

Essa nova formação profissional agrícola prioriza a coletividade, a autonomia e a 

emancipação humana, demandadas pelos diversos movimentos sociais no campo. Assim, o 

curso Técnico em Agropecuária, antes criado para atender ao capital agroindustrial, agora 

necessita redirecionar seu projeto pedagógico, orientado para uma formação menos utilitária e 

mais emancipatória (SOBRAL, 2015). 

Aliado a isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (2012) apontam para a formação de profissionais por meio de uma visão que 

englobe, além da técnica, aspectos que contribuam para a superação do modelo focado apenas 

no mercado de trabalho e fortalecimento da economia, mas que busque a valorização do 

trabalhador e o exercício da cidadania. 

Nesse sentido, faz-se necessária também a transição da abordagem pedagógica tradicional, 

que prioriza a memorização excessiva de conteúdos para exames e testes, que não capacita o 

estudante ao pensamento crítico e às habilidades necessárias à resolução de problemas reais 

da sociedade, os quais, geralmente, são bastante complexos (BUENO; FITZGERALD, 2004), 

em direção a uma educação ambiental crítica referenciada, baseada na compreensão integrada 

desses problemas. 

Nessa busca da construção do pensamento crítico dos alunos ganha espaço a abordagem em 

sala de aula de temas que envolvem o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, que 

conforme Auler (2003) tem como objetivos a tomada de decisões em relação à Ciência e a 

Tecnologia a partir de ideias estabilizadas entorno da temática, com rejeição de modelos 

tecnocráticos e a superação do modo de neutralidade para o âmbito do debate político. 

O debate envolvendo CTS, que posteriormente passou a abranger o meio ambiente passando 

para CTSA, baseado no desenvolvimento cognitivo dos alunos contribui para que não se 

deixe passar temas de relevância que muitas vezes são deixados para segundo plano, como 
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exemplifica Colombo & Bazzo (2001) que para se alcançar o avanço tecnológico não são 

levadas em consideração questões como a fome mundial e a degradação do meio ambiente. 

Na busca da consolidação do ensino das ciências aos interesses do mercado, a CTS propõe a 

partir de uma visão crítica, a integração da educação científica, tecnológica e social em que os 

conteúdos tecnocientíficos são debatidos em salas de aula associados aos aspectos históricos, 

éticos, políticos e socioeconômicos (SANTOS & MORTIMER, 2009; LOUREIRO & LIMA, 

2009) 

Nessa perspectiva, as metodologias construtivas associadas a temas de relevância sócio-

profissional, como a Lei de Crimes Ambientais podem contribuir para a formação de cidadãos 

capazes de interpretar as relações, os conflitos, os problemas, e tomar decisões. Para isso, é 

necessário o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino voltadas à melhoria da 

conexão entre conteúdos curriculares e situações nas quais tais conteúdos poderão ser usados 

no cotidiano pessoal e/ou profissional do estudante (TAN, 2003). Além disso, quando a 

aprendizagem não possui significado prático e não é motivada por desafios, ela pode tornar-se 

monótona, desinteressante e desvalorizada (STROBEL; BARNEVELD, 2009). 

A motivação do aluno, de acordo com Custódio et al (2013), é um elemento importante no 

processo de desenvolvimento cognitivo, que contribui para a atuação cidadã do mesmo. 

Aliado a isto, os conceitos de Moreira (2000) afirmam que a aprendizagem progressiva, em 

que os conceitos prévios interagem com os novos conhecimentos, proporciona uma 

estabilidade cognitiva em relação aos conhecimentos prévios, também denominados 

subsunçores. 

Embora existam publicações focadas na elaboração de práticas educativas inovadoras 

utilizando temáticas ambientais (JACOBI, 2003; RODRIGUES & COLESANTI, 2008), são 

escassos estudos envolvendo práticas educativas e metodologias construtivas abordando a Lei 

de Crimes Ambientais no ensino técnico. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de práticas educativas que utilizem diferentes métodos ou 

ferramentas didáticas se torna de fundamental relevância para o ensino de temas ambientais, 

sobretudo em se tratando da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em relação, 

especificamente, ao Técnico em Agropecuária, é importante que este, ao desenvolver suas 

atividades detenha conhecimentos básicos de legislação ambiental, para que não venha a 

responder por crimes decorrentes de uma conduta profissional inadequada.  
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O objetivo desse estudo foi desenvolver uma metodologia envolvendo uma sequência didática 

fazendo o uso de duas ferramentas de ensino (situações-problemas e aula com vídeos) no 

intuito de facilitar e dinamizar o aprendizado da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal Nº 

9.605 de 1998, que dispõe sobre as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente) 

(BRASIL, 1998) por alunos do Curso Técnico em Agropecuária. 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 

campus Catu, com duas turmas do 2º ano do curso de Técnico em Agropecuária Integrado ao 

Ensino Médio, na disciplina de Gestão Ambiental, visto que o tema proposto faz parte do 

conteúdo programático da disciplina. Participaram da pesquisa alunos com idade entre 15 e 21 

anos, totalizando 51 alunos da zona rural e urbana, oriundos de diversos municípios da Bahia. 

Na aula didática foram discutidos os principais aspectos da Lei de Crimes Ambientais, a 

exemplo dos crimes contra a fauna e a flora, por estarem diretamente relacionados à formação 

profissional do Técnico em Agropecuária. 

Na ocasião, os aspectos mais relevantes da Lei de Crimes Ambientais, para o exercício 

profissional do Técnico em Agropecuária, foram apresentados aos alunos. Foram utilizadas 

situações-problema que induziram os alunos a pensar e discutir se as ocorrências apresentadas 

representavam crimes ambientais ou não. As situações-problema (Quadro 1) foram 

apresentadas através de pequenos textos e perguntas, com o auxílio do projetor de slides. Os 

alunos responderam aos questionamentos e depois apresentaram suas opiniões. 

Quadro 1: Situações-problema apresentadas na primeira aula sobre a Lei de Crimes Ambientais 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

01 

Art. 29 

No sítio de Aragão, o mesmo possui aproximadamente 30 pássaros. Em uma fiscalização do 

órgão competente foi constatado que, dentre os pássaros, parte deles foi capturada na mata e a 

outra parte é proveniente de criadouros. 

Neste caso houve crime ambiental por parte de Aragão? 

Caso positivo, você consegue identificar qual foi o crime? (Fonte: Próprio Autor) 

02 

Art.38 

Meireles ordena ao capataz de seu sítio que corte parte da vegetação para que a madeira seja 

utilizada na produção de carvão. Meireles tem ciência da prática do crime ambiental que será 

cometido, pois a vegetação corresponde à área de preservação permanente nas margens do Rio 

Menininha. Contudo, o capataz não tem instrução e não está ciente de que seu ato corresponde a 

um crime. Nesta situação hipotética quem responderá pelo crime ambiental? (Fonte: Próprio 

Autor)  

03 

Art.39 

Alves, ao encerrar seu turno de trabalho, acabou esquecendo-se de fechar os registros de 

segurança que impedem o vazamento de resíduos no ambiente, provocando uma contaminação 

na vegetação ao redor da indústria. Ao analisar o caso, o juiz concluiu que ocorreu negligência 

por parte de Alves, considerando o crime como culposo e determinou a pena privativa de 

liberdade de 6 meses para o autor, sendo esta substituída pela prestação de serviços â 

comunidade. 

Analisando a situação, a ação de Alves considerada como crime culposo, pode ter a pena 

privativa substituída por prestação de serviço?  (Fonte: Próprio Autor) 
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SITUAÇÕES-PROBLEMA 

04 

Art.54 

Moreira Ltda. foi condenada por cometer o crime ambiental, segundo a Lei de Crimes 

Ambientais, ao causar a mortandade de peixes no Riacho Pequeno, em decorrência de um 

vazamento acidental de resíduos. A pena aplicada à empresa foi substituída pela restrição de 

direito, ficando a mesma impedida de receber incentivos fiscais e de participar de licitações pelo 

período de 03 anos, por se tratar de crime culposo, com incidência de multa. (Fonte: Próprio 

Autor) 

05 

Art.54 

Uma ação conjunta de fiscalização interditou dois supermercados de Maceió, o Atacadão e o 

GBarbosa. Nos dois estabelecimentos, foram constatadas irregularidades ambientais. O 

Gbarbosa foi interditado porque atuava há 3 anos sem licença ambiental. Adicionalmente foi 

constatado o descarte irregular de chorume na galeria de águas pluviais, já que o supermercado 

não possui um sistema de tratamento eficiente. Desde 2009, a outorga do poço artesiano 

também estava vencida. O Atacadão, segundo a secretaria municipal, estava sem licença 

ambiental desde 2014, além de explorar poço artesiano sem autorização. No local, os fiscais 

flagraram o despejo de esgoto a céu aberto.  

Nestas situações,  as sanções penais aplicadas relacionadas aos crimes ao meio ambiente, de 

acordo a Lei nº 9.605/1998, são cabíveis em estabelecimentos comerciais? (Fonte: 
www.alagoas24horas.com.br) 

06 

Arts.14;15;54 

No interior do Bahia, Damasceno e Hernandes, dois fazendeiros com propriedades vizinhas, 

independentemente, decidiram desmatar uma faixa de mata nativa para a criação de gado. 

Damasceno, graduado em agronomia, praticou o ato em um domingo. Enquanto Hernandes, 

semianalfabeto, o praticou em uma quarta feira. Por coincidência a área desmatada de ambos foi 

equivalente a 3 hectares. 

Os dois autores foram autuados pelo Órgão Ambiental Estadual por crime contra o meio 

ambiente. Ao fixar a pena, o juiz poderá decretar penas distintas para os dois autores? Por quê? 

(Fonte: Próprio Autor)  
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No segundo encontro, o tema “Os crimes contra o meio ambiente e a culpabilidade dos 

autores” foi abordado e iniciado com a apresentação de vídeos sobre crimes relacionados a 

cada Capítulo da Lei de Crimes Ambientais (Quadro 2). Os alunos assistiram reportagens 

sobre crimes ambientais e foram apresentados aos artigos da Lei Nº 9.605/1998 referentes às 

ações criminosas, objeto de cada reportagem.  

Quadro 2: Títulos dos vídeos e/ou reportagens de crimes ambientais e seus respectivos links e artigos 

correspondentes na Lei de Crimes Ambientais.  

 
Título do vídeo ou da 

reportagem 
Link do vídeo 

Artigo da Lei Nº 9.605/1998 que 

determina o crime 

1 

Polícia ambiental flagra caçador 

descarnando animal prenha com 

quatro filhotes. 

https://www.youtube.com

/watch?v=mSDQ_n8RDY

I. Acessado em: 

22 /08 /2016 

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. 

 

2 
Programa Via legal - Caça 

clandestina 

https://www.youtube.com

/watch?v=NwR-Sj64x9E 

Acessado em: 22 /08/ 2016 

3 

Égua é arrastada por caminhão 

em rodovia no sul da BA; assista 

ao vídeo - notícias em Bahia 

http://g1.globo.com/bahia

/noticia/2016/08/egua-e-

arrastada-por-caminhao-

em-rodovia-no-sul-da-ba-

assista-ao-video.html 

Acessado em: 22 /08 /2016 

Art. 32- Praticar ato de abuso, maus 

tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos. 

4 
Proibida pesca na época de 

piracema 

http://bandsc.com.br/canais/po

licia/material_de_pesca_e_apr

eendido_em_lages.html 

Acessado em: 22 /08/ 2016 

Art. 34 - Pescar em período no qual a 

pesca seja proibida ou em lugares 

interditados por órgão competente. 

5 

Crime Ambiental! Mato Grosso 

registra crescimento no índice de 

desmatamento em 2015. 

https://www.youtube.com

/watch?v=xIK2sJaHa4Q 

Acessado em: 22 /08 /2016 

Art. 38 - Destruir ou danificar 

floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em 

formação, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção. 

6 

Balão fica preso em fios da rede 

elétrica em Mogi das Cruzes - 

notícias em Mogi das Cruzes e 

Suzano. 

http://g1.globo.com/sp/m

ogi-das-cruzes-

suzano/noticia/2016/08/ba

lao-e-flagrado-em-fios-

da-rede-eletrica-em-mogi-

das-cruzes.html Acessado 

em: 22 /08/ 2016 

Art. 42 - Fabricar, vender, 

transportar ou soltar balões que 

possam provocar incêndios nas 

florestas e demais formas de 

vegetação, em áreas urbanas ou 

qualquer tipo de assentamento 

humano. 

7 

Polícia fiscaliza 14 madeireiras e 

apreende material irregular em 

SP - notícias em São Paulo. 

http://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2016/08/pol

icia-fiscaliza-14-

madeireiras-e-apreende-

material-irregular-em-

sp.html.  Acessado em: 

22 /08/ 2016 

Art. 46 - Receber ou adquirir, para 

fins comerciais ou industriais, 

madeira, lenha, carvão e outros 

produtos de origem vegetal, sem 

exigir a exibição de licença do 

vendedor, outorgada pela autoridade 

competente, e sem munir-se da via 

que deverá acompanhar o produto até 

final beneficiamento. 

8 

Mansões são erguidas em Área 

de Preservação Ambiental no 

Maranhão. 

http://g1.globo.com/bomd

iabrasil/0,,MUL1471117-

16020,00-

MANSOES+SAO+ERG

UIDAS+EM+AREA+DE

+PRESERVACAO+AM

Art. 39 - Cortar árvores em floresta 

considerada de preservação 

permanente, sem permissão da 

autoridade competente. 

Art. 40 - Causar dano direto ou 

indireto às Unidades de 

https://www.youtube.com/watch?v=mSDQ_n8RDYI
https://www.youtube.com/watch?v=mSDQ_n8RDYI
https://www.youtube.com/watch?v=mSDQ_n8RDYI
https://www.youtube.com/watch?v=NwR-Sj64x9E
https://www.youtube.com/watch?v=NwR-Sj64x9E
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/08/egua-e-arrastada-por-caminhao-em-rodovia-no-sul-da-ba-assista-ao-video.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/08/egua-e-arrastada-por-caminhao-em-rodovia-no-sul-da-ba-assista-ao-video.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/08/egua-e-arrastada-por-caminhao-em-rodovia-no-sul-da-ba-assista-ao-video.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/08/egua-e-arrastada-por-caminhao-em-rodovia-no-sul-da-ba-assista-ao-video.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/08/egua-e-arrastada-por-caminhao-em-rodovia-no-sul-da-ba-assista-ao-video.html
http://bandsc.com.br/canais/policia/material_de_pesca_e_apreendido_em_lages.html
http://bandsc.com.br/canais/policia/material_de_pesca_e_apreendido_em_lages.html
http://bandsc.com.br/canais/policia/material_de_pesca_e_apreendido_em_lages.html
https://www.youtube.com/watch?v=xIK2sJaHa4Q
https://www.youtube.com/watch?v=xIK2sJaHa4Q
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/08/balao-e-flagrado-em-fios-da-rede-eletrica-em-mogi-das-cruzes.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/08/balao-e-flagrado-em-fios-da-rede-eletrica-em-mogi-das-cruzes.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/08/balao-e-flagrado-em-fios-da-rede-eletrica-em-mogi-das-cruzes.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/08/balao-e-flagrado-em-fios-da-rede-eletrica-em-mogi-das-cruzes.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/08/balao-e-flagrado-em-fios-da-rede-eletrica-em-mogi-das-cruzes.html
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/08/balao-e-flagrado-em-fios-da-rede-eletrica-em-mogi-das-cruzes.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/policia-fiscaliza-14-madeireiras-e-apreende-material-irregular-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/policia-fiscaliza-14-madeireiras-e-apreende-material-irregular-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/policia-fiscaliza-14-madeireiras-e-apreende-material-irregular-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/policia-fiscaliza-14-madeireiras-e-apreende-material-irregular-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/policia-fiscaliza-14-madeireiras-e-apreende-material-irregular-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/policia-fiscaliza-14-madeireiras-e-apreende-material-irregular-em-sp.html
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1471117-16020,00-MANSOES+SAO+ERGUIDAS+EM+AREA+DE+PRESERVACAO+AMBIENTAL+NO+MARANHAO.html
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1471117-16020,00-MANSOES+SAO+ERGUIDAS+EM+AREA+DE+PRESERVACAO+AMBIENTAL+NO+MARANHAO.html
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1471117-16020,00-MANSOES+SAO+ERGUIDAS+EM+AREA+DE+PRESERVACAO+AMBIENTAL+NO+MARANHAO.html
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1471117-16020,00-MANSOES+SAO+ERGUIDAS+EM+AREA+DE+PRESERVACAO+AMBIENTAL+NO+MARANHAO.html
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1471117-16020,00-MANSOES+SAO+ERGUIDAS+EM+AREA+DE+PRESERVACAO+AMBIENTAL+NO+MARANHAO.html
http://g1.globo.com/bomdiabrasil/0,,MUL1471117-16020,00-MANSOES+SAO+ERGUIDAS+EM+AREA+DE+PRESERVACAO+AMBIENTAL+NO+MARANHAO.html
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Título do vídeo ou da 

reportagem 
Link do vídeo 

Artigo da Lei Nº 9.605/1998 que 

determina o crime 

BIENTAL+NO+MARAN

HAO.html. Acessado em: 

22 /08/ 2016 

Conservação. 

9 

Produtor rural vai responder por 

crime de poluição no Norte do 

ES. 

http://g1.globo.com/espiri

to-santo/estv-

2edicao/videos/v/produtor

-rural-vai-responder-por-

crime-de-poluicao-no-

norte-do-es/4466789/. 

Acessado em: 22 /08/ 2016 

Art. 54 - Causar poluição de 

qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em 

danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais 

ou a destruição significativa da flora. 

10 
Garimpo ilegal em Mato Grosso 

é desocupado. 

http://g1.globo.com/mato-

grosso/noticia/2016/01/ga

rimpo-ilegal-e-

desocupado-e-sera-

vigiado-pela-forca-

nacional-e-exercito.html. 

Acessado em: 22 /08/ 2016  

Art. 55 - Executar pesquisa, lavra ou 

extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, 

concessão ou licença, ou em 

desacordo com a obtida. 

11 

MP vai investigar destruição em 

palacete tombado em Juiz de 

Fora - notícias em Zona da Mata 

http://g1.globo.com/mg/z

ona-da-

mata/noticia/2016/04/mp-

vai-investigar-destruicao-

em-palacete-tombado-em-

juiz-de-fora.html. 

Acessado em: 22 /08 /2016 

Art. 62 - Destruir, inutilizar ou 

deteriorar: 

I- bem especialmente protegido por 

lei, ato administrativo ou decisão 

judicial. 

12 
Pichação revolta moradores de 

Belo Horizonte 

https://globoplay.globo.co

m/v/4905794/. Acessado 

em: 22 /08 /2016 

Art. 65 - Pichar ou por outro meio 

conspurcar edificação ou monumento 

urbano. 

13 
Preso o secretário de Meio 

Ambiente do Rio Grande do Sul 

https://globoplay.globo.co

m/v/2543496/. Acessado 

em: 22 /08 2016 

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. 

 

No último encontro os alunos foram avaliados para constatar o aprendizado sobre a Lei de 

Crimes Ambientais. A avaliação conteve 10 questões relacionadas a crimes ambientais 

(Quadro 3).  

http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/produtor-rural-vai-responder-por-crime-de-poluicao-no-norte-do-es/4466789/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/produtor-rural-vai-responder-por-crime-de-poluicao-no-norte-do-es/4466789/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/produtor-rural-vai-responder-por-crime-de-poluicao-no-norte-do-es/4466789/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/produtor-rural-vai-responder-por-crime-de-poluicao-no-norte-do-es/4466789/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/produtor-rural-vai-responder-por-crime-de-poluicao-no-norte-do-es/4466789/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/produtor-rural-vai-responder-por-crime-de-poluicao-no-norte-do-es/4466789/
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/garimpo-ilegal-e-desocupado-e-sera-vigiado-pela-forca-nacional-e-exercito.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/garimpo-ilegal-e-desocupado-e-sera-vigiado-pela-forca-nacional-e-exercito.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/garimpo-ilegal-e-desocupado-e-sera-vigiado-pela-forca-nacional-e-exercito.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/garimpo-ilegal-e-desocupado-e-sera-vigiado-pela-forca-nacional-e-exercito.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/garimpo-ilegal-e-desocupado-e-sera-vigiado-pela-forca-nacional-e-exercito.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/garimpo-ilegal-e-desocupado-e-sera-vigiado-pela-forca-nacional-e-exercito.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/04/mp-vai-investigar-destruicao-em-palacete-tombado-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/04/mp-vai-investigar-destruicao-em-palacete-tombado-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/04/mp-vai-investigar-destruicao-em-palacete-tombado-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/04/mp-vai-investigar-destruicao-em-palacete-tombado-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/04/mp-vai-investigar-destruicao-em-palacete-tombado-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/04/mp-vai-investigar-destruicao-em-palacete-tombado-em-juiz-de-fora.html
https://globoplay.globo.com/v/4905794/
https://globoplay.globo.com/v/4905794/
https://globoplay.globo.com/v/2543496/
https://globoplay.globo.com/v/2543496/
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Quadro 3: Avaliação, referente a Crimes Ambientais, aplicada no último encontro da pesquisa.  

CENÁRIO  QUESTÕES/ALTERNATIVAS  CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. 

01) Uma determinada cervejaria utiliza 3,6 

litros de água para fabricar 1 litro de cerveja. O 

processo de fabricação inclui desde a lavagem e 

higienização das garrafas, com o uso de produtos 

tóxicos à saúde humana e ao ambiente até o 

processamento final de envasamento da cerveja. As 

concentrações de substâncias tóxicas, presentes no 

efluente, lançadas nos corpo d’ água estão acima do 

permitido pela legislação, o que representa um 

crime ambiental. A gerência da empresa solicitou 

aos engenheiros e técnicos que elaborassem um 

plano de baixo custo e viável para reduzir esse 

descarte e o impacto ambiental. Dentre os planos 

apresentados foram sugeridas as seguintes 

alternativas para reduzir o impacto e evitar o crime 

ambiental: 

(Fonte: Próprio Autor) 

a) Implantação de uma estação de tratamento para que 

a água fosse reaproveitada em todas as etapas de 

fabricação da cerveja. 

b) Reestruturação do processo de higienização das 

garrafas, aumentando a concentração dos produtos 

utilizados na limpeza e, com isso, reduzindo o 

consumo da água. 

c) Aumentar o teor de álcool e de alguns produtos 

contidos na cerveja para que assim se possa reduzir 

o consumo de água na etapa de fabricação da 

cerveja. 

d) Construir uma linha alternativa para captar essa 

água, e, ao invés de lançá-la diretamente no rio, 

reutilizar a água na limpeza de determinadas áreas 

da fábrica. 

e)  Construir uma estação de tratamento de efluentes 

com o objetivo de diminuir a quantidade de 

poluentes dos efluentes lançados nos corpos 

hídricos. 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora. 

a) É uma ótima opção. Entretanto, a solicitação da gerência foi a elaboração 

de um plano de baixo custo. 

b) Essa alternativa dificilmente reduziria o impacto e evitaria o crime, visto 

que no final haveria uma maior concentração de produto químico. 

c) Essa alternativa dificilmente seria viável porque alteraria as características 

do produto para o consumidor final. 

d) Essa alternativa parece viável e possível de ser implantada com baixo 

custo para a empresa. 

e) Essa alternativa é similar à primeira, com a desvantagem de não prever a 

reutilização. É eficiente, mas espera-se que os alunos discorram também 

sobre o assunto. 

 

A depender da justificativa dos alunos, a letra D parece ser a melhor opção. A 

letra A também envolve uma alternativa eficiente, seguida da letra B. No 

entanto, há de se levar em consideração a reflexão dos alunos quanto a essas 

escolhas, em função do requisito apresentado no enunciado da questão – plano 

de baixo custo e viável para reduzir o descarte e o impacto ambiental. 

2) Considere que Maria, 43 anos, aproveitou o 

feriado e sua folga para queimar a madeira 

imprestável em sua chácara. Contudo, por acidente, 

esta ação causou um incêndio no Parque Nacional 

de Preservação da Floresta do Biriti.  

(Fonte: Próprio Autor) 

2.1 Nesta situação hipotética, Maria, em sua opinião, 

responderá por crime ambiental, de acordo a Lei 

9.605? Justifique. 

 

2.2 Análise as hipóteses abaixo. Assinale e justifique 

aquela que, em sua opinião, agravaria a pena de Maria 

caso a sua ação fosse considerada crime: 

 

a) Maria ter queimado madeira em sua chácara sem 

autorização e com isso causado a degradação do 

Parque. 

b) Ter praticado o ato em sua folga e próximo a uma 

Unidade de Conservação. 

c) A ação foi cometida em um feriado. 

d) Embora tenha sido um acidente, Maria agiu no 

interior de sua propriedade. 

 

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas 

de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização. 

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta. 

 

2.1 – Maria, responderá pelo crime culposo, pois os artigos 40 e 41 são claros 

ao definir a situação de crime por causar dano e incêndio na mata, apesar dela 

não ter tido a intenção, sendo qualificado como culposo. 

2.2 – a) Alternativa inadequada, porque se a ação é criminosa o órgão ambiental 

competente, certamente, não concederia a referida autorização. 

b) ter cometido o ato no dia de sua folga é uma irrelevante à luz da legislação.  

c) A lei é clara em relação ao fato de que cometer um crime ambiental em um 

feriado é um fator agravante. 

d) O fato de o incêndio ter sido um acidente pode atenuar a pena (culposo) mas 

não exime Maria de ter cometido um crime ambiental  e ter agido no interior de 

sua propriedade não altera a situação. 

A melhor alternativa é a letra C, mas é possível que os alunos apresentem 

justificativas relativamente coerentes para outras alternativas. 

3) A Lei nº 9.605 dispõe sobre as sobre as sanções Nesta situação, por parte do vendedor e de Freitas Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 
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CENÁRIO  QUESTÕES/ALTERNATIVAS  CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. 

penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. De acordo a essa Lei analise a 

seguinte situação: 

 Freitas, administrador de uma fazenda, 

comprou madeira de um fornecedor. O mesmo foi 

atraído para a compra por se tratar de madeira 

vendida por preço inferior ao de mercado. Freitas 

não se lembrou e acabou não solicitando a via da 

licença do vendedor. 

(Fonte: Próprio Autor)   

houve algum crime ambiental na venda e/ou na compra 

da madeira?  Analise individualmente a situação do 

vendedor e de Freitas e responda se cada um deles 

praticou ou não um crime ambiental. Justifique sua 

resposta. 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de 

licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da 

via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. 

 

De acordo ao artigo 46, Freitas cometeu o crime por não solicitar a via de 

licença. Na situação do vendedor, a questão não deixa claro se este possui a via 

de licença ou não, abrindo brechas para que o aluno discorra de forma aberta 

sobre o caso, desde que apresente uma fundamentação coerente. 

 

 

4) De acordo a Lei de Crimes Ambientais, pescar 

em período no qual a pesca seja proibida ou em 

lugares interditados por órgão competente é crime. 

Contudo, Marcos, pedreiro, desempregado e, 

consequentemente, sem dinheiro, resolve pescar 

com uso de bomba em um Lago no qual a pesca foi 

proibida, para que possa levar alimento para sua 

família.  

(Fonte: Próprio Autor) 

Nesta situação hipotética, Marcos responderá por 

crime ambiental? Qual? Justifique sua resposta. 

- 

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares 

interditados por órgão competente. 

Art. 35. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em 

contato com a água, produzam efeito semelhante. 

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. 

Para alimentar a sua família Marcos realmente precisaria utilizar explosivos? 

Outros apetrechos de pesca menos danosos ao ambiente não poderiam ter sido 

utilizados? Não haveria outra alternativa para alimentar sua família? 

A análise dessa questão passa pela avaliação do entendimento, por parte do 

aluno, de que a pesca com o uso de explosivos é um crime ambiental e que a 

legislação isenta o agente de crime quando o abate de animal for feito para 

saciar a fome do agente e de sua família, art. 37, inciso I. Diante disso, o que 

mais importa para a análise da resposta é esse entendimento e a reflexão do 

aluno frente à questão ética, social e econômica envolvendo a situação. 

5) Pedro, proprietário de um sítio, se assustou  ao 

amanhecer, quando foi cuidar do gado em seu sítio. 

Ele se deparou com uma vaca morta, que havia sido 

atacada por uma onça. Pedro acionou o IBAMA 

para tomar providência sobre o caso. Porém, 

segundo os técnicos, os responsáveis pela situação 

são os próprios donos das terras e os mesmos 

devem cercar a área. Diante desta situação, um mês 

após ter acionado o IBAMA, Pedro encontra outra 

vaca morta em sua propriedade. Então saí em 

caçada e acaba matando onça. A Lei 9.605/98 de 

Crimes Ambientais determina que matar animais da 

fauna silvestre sem autorização é crime. (Fonte: 

Próprio Autor) 

Nesta situação, Pedro responderá ou não pelo crime? 

Justifique sua resposta.- 

No artigo 37 da Lei diz que: “Não é crime o abate de animal, quando realizado 

para proteger, lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora 

de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade 

competente.”. Contudo, a situação hipotética relata que Pedro matou o animal 

sem autorização, apesar de já ter feito o comunicado ao IBAMA sobre a 

situação referente à morte do gado. Posto isto, a análise das respostas dos alunos 

deverá partir do entendimento dos mesmos em termos éticos e da situação que o 

órgão competente não apresentou soluções para que se resolvesse o problema. 

6) O Professor Dr. Maia fez a solicitação de Analisando a situação e justificando sua opinião, no Art. 37: [...] Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou 
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materiais alternativos para uso, em aulas 

práticas, ao Instituto Federal no qual trabalha. 

Entretanto, o semestre foi iniciado e solicitação 

não foi atendida. Por decisão própria, a fim de 

que os alunos não fossem prejudicados pela falta 

de aulas práticas, o professor passou a realizar 

dissecação de animais vivos. 

(Fonte: Próprio Autor) 

seu entendimento a atitude do Professor Maia: 

a) Não se enquadra como crime ambiental, disposto 

da Lei n º 9.605, uma vez que havia fins didáticos.  

b) Só se enquadraria no crime de maus tratos se 

fossem animais domésticos.  

c) Enquadra-se no crime de maus-tratos, disposto na 

Lei de Crimes Ambientais 9.605. 

d) Só se enquadraria como crime ambiental se fossem 

dissecados animais em risco de extinção.  

e) Não se enquadra como crime ambiental, pois a 

solicitação de materiais para o uso nas aulas 

práticas não foi atendida e o aprendizado dos 

alunos é uma prioridade. 

 

cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 

existirem recursos alternativos. 

a) Essa alternativa é contraria ao que está exposto no artigo 37, parágrafo 1º, 

que discorre sobre a prática de experiência dolorosa ou cruel em animal 

vivo para fins didáticos, caracterizando como crime o ato. 

b) A Lei é generalizante e, por isso, abrange todos os animais, seja doméstico 

ou não, o crime de experiência com animal vivo é crime, o que torna essa 

letra inviável. 

c) Essa alternativa é a aceitável, pois a Lei deixa claro que as ações cruéis, 

independentes dos fins, em qualquer animal vivo é crime. 

d) Essa letra se enquadra na Lei, apesar de não haver indicação de os animais 

não estarem em risco de extinção ou não, o crime existiu. 

e) A resposta do aluno pode partir da situação de que a solicitação do 

professor não foi atendida, o que, no entendimento deles, pode não ter 

havido crime. 

 A letra C é a questão esperada como escolha dos alunos, porém a letra D pode 

ser uma das escolhidas, partindo do ponto de que não se trata de animal em 

extinção. A Letra E é uma alternativa que, se for a escolhida, deverão ser 

analisados os argumentos que foram expostos pelo aluno em sua justificativa. 

7) Maiara, residente na cidade de Porto Seguro, 

após visitar a África, traz, para criar em sua casa, 

um filhote de lagarto ágama, animal típico daquele 

país, que não se encontra naturalmente no Brasil. 

Analisando a situação, assinale e justifique a 

alternativa que em sua opinião é correta. 

(Fonte: Próprio Autor) 

a) Ao trazer o animal, Maiara não cometeu qualquer 

ilícito ambiental já que a propriedade de animais 

domésticos é livre no Brasil. 

b) Ao trazer o animal, Maiara, em princípio, não 

cometeu qualquer ilícito ambiental, pois o crime 

contra o meio ambiente só se configuraria caso 

Maiara abandonasse ou praticasse ações de 

crueldade contra o animal por ela adotado. 

c) Ao trazer o animal, Maiara cometeu crime 

ambiental, pois não estava com a licença expedida 

por autoridade competente no Brasil. 

d) Ao trazer o animal, Maiara não cometeu crime 

ambiental, pois o introduziu no Brasil com o intuito 

de domesticá-lo. 

 

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial 

favorável e licença expedida por autoridade competente. 

a) O lagarto ágama por ser nativo de outro país torna a ação de Maiara um 

crime, apesar de ela ter a intenção de ter o animal na situação doméstica. 

b) Independente das ações de Maiara, o ato de trazer um animal de outro país é 

crime. No entanto, como a alternativa traz no enunciado a questão do 

abandono e maus-tratos, é possível que o aluno assinale essa alternativa. 

c) Essa é a alternativa mais adequada, tendo em vista o que determina o Ar. 31 

da Lei de Crimes Ambientais. 

d) O Artigo 31 da Lei de Crimes Ambientais é claro ao estabelecer que a 

introdução de animais no país só é permitida com parecer técnico favorável e 

licença expedida por órgão competente. 

8) No último relatório ambiental da maior empresa 

de suinocultura de uma determinada cidade foi 

constatada que a estação de tratamento de efluentes 

não é eficiente, devido à produção elevada de 

dejetos, indicando um crime ambiental praticado 

pela empresa.  

O técnico em Agropecuária, questionado sobre 

possíveis soluções, sugeriu as seguintes alternativas 

a) Desenvolver métodos alternativos que reduzam a 

emissão de odores e gases nocivos.  

b) Alterar o método tradicional de criação, além de 

desenvolver sistemas de biodigestores. 

c) Diminuir a produção de suínos. 

d) Utilizar os dejetos como fertilizantes agrícolas. 

e) Reduzir os lançamentos de dejetos. 

 

a) Essa alternativa não atenderá as necessidades de redução de emissão de 

efluentes, pois, apenas, trata da redução dos odores e gases nocivos, 

sugerindo métodos contra a poluição atmosférica. 

b) A mais aceitável por sugerir a alteração do método tradicional de criação e 

utilização de biodigestores, o que vem a contribuir para a redução de 

lançamentos de efluentes. 

c) Essa alternativa pode ser escolhida pelo aluno, contudo não resolverá a 

questão do lançamento de efluente no meio ambiente, apenas amenizará a 
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para amenizar e/ou resolver a situação: 

Qual das alternativas é a mais adequada para 

solucionar o problema ambiental? Justifique sua 

escolha. 

(Fonte: Próprio Autor) 

quantidade de resíduos lançados. 

d) Alternativa passível de escolha pelo aluno. Neste quesito o aluno deverá 

justificar os meios e onde aplicar os dejetos como fertilizantes agrícolas. 

e) Ao assinalar essa alternativa o aluno deverá justificar, sinalizando os 

meios a utilizar para se reduzir o lançamento de efluentes. 

A letra B é a mais aceitável por ser uma alternativa que sugere uma substituição 

no método e o uso de biodigestores, vindo a contribuir e solucionando, a priori, 

o lançamento de efluentes acima do permitido no ambiente. As letras D ou E é 

possível de ser escolhida pelo aluno, entretanto o aluno deverá justificar, de 

forma clara, os motivos dessa escolha, explicitando os meios para se alcançar o 

objetivo final, que é a redução de lançamentos de efluentes. 

9) Cristiano comprou uma fazenda no bioma Mata 

Atlântica, que teve parte da vegetação desmatada 

pelos antigos proprietários. Ele decidiu que iria 

ampliar a área construída e o projeto de ampliação 

atingirá a área da vegetação que está em 

regeneração. Cristiano, ao entender que a vegetação 

ainda está em regeneração, não vê problemas em 

continuar seu projeto. De acordo a situação 

hipotética: 

a) Cristiano não responderá a crime contra a flora, 

pois ele não desmatou a vegetação nativa. 

b) De acordo a Lei 9.605/98, só é crime contra flora 

quando a ação degrada a mata em estágio 

avançado de regeneração. 

c) Segundo a Lei de Crimes Ambientais, Cristiano 

cometeu crime contra a flora, pois desmatou a 

vegetação em estágio de regeneração. 

d) Cristiano cometeu crime, de acordo a Lei nº 9.605, 

pois não fez a denúncia referente ao desmatamento 

praticado pelos antigos proprietários. 

 

Art. 38 Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio 

avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção. 

 

a) A Lei é clara que destruir mata, mesmo que em regeneração é crime. Com 

isso, esse alternativa é descartada. 

b) A Lei de crimes ambientais afirma que é crime destruir a vegetação, 

também, em estágio de regeneração. Não havendo possibilidade de 

argumentos por parte do aluno para essa escolha. 

c) Essa é a alternativa mais provável de escolha, pois condiz com o que está 

escrito na Lei. 

d) A depender da justificativa, essa alternativa pode ser escolhida pelo aluno, 

a depender do seu entendimento frente à situação. 

A letra C é a alternativa que está de acordo com a Lei, contudo a Letra D pode 

ser uma alternativa de escolha pelo aluno, a depender de seu ponto de vista 

relacionado à situação e julgamento da postura de Cristiano, apontado-o ou não 

como cúmplice ou de ser conivente com os atos do antigo proprietário. 

10)  Leia com atenção: 

Passando pela BR o advogado viu um tatu. 

Parou o carro e o colocou no porta malas. Logo 

adiante é parado em uma blitz. Na revista, o 

policial rodoviário vê o animal e diz: 

– Esse animal é selvagem e você será preso se eu 

chamar a polícia ambiental. 

– Esse bichinho é meu. Ele é de estimação. 

– Como assim, de estimação? 

– Ele é treinado. Soltando ele aqui, após uns cinco 

minutos, é só assoviar e ele volta. 

E o policial: 

– Duvido. 

– Então solta ele pra você ver. 

Ao analisar o texto acima, responda: 

a) De acordo a Lei de Crimes Ambientais, 

mesmo que o tatu fosse o animal de estimação do 

advogado, o mesmo estaria cometendo crime? Por quê? 

b) Como você agiria no papel do Policial 

Rodoviário ao ouvir do advogado que o tatu era de 

estimação? Justifique. 

c) Nesta situação hipotética, por que não foi 

possível o Policial Rodoviário autuar o advogado por 

crime ambiental? 

- 

a) A Lei de Crimes Ambientais afirma que manter em cativeiro animais 

silvestres sem devida autorização é crime, então, nessa situação hipotética, 

do tatu ser o animal de estimação do advogado, o mesmo responderia pelo 

crime ambiental, seguindo as prerrogativas da Lei 9.605, artigo 29. 

b) Não haveria possibilidades de acreditar no advogado, pois quais as 

possibilidades de se domesticar um animal silvestre, a ponto de o tatu 

atender a um assobio? 

c) Não foi possível o Policial Rodoviário autuar o advogado, pelo crime 

ambiental, devido à inexistência da prova do Crime. 
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– O policial solta o tatu, que sai correndo para o 

mato. 

Passado os cinco minutos, o policial fala: 

Agora chama o tatu. 

E o advogado, admirado diz: 

– Que tatu??? 

(Fonte:https://www.osvigaristas.com.br/piadas/tatu-

do-advogado-18185.html) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise qualitativa das respostas às situações-problema apresentadas pelos estudantes indica 

que o uso da intuição e dos conhecimentos prévios dos alunos permitiu que, de um modo 

geral, estes apresentassem opiniões coerentes com as determinações estabelecidas na Lei de 

Crimes Ambientais, sobretudo após uma avaliação e discussão coletiva dos questionamentos. 

No Quadro 4 estão apresentados os resultados obtidos para as situações-problema propostas: 

Quadro 4: Situações-problema apresentadas na primeira aula sobre a Lei de Crimes Ambientais e o 

propósito de cada atividade.  

SITUAÇÕES-PROBLEMA RESULTADOS OBTIDOS 

01 

No sítio de Aragão, o mesmo possui 

aproximadamente 30 pássaros. Em uma 

fiscalização do órgão competente foi constatado 

que, dentre os pássaros, parte deles foi capturada 

na mata e a outra parte é proveniente de 

criadouros. 

Neste caso houve crime ambiental por parte de 

Aragão? 

Caso positivo, você consegue identificar qual foi 

o crime? 

 

Os alunos refletiram sobre a situação e 

responderam-na com base em seus conhecimentos 

prévios, sendo que a maioria dos estudantes 

declarou acreditar que a situação representava um 

crime ambiental. Em seguida os alunos foram 

apresentados ao Art. 29 da Lei de Crimes 

Ambientais, o qual determina que “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 é crime”. 

02 

Meireles ordena ao capataz de seu sítio que corte 

parte da vegetação para que a madeira seja 

utilizada na produção de carvão. Meireles tem 

ciência do crime ambiental que será cometido, 

pois a vegetação corresponde à área de 

preservação permanente às margens do Rio 

Menininha. Contudo, o capataz não tem 

instrução e não tem conhecimento de que seu ato 

corresponde a um crime. Nesta situação 

hipotética quem responderá pelo crime 

ambiental?  

Os alunos refletiram e debateram sobre a situação, 

que objetivou proporcionar o entendimento de 

crimes culposos e dolosos contra o meio ambiente, 

e emitiram uma opinião, sendo que alguns grupos  

responderam que Meireles deveria responder 

sozinho pelo crime, enquanto outros mencionaram 

que ambos deveriam ser incriminados. Alguns 

alunos também opinaram que ambos deveriam ser 

inocentados, visto que o sítio pertencia a um deles. 

Em seguida, os alunos foram apresentados à Lei de 

Crimes Ambientais, que prevê aplicação de penas 

de acordo com a culpabilidade do agente (Artigo 6).  

03 

Alves, ao encerrar seu turno de trabalho, acabou 

esquecendo-se de fechar os registros de 

segurança que impedem o vazamento de resíduos 

no ambiente, provocando uma contaminação na 

vegetação ao redor da indústria. Ao analisar o 

caso, o juiz concluiu que ocorreu negligência por 

parte de Alves, considerando o crime como 

culposo e determinou a pena privativa de 

liberdade de 6 meses para o autor, sendo esta 

substituída pela prestação de serviços a 

comunidade. 

Analisando a situação, a ação de Alves 

considerada como crime culposo, pode ter a pena 

privativa substituída por prestação de serviço?   

 

Os alunos discutiram a situação e alguns 

responderam que se o juiz assim estabeleceu é 

porque a substituição de pena é possível sim, 

enquanto outros disseram que somente se o crime 

fosse doloso não poderia haver a referida 

substituição.  

Em seguida, foi explicado aos estudantes que a 

imposição da pena em delitos varia de acordo com 

tipo de crime (culposo ou doloso), dentre outros 

fatores, como a situação econômica do infrator. De 

acordo com o Art. 7 da Lei de Crimes ambientais, 

as penas privativas de liberdade podem ser 

substituídas por penas restritivas de direitos quando 

a pena privativa for inferior a quatro anos e os 

fatores, citados na referida Lei, indicarem que a 

substituição seja suficiente para efeitos de 

reprovação.  

 

04 
Moreira Ltda. foi condenada por cometer o crime 

ambiental, segundo a Lei de Crimes Ambientais, 

Alguns alunos responderam que os responsáveis 

deveriam ser presos, enquanto outros disseram que 
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ao causar a mortandade de peixes no Riacho 

Pequeno, em decorrência de um vazamento 

acidental de resíduos. A pena aplicada à empresa 

foi substituída pela restrição de direito, ficando a 

mesma impedida de receber incentivos fiscais e 

de participar de licitações pelo período de 03 

anos, por se tratar de crime culposo, com 

incidência de multa.  

 

deveria ser aplicada uma multa elevada. Essa 

situação teve o intuito de promover a reflexão dos 

alunos referente às possibilidades de substituição de 

pena de prisão pela restrição de direito. Em seguida 

os alunos foram apresentados ao significado da 

restrição de direito, que de acordo com a Lei 

9.605/98 abrange a interdição temporária de 

direitos, além da proibição de contratos, com o 

poder público, recebimento de incentivos fiscais e 

participações em licitações, com prazos de 05 anos 

para crimes dolosos e 03 para crimes culposos. 

05 

Uma ação conjunta de fiscalização interditou 

dois supermercados de Maceió, o Atacadão e o 

GBarbosa. Nos dois estabelecimentos, foram 

constatadas irregularidades ambientais. O 

GBarbosa foi interditado porque atuava há 3 

anos sem licença ambiental. Adicionalmente foi 

constatado o descarte irregular de chorume na 

galeria de águas pluviais, já que o supermercado 

não possuía um sistema de tratamento eficiente. 

Desde 2009, a outorga do poço artesiano também 

estava vencida. O Atacadão, segundo a secretaria 

municipal, estava sem licença ambiental desde 

2014, além de explorar poço artesiano sem 

autorização. No local, os fiscais flagraram o 

despejo de esgoto a céu aberto.  

Nestas situações, as sanções penais aplicadas 

relacionadas aos crimes ao meio ambiente, de 

acordo a Lei nº 9.605, são cabíveis em 

estabelecimentos comerciais?  

Nessa situação, em geral, os alunos concordaram 

com às sanções aplicadas e justificaram-na. 

Posteriormente foram apresentados ao propósito da 

apresentação desses fatos verídicos, que foi a de 

evidenciar a ação dos órgãos responsáveis pela 

fiscalização ambiental e a aplicação da Lei de 

Crimes Ambientais. E então foram apresentados ao  

Art. 2º da referida Lei, o qual determina que 

“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”. 

 

06 

No interior do Bahia, Damasceno e Hernandes, 

dois fazendeiros com propriedades vizinhas, 

independentemente, decidiram desmatar uma 

faixa de mata nativa para a criação de gado. 

Damasceno, graduado em agronomia, praticou o 

ato em um domingo. Enquanto Hernandes, 

semianalfabeto, o praticou em uma quarta feira. 

Por coincidência a área desmatada de ambos foi 

equivalente a 3 hectares. 

Os dois autores foram autuados pelo Órgão 

Ambiental Estadual por crime contra o meio 

ambiente. Ao fixar a pena, o juiz poderá decretar 

penas distintas para os dois autores? Por quê?  

 

Alguns alunos responderam que não, visto que foi 

cometido o mesmo crime e, que por isso não seria 

justa a determinação de penalidades distintas. A 

situação foi polêmica, resultando em várias 

respostas divergentes. Em seguida foi explicado aos 

estudantes que as penas para os crimes previstos na 

Lei de Crimes Ambientais são cabíveis a todos os 

que infringem a lei, tendo o conhecimento de que o 

grau de escolaridade e o dia em que ocorreu as 

infrações têm relevância na sua aplicação. Nesse 

caso específico, o agente que têm maior 

escolaridade e o crime foi cometido em um dia em 

que a fiscalização é reduzida, o que aumenta a 

culpabilidade.  A Lei 9.605, nos Art. 14 e 15 dispõe 

das circunstâncias que atenuam e agravam a pena 

de crimes contra o meio ambiente. 

 

Os resultados das questões objetivas da avaliação da aprendizagem realizada com os alunos 

das turmas de 2º ano do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio estão 

apresentados no Quadro 5, sendo que as alternativas consideradas mais adequadas à resposta 

da questão, de acordo com os critérios estabelecidos (Quadro 3) estão destacadas em negrito.  

Os resultados da Questão 1 indicaram que os estudantes, em sua maioria, escolheram uma 

resposta alternativa à considerada como mais adequada pelos critérios de avaliação (Quadro 3 
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e Quadro 5), indicando que a aprendizagem ocorre como um processo interpretativo a partir 

das interações dos sujeitos com o mundo físico e social conforme preconizado por Fosnot 

(1998) . De acordo com os critérios estabelecidos para a correção dessa atividade, a resposta 

mais indicada seria a letra D (Quadro 3), que representou 30,36 % das respostas assinaladas, 

enquanto 35,71% dos alunos escolheram a Letra E.  

A Questão 1 referiu-se ao Artigo 54 da Lei nº 9.605 de Crimes Ambientais, que estabelece 

como crime “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora”. Os resultados indicam que uma parcela dos estudantes 

ignorou a indicação de que deveria ser escolhida uma alternativa de baixo custo, o que de 

acordo com a justificativa pode está associada ao conhecimento de ideias prévias, ideias estas 

que auxiliam na superação de conflitos cognitivos (CUSTÓDIO, et al., 2013). A razão da 

escolha da letra E pode ser constatada na observação da justificativa de um aluno: 

“A melhor medida a ser tomada é a alternativa (e); construir uma estação de 

tratamento de efluentes com objetivo de diminuir a quantidade de poluentes dos 

efluentes lançados nos corpos hídricos; essa água está contaminada e com alto teor 

de substâncias tóxicas, o que impossibilita sua reutilização sem o devido 

tratamento, por isso a necessidade da construção da estação de tratamento.” 

 

Ao tratar de três artigos da Lei de Crimes Ambientais, a Questão 02 (Quadro 05) com dois 

tópicos, um subjetivo e outro objetivo, contribuiu para o “pensar crítico” do aluno e para a 

aprendizagem significativa, favorecendo a formação de cidadãos capazes de tomar decisões 

com independência intelectual, de acordo aos preceitos da Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Meio Ambiente – CTSA (AULER, 2007).  

Nessa questão, 59% das escolhas sobre as circunstâncias que agravam a pena de crimes 

cometidos contra o meio ambiente, corresponderam à letra C. E todos os participantes 

consideraram como crime a ação descrita no enunciado da questão. A seguir é apresentada a 

justificativa de um dos alunos, para a escolha da alternativa C: 

“...além de ter feito queimada sem autorização, causou um dano terrível ao Parque 

Nacional... 

...”em feriados a fiscalização é reduzida, sendo assim considerada uma ação 

premeditada.” 

 

A Questão 03 (Quadro 3) está relacionada ao Artigo Nº 46 da Lei de Crimes Ambientais, que 

trata da licença para a comercialização de produtos de origem vegetal. Segundo um aluno “Os 

dois praticaram crime porque o fornecedor não apresentou nenhum tipo de licença que 
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mostrasse que a madeira foi conseguida de maneira legal, e Freitas por não ter exigido a 

licença.”.  

O depoimento acima transcreve o entendimento do aluno acerca da determinação legal de que 

a comercialização de produtos de origem vegetal requer a posse da licença do vendedor, 

outorgada pela autoridade competente. Além de representar a construção de conhecimentos e 

valores necessários para tomada de decisões acerca de temas que envolvem a prática cidadã e 

questões relacionadas à CTSA, e assim atuar na solução de tais impasses (LIMA JUNIOR, et 

al., 2014). 

A Questão 04 (Quadro 3) proporcionou uma análise, por parte dos estudantes, para a 

verificação se a pesca com bomba na situação apresentada estava infringindo ou não a Lei. 

Foram encontradas respostas contrastantes em relação à Questão 04, como é possível verificar 

a seguir: 

“Marcos cometeu um crime ambiental, mas pelo fato de sua renda ser 

baixa, provável baixa escolaridade, e situação social, sua pena vai 

ser amenizada ou nula.” 

“Ele responderá por crime, pois não tem permissão para pescar no 

local proibido. E ele responderá por fazer uma pratica proibida.” 

 

Dois pontos de vista distintos envolvem a análise dessa Questão. O primeiro leva em 

consideração a posição social do autor do crime. O segundo desconsidera a questão sócio-

econômica do autor, considerando apenas a ação criminosa. Segundo Ratcliffe (1998), as 

questões ligadas ao dia-dia contribuem para o desenvolvimento de uma postura social do 

aluno associada à cidadania. E de acordo com Santos, Mortimer e Scott (2001) “a decisão 

envolve uma complexidade de fatores”, como pode ser constatado nas justificativas dos 

alunos.  

A Questão 5 apresentou uma situação hipotética para a análise dos alunos. Com base em 

princípios éticos e a partir da falta de solução apresentada pelo órgão governamental, 75,47 % 

dos alunos afirmaram que a ação do autor deveria ser considerada criminosa, contudo foram 

apresentadas justificativas para a amenização da pena, a exemplo da citada a seguir. 

“Sim. Mas com penas reduzidas, por conta de que ele acionou o 

IBAMA, e eles não tomaram providência. Como Pedro não iria ficar 

tomando prejuízo com a morte de seu rebanho, ele resolveu matar a 

onça” 

Outro aluno sinaliza que não houve crime por parte do autor, pois segundo ele: 
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“...a onça estava trazendo prejuízo a ele, e também já havia acionado 

o IBAMA e nada foi feito...” 

Os pontos de vista relacionados à Questão 5 trazem à tona a participação dos alunos na 

tomada de decisão, como preconiza a Educação Científica, que está correlacionada com os 

objetivos da educação ambiental e o movimento CTSA que incluem “as inter-relações entre 

explicação científica, planejamento tecnológico e solução de problemas, e 

tomada de decisão sobre temas práticos de importância social” (SANTOS; MORTIMER, 

2002, p.3), favorecendo a construção do cognitivo do aluno em torno da temática associada à 

sua área de atuação. 

As respostas dos alunos à Questão 6 da avaliação (Quadro 5) revelaram que 75% desses 

apresentaram um entendimento satisfatório do Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que 

considera crime “a realização de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que 

para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos”. A seguir são 

apresentados depoimentos que justificam a escolha da letra C por dois alunos. 

“No meu ponto de vista é crime, pois mesmo que os fins sejam 

didáticos, nenhum animal deve receber maus tratos. Ele poderia ter 

outros métodos de ensino, além de tirá-lo de seu habitat natural, 

sendo que o animal nem era domesticado.” 

“Mesmo se tratando de fins didáticos, Drº Maia cometeu sim um 

crime, uma vez que houve maus tratos aos animais, e isso se enquadra 

na Lei 9.605/98.” 

Essas justificativas demonstram que a aprendizagem ocorreu segundo Fosnot (1998) “como 

um processo de construção recursivo, interpretativo, realizado por aprendizes ativos que 

interagem com o mundo físico e social”. E que a Educação Científica é possível através de 

práticas construtivas, pondo em ação fatos decorrentes das imposições humanas e que 

auxiliem na cultura da cidadania, como também pode ser observado na Questão 07 (Quadro 

05). 

Na análise das respostas à Questão 07 (Quadro 05), que trata do crime de introduzir espécime 

animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade 

competente, 82% dos alunos assinalaram a letra C como a melhor alternativa, conforme o 

esperado, visto que essa alternativa foi considerada como a mais adequada de acordo com os 

critérios de correção estabelecidos (Quadro 3). Moreira (2010) menciona que “só podemos 

aprender a partir daquilo que já conhecemos” e isso favorece a aprendizagem significativa 

defendida por Ausubel (2003). Hodson (1992) defende que o desenvolvimento da 

compreensão conceitual e aprimoramento dos conhecimentos envolvendo a investigação 
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científica tem um ganho positivo desde que as oportunidades e apoio sejam suficientes para 

uma reflexão mais consistente. Seguindo a ideia de Hodson (1992), na Questão 8, os alunos 

foram instigados a selecionar, dentre as opções, aquela que representa a melhor alternativa 

para solucionar o problema de baixa eficiência de uma estação de tratamento de efluentes. As 

opções que obtiveram um maior percentual de escolhas foram a alternativa B (42,85%) 

(considerada pelos critérios de correção como a mais adequada) e a alternativa D (39,28%) 

(Quadro 5).  

As justificativas apresentadas para a seleção dessas alternativas evidenciam a associação das 

mesmas com os conhecimentos prévios dos alunos, o que é importante para o 

desenvolvimento cognitivo a partir dos novos significados que os conhecimentos prévios 

adquirem, o que vem a caracterizar a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2012). O 

enriquecimento dos conhecimentos prévios dos alunos a partir da aquisição de novos 

conhecimentos favorece a estabilidade do cognitivo contribuindo assim, para uma postura 

crítica em torno dos problemas associados a sua área de atuação. 

Quadro 5 - Questões objetivas, alternativas propostas e respectivos percentuais de respostas fornecidas 

pelos alunos.  

QUESTÃO ALTERNATIVAS  PERCENTUAL 

01) A gerência da empresa 

solicitou aos engenheiros e 

técnicos que elaborassem um 

plano de baixo custo e viável para 

reduzir esse descarte e o impacto 

ambiental, antes que este se torne 

público. Dentre os planos 

apresentados foram sugeridas as 

seguintes alternativas para reduzir 

o impacto e evitar o crime 

ambiental: 

a) Implantação de uma estação de tratamento para 

que a água fosse reaproveitada em todas as 

etapas de fabricação da cerveja. 

30,36% 

b) Reestruturação do processo de higienização das 

garrafas, aumentando a concentração dos 

produtos utilizados na limpeza e, com isso, 

reduzindo o consumo da água. 

1,79% 

c) Aumentar o teor de álcool e de alguns produtos 

contidos na cerveja para que assim se possa 

reduzir o consumo de água na etapa de 

fabricação da cerveja. 

0% 

d) Construir uma linha alternativa para captar 

essa água, e ao invés de lançá-la diretamente 

no rio, reutilizar a água na limpeza de 

determinadas áreas da fábrica. 

30,36% 

e) Construir de uma estação de tratamento de 

efluentes com o objetivo de diminuir a 

quantidade de poluentes dos efluentes lançados 

nos corpos hídricos. 

35,71% 

Nenhuma das alternativas 1,79% 

 2) Considere que Maria, 43 anos, 

aproveitou o feriado e sua folga para 

queimar a madeira imprestável em 

sua chácara. Contudo, por acidente, 

esta ação causou um incêndio no 

Parque Nacional de Preservação da 

Floresta do Biriti.  

a) Maria ter queimado madeira em sua 

chácara sem autorização e com isso 

causado a degradação do Parque. 

17,86 

b) Ter praticado o ato em sua folga e próximo 

a uma Unidade de Conservação. 
12,50 

c) A ação foi cometida em um feriado. 58,93 
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QUESTÃO ALTERNATIVAS  PERCENTUAL 

 Nesta situação hipotética, 

Maria, em sua opinião, responderá 

por crime ambiental, de acordo a 

Lei 9.605? Justifique. 

 Análise as hipóteses 

abaixo. Assinale e justifique 

aquela que em sua opinião 

agravaria a pena de Maria caso a 

sua ação fosse considerada crime: 

d) Embora tenha sido um acidente, Maria agiu no 

interior de sua propriedade. 

 

10,71 

6) O Professor Dr. Maia, fez a 

solicitação de materiais 

alternativos para uso em 

aulas práticas ao Instituto 

Federal no qual trabalha. 

Entretanto, o semestre foi 

iniciado e solicitação não foi 

atendida. Por decisão própria, 

a fim de que os alunos não 

fossem prejudicados pela 

falta de aulas práticas, o 

professor passou a realizar 

dissecação de animais vivos 

Após a análise desta situação, 

escolha a alternativa abaixo 

que melhor se aplica à atitude 

do Professor Maia, e 

justifique a sua escolha: 

 

a) Não se enquadra como crime ambiental, 

disposto da Lei n º 9.605, uma vez que havia 

fins didáticos.  

7% 

b) Só se enquadraria no crime de maus tratos se 

fossem animais domésticos.  
0 

c) Enquadra-se no crime de maus-tratos, 

disposto na Lei de Crimes Ambientais 9.605. 
75% 

d) Só se enquadraria como crime ambiental se 

fossem dissecados animais em risco de 

extinção.  

11% 

e) Não se enquadra como crime ambiental, pois a 

solicitação de materiais para o uso nas aulas 

práticas não foi atendida e o aprendizado dos 

alunos é uma prioridade. 

7% 

7) Maiara, residente da cidade de 

Porto Seguro, após visitar a 

África, traz para criar em sua 

casa um filhote de lagarto 

ágama, animal típico daquele 

país, que não ocorre 

naturalmente no Brasil. 

Analisando a situação, assinale e 

justifique a alternativa que em 

sua opinião é correta 

a) Ao trazer o animal, Maiara não cometeu 

qualquer ilícito ambiental já que a propriedade 

de animais domésticos é livre no Brasil. 

4% 

b) Ao trazer o animal, Maiara, em princípio, não 

cometeu qualquer ilícito ambiental, pois o crime 

contra o meio ambiente só se configuraria caso 

Maiara abandonasse ou praticasse ações de 

crueldade contra o animal por ela adotado. 

14% 

c) Ao trazer o animal, Maiara cometeu 

crime ambiental, pois não estava com a 

licença expedida por autoridade 

competente no Brasil. 

 

82% 

d) Ao trazer o animal, Maiara não cometeu 

crime ambiental, pois o introduziu no 

Brasil com o intuito de domesticá-lo. 

 

0 

8)No último relatório ambiental da 

maior empresa de suinocultura de 

uma determinada cidade, foi 

constatada que a estação de 

tratamento de efluentes não é 

eficiente, devido à produção elevada 

de dejetos, indicando um crime 

ambiental praticado pela empresa.  

O técnico em Agropecuária 

questionado sobre possíveis 

soluções sugeriu as seguintes 

alternativas para amenizar e/ou 

a) Desenvolver métodos alternativos que reduzam 

a emissão de odores e gases nocivos.  
11% 

b) Alterar o método tradicional de criação, além 

desenvolver sistemas de biodigestores. 
43% 

c) Diminuir a produção de suínos. 2% 

d) Utilizar os dejetos como fertilizantes agrícolas. 39% 

e) Reduzir os lançamentos de dejetos. 4% 

Nenhuma das alternativas 2% 
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QUESTÃO ALTERNATIVAS  PERCENTUAL 

resolver a situação: 

Qual das alternativas é a mais 

adequada para solucionar o 

problema de ambiental? Justifique 

sua escolha. 

9)Cristiano comprou uma fazenda 

no bioma Mata Atlântica, que teve 

parte da vegetação desmatada pelos 

antigos proprietários. Ele decidiu 

que iria ampliar a área construída e 

o projeto de ampliação atingirá a 

área da vegetação que está em 

regeneração. Cristiano, ao entender 

que a vegetação ainda está em 

regeneração não vê problemas em 

continuar seu projeto. De acordo a 

situação hipotética: 

a) Cristiano não responderá a crime contra a flora, 

pois ele não desmatou a vegetação nativa. 
3,57% 

b) De acordo a Lei 9.605/98, só é crime contra flora 

quando a ação degrada a mata em estágio avançado 

de regeneração. 

1,79% 

c) Segundo a Lei de Crimes Ambientais, 

Cristiano cometeu crime contra a flora, pois 

desmatou a vegetação em estágio de regeneração. 

51,79% 

d) Cristiano cometeu crime, de acordo a Lei nº 

9.605, pois não fez a denúncia referente ao 

desmatamento praticado pelos antigos proprietários. 

 

42,86% 

 

Para a Questão 9, que abordou o desmatamento ilegal previsto no Art. 38 da Lei de Crimes 

Ambientais, 51,78% dos alunos optaram pela alternativa C, considerando que o agente 

cometeu crime contra a flora, pois desmatou a vegetação em estágio de regeneração, indo de 

acordo com a Lei Nº 9.605/98, conforme o esperado. Outra alternativa que obteve alto 

percentual de respostas foi a D (42,85%) (Quadro 5), que considerava crime o fato do atual 

proprietário da terra não ter feito a denúncia referente ao desmatamento praticado pelos 

antigos proprietários.  

Os resultados obtidos em relação à Questão 9 demonstram que a escolha entre as diversas 

alternativas requer a análise de diversos fatores, o que contribui para o desenvolvimento da 

estrutura cognitiva do aluno em relação a determinado conhecimento sociocientífico, e assim 

permitir uma argumentação baseada em fundamentações científicas disponíveis. 

O que torna pertinente as afirmações de Vieira & Vieira (2014) sobre a importância de uma 

educação em ciência baseada na educação científica que poderá ser um meio para que os 

alunos compreendam os conflitos e problemas do mundo e assim, com um pensamento crítico 

voltado para as práticas cidadãs possam construir propostas que venham a resolver ou 

minimizar as situações de adversidades no seu entorno. 

Ao analisar as repostas referentes aos três questionamentos apresentados aos alunos na 

Questão 10 (Quadro 3) foi possível verificar o entendimento do conteúdo da Lei de Crimes 

Ambientais por parte desses, em suas respostas.  Esse fato pode ser apreciado na resposta dos 

alunos: 
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“...ele não teria autorização (licença) para estar em posse do animal.” 

“...uma vez que o tatu é um animal selvagem...” 

As citações acima retratam o entendimento dos alunos sobre o crime contra fauna, previsto no 

Art. 29 da Lei Nº 9605/1998, que dispõe sobre o crime de apanha ou utilização de animais 

silvestres sem a licença ou autorização. A Questão 10 propiciou a aprendizagem baseada em 

problemas, apresentando um texto seguido por três questionamentos, despertando nos alunos 

o pensamento crítico fundamentado na Lei de Crimes Ambientais. Para se alcançar uma 

conclusão sobre a situação, os alunos associaram a legislação com a interpretação do referido 

texto. 

As respostas às perguntas da Questão 10 estão inseridas no que fundamenta Conrado et al 

(2014) sobre a análise do problema a partir de  conhecimentos prévios, onde estes em 

conjunto com o senso comum auxiliam na formulação de respostas aos problemas. Associado 

a isto está o debate ético que envolve, segundo Skrabe e Medina (2014), o interesse de se 

possuir animais silvestres em cativeiro e a contribuição para o mercado ilegal de animais.  

3.1 Opinião e Aprendizado 

Villani & Pacca (1997) destacam a importância da habilidade didática de proporcionar aos 

alunos uma sequência de aulas capaz de favorecer o seu crescimento intelectual, facilitando 

assim, o entendimento dos conteúdos. 

Desta forma, a associação dos conteúdos às situações de maior relevância social que ocorrem 

no entorno de onde vivem os alunos contribui para o desenvolvimento cognitivo e favorece a 

construção da cidadania dos estudantes, tornando-os envolvidos com diferentes abordagens de 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. 

Como sujeitos ativos na construção do conhecimento, a opinião dos envolvidos nas práticas 

educacionais deve ser questionada para que se possa obter um feedback das metodologias 

postas em práticas. Com isso, durante a avaliação de aprendizagem, os alunos foram 

incentivados a opinar sobre as metodologias aplicadas em sala de aula a partir do seguinte 

questionamento: “No primeiro encontro, durante a aula expositiva foram apresentadas 

diversas situações-problema relacionadas à Lei 9.605/98. Qual a contribuição dessa prática 

para o seu aprendizado?” 

A partir deste questionamento os depoimentos revelaram a obtenção de um conhecimento 

substancial por parte dos alunos, como podemos observar abaixo: 
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“Saber e identificar os crimes, e saber quando é culposo ou doloso, 

como cabem as punições.” 

“Após essa aula me tornei ciente da gravidade dos crimes ambientais, 

da lei que rege e das decisões a serem tomadas, de acordo com cada 

caso.” 

Ao citar Piaget, Cruz (2008) especifica que situações concretas contribuem para a aquisição 

de conhecimento. E com as situações-problema aplicadas neste projeto não foi diferente, pois 

os alunos tiveram que observar, analisar e interpretar o contexto, bem como  chegar a uma 

conclusão baseada em aspectos legais. A aplicação de situações-problema é um caminho para 

se abordar, em sala de aula, temas com enfoque voltados para a CTSA (AULER, 2007).  

Destaca-se a afirmação de um aluno ao dizer que as situações-problema tiveram uma maior 

contribuição para o seu aprendizado: 

“...Porque as situações ocorrem no meu dia a dia, e com a lei saberei 

as atitudes que eu poderei tomar.” 

A seguir o depoimento de uma aluna referindo-se à segunda metodologia, que envolveu o uso 

de vídeos (principalmente reportagens) nas aulas, que de acordo com Vasconcelos et al 

(2008) contribui para a compreensão dos conceitos, devido à dinâmica na pedagogia do 

ensino, vindo a favorecer na construção cognitiva do aluno. 

“Eu gostei muito mais desse método... O uso dos vídeos ajuda a 

termos uma melhor visão do assunto tratado”.  

O uso de vídeo em sala de aula, segundo Moran (1995), pode servir como ferramenta para o 

alcance de diferentes objetivos, dentre eles está o vídeo como conteúdo de ensino que revela o 

assunto de forma direta ou indireta, e que segundo Leão (1999) pode contribuir para o 

desenvolvimento da (re) construção dos conhecimentos prévios. 

Desta forma, o uso desta metodologia contribuiu para o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, pois como citou um aluno, “...as aulas se tornam menos monótonas...”, atingindo 

um objetivo inicial da Educação Científica, que segundo Ferreira do Vale (1996) é ensinar 

ciências de forma interessante e significativa a todos os envolvidos e com qualidade para se 

alcançar o entendimento científico. 

“A aula com vídeos foi interessante porque com eles nós pudemos ver 

a real situação do meio ambiente e também vimos que nem todos são 

punidos pelos seus crimes.” 

Em suma, todos os alunos afirmaram que a utilização de vídeos em sala de aula foi positiva, 

pois alterou a rotina das aulas expositivas, o que contribuiu para o desenvolvimento cognitivo 

dos mesmos,  contribuindo para uma aprendizagem que estimula os alunos, devido à dinâmica 
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na promoção do aprendizado nos espaços formais de ensino. (VASCONCELOS & LEÃO, 

2009). 

4. CONCLUSÃO 

Neste estudo foi desenvolvida uma metodologia a partir da aplicação de ferramentas didáticas, 

com o intuito de promover a Educação Científica e estimular a aprendizagem significativa dos 

alunos do curso do Curso Técnico em Agropecuária do IF Baiano/Campus Catu. Os 

conhecimentos adquiridos de forma progressiva na utilização dessas ferramentas 

proporcionaram o amadurecimento cognitivo dos alunos, a partir dos conhecimentos prévios, 

referentes à Lei de Crimes Ambientais.  

As justificativas dos estudantes para as respostas assinaladas durante a avaliação, bem como 

os debates em sala de aula evidenciaram a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e o 

aprendizado sobre a Lei de Crimes Ambientais.  

Nesta pesquisa, as práticas e inovações educacionais elaboradas de acordo com os preceitos 

da Educação Científica atingiram o objetivo de proporcionar o desenvolvimento cognitivo e 

significativo dos estudantes, demonstrando a viabilidade da sua utilização, a partir do 

entendimento de que cada estudante tem suas particularidades e limitações.  

Por fim, o uso de uma sequência didática com metodologias construtivistas que venham a 

motivar o aluno, deve ser considerada como um fator primordial no processo de 

construção do cognitivo (CUSTÓDIO, 2013), neste sentido o uso de situações-problema e 

vídeos contribuíram para a formação de cidadãos responsáveis no âmbito social e ambiental, 

ao fornecer um ambiente amplo de aprendizagem e ao promover o desenvolvimento de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 
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Figura 01: Sequência didática com situações-problema e aula com vídeos- Turma A 

 

 



 

 

Figura 02: Sequência didática com situações-problema e aula com vídeos- Turma B 
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