
   
  
  
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

CURSO DE MESTRADO EM DIREITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEÇÃO JURÍDICA DO AR: 
UMA ANÁLISE DA POLUIÇÃO VEICULAR SOB A ÓTICA 

DO PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERÔNICA MARIA BEZERRA GUIMARÃES 
 
 
 
 

 
RECIFE 

2002 



   
  
  
   

VERÔNICA MARIA BEZERRA GUIMARÃES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEÇÃO JURÍDICA DO AR: 
UMA ANÁLISE DA POLUIÇÃO VEICULAR SOB A ÓTICA 

 DO PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
em Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE, como requisito parcial para 
a obtenção do grau de Mestre em Direito. 

 
Orientador: Profº Dr. Andréas Joachim Krell 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2002 



   
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mamãe, a Mazé, a Vera e a Douglas, 
para os quais o sentimento 

 transcende as palavras. 
 
 
 
 
 
 



   
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Renova-te. 
Renasce em ti mesmo. 
Multiplica os teus olhos, para verem mais. 
Multiplica os teus braços para semeares tudo. 
Destrói os olhos que tiverem visto. 
Cria outros, para as visões novas. 
Destrói os braços que tiverem semeado, 
Para se esquecerem de colher. 
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Sempre outro. 
Mas sempre alto. 
Sempre longe. 
E dentro de tudo. 
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RESUMO 

 

 

A poluição veicular representa um grande problema para a qualidade de vida no m

ambiente urbano. As suas fontes de emissão acentuam-se com o crescimento da populaçã

da frota de automóveis, em contraste com o descrédito do sistema de transportes coletivos 

tímido investimento em outros meios alternativos. Na presente pesquisa, estudam-se 

mecanismos normativos da proteção do ar, bem como as suas implicações sociais, econômi

e ecológicas. Todos os entes político-administrativos possuem competências legislativa

administrativas sobre meio ambiente, através das quais é feita uma análise crítica das s

atuações, como também o exercício das atribuições dos órgãos responsáveis pela fiscaliza

e monitoramento dos níveis de poluentes. A fixação de padrões de qualidade do ar par

controle das emissões é um instrumento fundamental para a redução da poluição. Constitu

limites normativos para a concentração de determinados componentes atmosféricos. Porém

informações coletadas pelo monitoramento são representativas de uma parcela da realida

Por isso, além do respeito aos padrões fixados, a proteção do ar deve pautar-se por critérios

sustentabilidade. A adoção de meios preventivos em matéria ambiental é imprescindív

sobretudo em termos de poluição atmosférica. A utilização do ar, bem de uso comum, deve

fundamentada numa relação de solidariedade para com as presentes e futuras geraçõ

garantindo a todos, desta forma, o direito de respirar um ar sadio num contexto de um m

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As cidades concentram a maior parte da população mundial. Nesse contexto, o 

fenômeno da urbanização operou-se aceleradamente a partir da Revolução Industrial e, com 

ele, toda uma gama de problemas ambientais. Dentre esses, a poluição vem se acentuando 

progressivamente. 

A poluição é um tema bastante amplo, que contempla vários tipos, como a sonora, a 

visual, das águas, do solo e do ar. Esta última pode ser provocada, dentre outros, por 

indústrias, materiais radioativos, atividades e práticas agrícolas, queimadas, emissão de 

materiais incinerados, por depósitos de lixo e por veículos automotores.    

No mundo inteiro e não apenas nos chamados ‘países do terceiro mundo’, pelo menos 

cinqüenta por cento da poluição do ar é causada por veículos. Esse fato decorre do aumento da 

frota de automóveis e do consumo de combustíveis, com a conseqüente elevação de todos os 

seus poluentes e o crescimento dos congestionamentos. Por outro lado, o sistema de transporte 

coletivo é alvo de diminutos investimentos, tornando-se cada vez mais marginalizado. As 

demais formas de transporte, por exemplo, os aquáticos, os ferroviários e o ciclístico, são 

pouco utilizadas como uma alternativa aos veículos automotores. 

As implicações desse fato vão além do meio ambiente local, pois, a poluição atravessa 

fronteiras, provocando fenômenos globais como o efeito estufa, a destruição da camada de 

ozônio, a chuva ácida, a inversão de temperatura e as mudanças climáticas. Observa-se que o 

combate à poluição atmosférica revela uma alta complexidade, devido aos seus efeitos serem 

deletérios e difíceis de serem quantificados.  

O princípio do desenvolvimento sustentável, em relação à prática do transporte 

utilizado pela população, pressupõe a preservação da natureza de modo harmônico com o 

crescimento econômico. Princípio, este, que foi adotado pela Constituição Federal, através do 

art. 225, quando se refere ao dever do Poder Público e da coletividade de defender e preservar 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.  

O estudo da poluição é um dos pontos centrais do Direito Ambiental, podendo ser 

analisado sob várias perspectivas, como através das responsabilidades civil, administrativa e 

penal e das normas de regulamentação e controle. Essas vias constituem possibilidades de 

exploração do tema, mas optou-se pela análise através do exercício das competências nessa 
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matéria, das normas regulamentares e da sua abordagem constitucional, integrando conceitos 

de ordem econômica, social e ambiental. Pensando nestas questões, justifica-se, sucintamente 

a opção do tema: aspectos jurídicos da poluição veicular sob a ótica do princípio do 

desenvolvimento sustentável. 

Para essa apreciação é imprescindível a utilização de conhecimentos de outras ciências, 

desde as sociais, como Ciência Política, Sociologia e Economia, quanto das chamadas ciências 

da natureza, como Ecologia e Química, constituindo um campo de estudo interdisciplinar.  

Esta pesquisa pretende trazer contribuições em termos teóricos e práticos, pois, a 

doutrina nacional sobre o assunto, ainda, é incipiente, havendo pouca produção sobre o 

mesmo. Aliado a este fato, o estudo, a identificação de problemas e o oferecimento de 

possíveis soluções, poderá ser bastante útil para os órgãos administrativos que trabalham com 

o meio ambiente. Pois, como alerta Adeodato (1998, p. 15), a “regra é nunca separar “teoria” 

de “práxis”, pensar conceitualmente e realidade empírica só têm sentido um com o outro”. 

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa é estudar, através do Direito, o problema da 

poluição urbana provocada por veículos automotores sob a ótica do princípio do 

desenvolvimento sustentável. Têm-se como objetivos específicos analisar criticamente as 

normas legislativas pertinentes ao assunto em nível federal, estadual e municipal; o seu 

cumprimento pelos órgãos responsáveis pela fiscalização e monitoramento dos níveis de 

emissão de poluentes; às implicações no meio ambiente, na saúde e na qualidade de vida da 

população. Discutir a poluição por veículos automotores na Região Metropolitana do Recife, 

comparando os dados sobre o monitoramento do ar em relação aos padrões nacionais de 

qualidade do ar. 

Com relação à metodologia empregada, o trabalho apresenta como fontes de pesquisa 

bibliográfica, livros e artigos especializados, matérias jornalísticas, documentos internacionais, 

relatórios de órgãos públicos, informações coletadas em redes de computação, leis, resoluções 

e jurisprudência. 

Inicialmente, foi realizado um estudo teórico, através da análise crítica da bibliografia e 

legislação pertinente ao objeto de pesquisa. Posteriormente, realizou-se uma pesquisa 

documental a partir de informações sobre a poluição atmosférica provocada por veículos 

automotores na Região Metropolitana do Recife. Foram utilizados dados do monitoramento da 

qualidade do ar realizado pela CPRH; dados sobre a população, captados pelo IBGE e, 
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finalmente, dados sobre a frota de veículos pelo DETRAN e pela EMTU. Essas informações 

foram analisadas sob a ótica do princípio do desenvolvimento sustentável e das normas 

jurídicas em vigor sobre o tema. 

 O sistema adotado e seguido ao longo de todo o trabalho, por questão de uniformidade, 

para indicar as citações foi o autor-data. Justifica-se a sua opção, devido à economia de espaço 

que esse sistema proporciona e, também, porque torna o texto mais fluído, sem interromper ou 

dificultar a leitura (SOUZA, 2002, p. 38). Segundo Eco (1993, p. 135) “este sistema permite 

simplificar enormemente o texto e eliminar oitenta por cento das notas”. Portanto, o sistema 

numérico foi adotado, apenas, para as notas explicativas no rodapé.  

 As normas adotadas quanto ao procedimento de apresentação de relatórios técnico-

científicos, de elaboração de referências e de apresentação de citações em documentos foram 

às regras da ABNT, segundo, respectivamente, a NBR 10719/1998, a NBR 6023/2000 e a 

NBR 10520/2001. 

 As ilustrações (figuras, tabelas e quadros) foram um recurso utilizado para melhor 

esclarecer questões pontuais da pesquisa e simplificar a exposição. Quando possível, foram 

localizadas o mais próximo possível do texto, mas quando a dimensão da ilustração não 

permitia, optou-se por sua alocação no Anexo. 

Os termos ar e atmosfera foram tomados com o mesmo sentido, aparecendo 

indiferentemente no texto. Para desenvolver os objetivos traçados, essa pesquisa organizou-se 

em quatro capítulos nucleares, que abordam os principais aspectos envolvidos no tema 

proposto. 

 O capítulo que segue a introdução, inicia uma aproximação com o tema através da sua 

tutela jurídica, ressaltando aspectos de interdisciplinariedade que envolvem as pesquisas sobre 

meio ambiente, bem como os seus desafios teóricos e metodológicos. Prossegue, trabalhando 

o conceito jurídico de meio ambiente, imprescindível para a localização das implicações 

ambientais no Direito. Situa, ainda, os efeitos da urbanização na qualidade de vida. Traz, 

também, a sistemática constitucional sobre o meio ambiente, fundamentando a abordagem 

sobre o tipo da norma, os seus titulares, a natureza jurídica do bem e o seu enquadramento 

como um direito fundamental. 

 O terceiro capítulo situa a proteção ambiental no debate econômico e social. Ressalta a 

importância do art. 170 da Constituição Federal e a natureza econômica das normas 
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ambientais. Para tanto, analisa a questão da externalização de custos não computados pelo 

sistema de produção e a intervenção do Estado para corrigir as chamadas falhas de mercado. 

Apresenta, ainda, um panorama sobre o desenvolvimento sustentável, com destaque para o 

papel da Agenda 21 na proteção do ar. O mesmo capítulo sustenta a importância de políticas 

públicas sustentáveis. 

 No decorrer do trabalho evidencia-se que as atividades econômicas formam um grande 

antagonismo com as práticas de preservação ambiental, fato latente no sistema econômico em 

que vivemos. Nesse contexto, o paradigma do desenvolvimento sustentável destaca-se como 

uma das possíveis soluções para dirimir esse conflito. 

 No quarto capítulo é exposto o sistema de competências constitucionais, referindo-se 

ao papel de cada um dos entes federativos em matéria de proteção ambiental no campo 

legislativo e administrativo concorrente, bem como as dificuldades enfrentadas na prática pelo 

exercício dessas competências. É feito um paralelo entre essas e o exercício regulatório do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente através dos seus órgãos consultivos e deliberativos, de 

onde advém alguns paradoxos. O objetivo dessa parte é traçar bases para que sejam entendidos 

a estrutura, as atribuições e o papel dos órgãos ambientais. Ressalta-se, ainda, a importância 

do nível local e regional no controle da poluição, com particular destaque para as Regiões 

Metropolitanas. 

 No penúltimo capítulo desenvolve-se um estudo sobre a poluição atmosférica, a sua 

relação com o tráfego e outros fatores ambientais e suas conseqüências para a saúde humana, 

os animais, as plantas e o patrimônio em geral. Discute-se, também, a importância da adoção 

do princípio da prevenção. Nesse ponto, destacam-se os instrumentos de controle da poluição 

veicular, em particular os programas desenvolvidos na área, os padrões de verificação da 

qualidade do ar e o monitoramento. É trazido para o debate, a situação da qualidade do ar na 

Região Metropolitana do Recife, comparando os dados obtidos no monitoramento e os 

padrões nacionais. 

 E, por fim, no capítulo conclusivo, retomam-se as principais questões discutidas no 

decorrer da pesquisa, apontando-se de modo mais pontual as implicações do tema exposto. A 

conclusão não é uma mera repetição dos resultados e sim uma síntese da argumentação trazida 

ao longo do texto. Constitui uma resposta às indagações feitas, refletindo o encadeamento dos 

capítulos precedentes (LEITE, 1987, p. 143). Com isso, pretende-se contribuir para a análise 
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crítica dos aspectos jurídicos e interdisciplinares que envolvem a poluição do ar provocada por 

veículos automotores. 
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2. A TUTELA JURÍDICA DO MEIO AMBIENTE 

 

 

2.1. O meio ambiente como campo de pesquisa interdisciplinar 

 

 

As pesquisas sobre o meio ambiente são ontologicamente interdisciplinares1, uma vez 

que suas indagações envolvem problemas pertencentes à maioria das grandes áreas de 

investigação científica. O estudo monodisciplinar de problemas já não atende mais a 

complexidade das questões verificadas pela realidade. O que resulta na insuficiência dessa 

abordagem pelos diversos ramos do conhecimento científico. A especialização gera uma visão 

parcial e incompleta de um problema, dificultando, assim, a sua compreensão como um todo.  

O estudo interdisciplinar revela-se como uma possibilidade de realização de um 

conhecimento mais integral. A cooperação entre disciplinas leva a produção de conhecimentos 

que são inacessíveis às disciplinas isoladas. Carrega consigo uma indubitável potencialidade 

de inovação teórica e metodológica. 

A discussão sobre a interdisciplinariedade surge da necessidade de múltiplas 

abordagens sobre uma questão determinada. Assim, caso associem-se enfoques de biologia, 

química, sociologia, economia, direito etc., pode-se obter uma ciência interdisciplinar do meio 

ambiente, a qual será mais universal, pois tratará de uma quantidade bem maior de aspectos do 

problema. “Pode-se supor que essa ‘superciência’ não terá mais o ponto de vista particular a 

cada um dos enfoques disciplinares, ou que, pelo menos, ela constituirá, de maneira absoluta, 

um progresso em relação às anteriores” (FOUREZ, 1995, p. 135). 

                                                 
1 Não há consenso quanto à utilização de termos, como multidisciplinariedade, pluridisciplinariedade, 
interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Contudo, há uma noção geral que as distingue. Na primeira, um 
sistema de várias disciplinas age com múltiplos objetivos, simultaneamente, sem haver uma cooperação. Na 
seguinte, as disciplinas, geralmente situadas no mesmo nível hierárquico, são justapostas de modo cooperativo 
sem, no entanto, haver coordenação. Na interdisciplinariedade, a relação das disciplinas traduz uma integração 
conceitual e metodológica. A interdisciplinariedade surge como uma necessidade prática de articulação dos 
conhecimentos, entretanto, constitui um dos efeitos ideológicos mais importantes no atual desenvolvimento das 
ciências, justamente, por apresentar-se como o fundamento de uma articulação teórica (LEFF, 1994, p. 41). E, a 
transdisciplinariedade, num último estágio de evolução, corresponde “a um sistema total, de níveis e objetivos 
múltiplos, coordenando todas as disciplina e interdisciplinas, tomando por base uma axiomática geral (objetivos 
de sistemas globais) capaz de instaurar uma coordenação a ser feita tendo em vista uma finalidade comum dos 
sistemas” (JAPIASSU, 1976, p. 76).  
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A demarcação do meio ambiente como objeto científico não é uma tarefa fácil, pois, 

como enumera Jollivet e Pavé (1997, p. 58), ela é relativa a um objeto central, variando em 

função das disciplinas especializadas. Por exemplo, para um biólogo de populações, o objeto 

central é a população que ele investiga e o meio ambiente equivaleria àquilo que circunda essa 

população. Para um fisiologista, o objeto central é um organismo ou um órgão, e o meio 

ambiente constituiria aquilo que circunda esse organismo ou esse órgão. Já para um sociólogo, 

o meio ambiente pode ser o meio familiar, o grupo social, o ambiente de trabalho, o habitat...2   

 O trabalho interdisciplinar autêntico é muito árduo e de difícil realização. Diante de 

obstáculos teóricos e metodológicos, uma das primeiras atitudes a ser tomada é elaborar os 

conceitos para: 
Dizer claramente de quê falamos, aquilo que fazemos e como o realizamos. Temos 

necessidade de uma conceitualização, não somente para interrogar-nos sobre a 

finalidade, a destinação e o por quê do projeto interdisciplinar, mas também para 

sabermos aquilo sobre o quê ele se interessa, de quê se ocupa, em conformidade 

com aquilo a que visa” (JAPIASSU, 1976, p. 91-2).  

 

 Como alerta Godard (1997, p. 321), a interdisciplinariedade constitui um projeto 

cientificamente arriscado. Há riscos de derivações extracientíficas e de deslizamento nas 

trilhas já batidas pelos debates recorrentes envolvendo posições ‘convenientes’. A 

interdisciplinariedade é, com efeito, o tema ideal de discursos enfáticos e abstratos, suscetíveis 

de inflamar as paixões e de alimentar longos debates, onde cada qual se considera 

suficientemente competente para emitir uma opinião tão definitiva quanto distante de um 

conhecimento prático comprovado. Constitui, ainda, um tema preso nas armadilhas da 

estratégia e da tática institucional, relativamente ao qual, pesquisadores e administradores da 

pesquisa se posicionam em função de desafios ligados a ambições de poder e de acesso aos 

recursos. 

 No tocante a comunicação interdisciplinar podem surgir controvérsias quando se  

aguarda da pesquisa o mesmo desempenho de clareza e de precisão que se pode esperar da 

                                                 
2 Além disso, prosseguem os autores argumentando que a árdua tarefa de concepção do meio ambiente como 
objeto científico decorre de três níveis de complexidade: a lógica, a aleatória e a metodológica; da polissemia do 
termo; da mutabilidade do objeto no espaço e no tempo e da emergência de fenômenos dotados de características 
difíceis de serem delimitados, identificados e avaliados do ponto de vista científico e tecnológico, como por 
exemplo, a distinção, por um lado, das flutuações e variabilidades naturais e, por outro, dos efeitos induzidos pela 
ação humana. (JOLLIVET, PAVÉ, 1997, p. 58-60). 
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comunicação intradisciplinar. Pode haver, nesse caso, um risco de desvio que se exprime pela 

simplificação de uma realidade complexa através da utilização de conhecimentos colocados à 

disposição por uma ou mais disciplinas.  

 As disciplinas, de certo modo, simplificam o objeto de sua investigação. Como afirma 

Godard (1997, p. 334): 

 
 É o que acontece, por exemplo, quando o economista ou o jurista se refere aos 

equilíbrios do ecossistema ou à sua capacidade de carga em termos de fluxos 

poluentes, visando determinar as condições de formação de um dano. Certas 

representações desse tipo constituem inevitavelmente simplificações, mas elas 

aparecem como legítimas quando permitem a geração de aproximações consideradas 

suficientes para o desenvolvimento do procedimento disciplinar que as engendra: a 

adoção de representações mais detalhadas não contribui em quase nada para o estudo 

do objeto construído pela disciplina em questão. 

  

Para a melhor compreensão e proteção dos fenômenos ambientais, o Direito necessita 

de conhecimentos interdisciplinares tanto dos diversos saberes jurídicos quanto das chamadas 

ciências ambientais, devido à complexidade dos fatores que envolvem os processos naturais, 

sociais e econômicos. O Direito Ambiental é considerado transversal, pois, perpassa 

praticamente todos os ramos tradicionais do direito, mas com eles não se confunde, pelo 

contrário, tem provocado uma releitura desses direitos.3 Mas deve ser considerado como uma 

disciplina jurídica dotada de ‘substantividade própria’, segundo a expressão utilizada por 

Dias(1997, p. 46). 

Em que pese um certo desencanto com a interdisciplinariedade, devido a uma série de 

dificuldades, o projeto não perdeu a sua razão de ser, pois, não há barreiras intransponíveis 

entre as perspectivas disciplinares. Os avanços na prática interdisciplinar têm demonstrado 

possibilidades reais de pesquisas bem sucedidas, o que coincide com um maior 

aprofundamento de questões teóricas, conceituais e metodológicas.  

 

 

                                                 
3 Tal como tem ocorrido no direito civil, no tocante ao estudo dos sujeitos de direito, cujo debate atual recai sobre 
os seres vivos não humanos, os entes abióticos e as futuras gerações; da natureza do bem ambiental e da função 
ambiental da propriedade. No direito penal, dentre outras particularidades, destaca-se a responsabilização da 
pessoa jurídica por crimes ambientais. Todos esses direitos tem sido repensados sob a ótica do Direito Ambiental. 
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2.2. O conceito jurídico de meio ambiente 

 

 

Os termos meio e ambiente são equivalentes. Por isso, a expressão meio ambiente, de 

certa forma é redundante, pois, denota-se do vocábulo ambiente o sentido de ‘meio’, 

significando ‘aquilo que rodeia’. Contudo, a função enfática prevalece nesse caso para reforçar 

o sentido do termo. Além de ser a denominação adotada pelo texto constitucional e pela 

legislação brasileira. 

Existem várias definições para meio ambiente, cada ciência formula suas próprias 

definições. Para o direito, a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no seu art. 3º, I, trouxe uma 

definição legal, identificando o meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas".  

Essa definição pode ser útil para a aplicação de todas as normas ambientais, desde que 

estas não tragam definições próprias. Funciona, portanto, como uma definição legal de caráter 

genérico, não devendo ficar restrita a própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.    

Mas será que essa definição, estabelecida pela Lei, satisfaz completamente? É uma 

definição analítica que ressalta aspectos físico-químico-biológicos e não inclui o componente 

humano de modo explícito. A norma ao dispor que esse conjunto de aspectos “abriga e rege a 

vida em todas as suas formas” está referindo-se a qual forma de vida? Será que além da vida 

animal não humana e da vegetal inclui também a vida humana? Falta uma certa clareza 

terminológica. 

O conteúdo humano e social não está expresso no seu interior, sendo omissa quanto a 

esse aspecto fundamental do problema ambiental. O meio ambiente é resultante da interação 

de processos naturais e de ações humanas, por isso é difícil fazer uma separação nítida entre 

um e outro. Um conceito sistêmico que leva em consideração o trinômio homem-sociedade-

natureza é mais apropriado para se compreender o fenômeno ecológico como um todo e, não, 

apenas, suas partes.  
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Alguns aspectos devem ser levados em consideração para a conceituação do meio 

ambiente, dentre os quais, aspectos naturais ou físicos, artificiais ou culturais.4 Os elementos 

que compõem o meio ambiente natural, o ar, a água, o solo, a flora e a fauna, formam o núcleo 

central da noção jurídica ambiental. Já o meio ambiente artificial ou cultural é formado pelo 

espaço construído pelo homem, destacando-se, o patrimônio5 histórico, artístico, estético, 

turístico, arqueológico, arquitetônico, bem como os sítios e os monumentos, as paisagens etc., 

ou seja, são frutos da criação humana.6

Existe uma co-relação entre os elementos que compõem o meio ambiente natural e 

cultural. Eles se interpenetram para compor a realidade. Praticamente não existe um meio 

ambiente onde não tenha havido a interferência do homem. O homem é um transformador da 

realidade ambiental. Por isso esses conceitos são flutuantes. Qualquer divisão que busque 

analisá-los separadamente é parcial e incompleta, pois, não há limites fáticos entre esses 

componentes do meio ambiente. 

Desta forma, a tentativa para destacar esses aspectos, objetivando a sua especialização, 

é de cunho didático. Deve ser levado em consideração o fato de que determinados fenômenos 

são de difícil enquadramento, por exemplo, a poluição sonora, pois, além de afetar a saúde 

humana, pode ter implicações na fauna e no patrimônio, por causa das vibrações. Da mesma 

forma, a poluição eletromagnética, que também não se encaixa no conceito de meio ambiente 

natural ou cultural, embora receba tratamento normativo ambiental. 

A inclusão dos aspectos artificiais ou culturais para uma conceituação do meio 

ambiente torna-o muito amplo e heterogêneo. Podendo dificultar a sua aplicação nas normas 

ambientais. Por isso, Dias (1997, p. 27) ressalta que “o âmago do direito ambiental se situa nos 

                                                 
4 “Considera-se que, por definição, tudo que é produto da invenção e do engenho humano é o artificial, opondo-
se, necessariamente, ao natural. Conseqüentemente, a cidade, onde se realiza em mais alto grau esse 
“artificialismo”, representa o oposto do natural, em uma medida proporcional à característica cultural da 
população que habita” (BRANCO, 1989, p. 109).  
5 A CF no seu art. 216 dispõe sobre a constituição do patrimônio cultural brasileiro. 
6 José Afonso da Silva (1997, p. 21-2) considera o meio ambiente como sendo “a interação de elementos naturais, 
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Destaca o 
aspecto artificial do cultural. O artificial, embora cultural, no sentido que foi, também, criado pelo homem é 
formado pelo espaço urbano construído, através do conjunto de edificações e dos equipamentos públicos (ruas, 
praças parques etc.). Já o aspecto cultural, propriamente dito, possui um valor especial, devido a importância 
dada pelo ser humano. Não se vislumbra a necessidade de tal especialização, por isso, nesse trabalho, ambos são 
tratados com semelhante significado. 
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elementos naturais”, devendo o componente ambiental humano ficar a cargo de outros ramos 

do direito, notadamente o urbanístico.7

Apesar de um conceito mais restrito que ressalte aspectos naturais seja mais preciso, 

não é menos imune a críticas como as já levantadas no decorrer desse tópico, podendo 

constituir-se num conceito mutilador de complexas realidades ambientais. Não se deve refutar, 

em algumas situações, o alargamento da noção para englobar o componente humano, tendo 

em vista, uma visão integral do meio ambiente. 

Alguns doutrinadores incluem, ainda, o aspecto social do meio ambiente, ressaltando o 

lado humano, como, por exemplo, através da interação das populações, das comunidades 

tradicionais e do trabalho. O chamado meio ambiente do trabalho pode ser identificado como 

o local onde o trabalhador desempenha as suas atividades profissionais, passando nele boa 

parte da sua vida. Portanto, a qualidade da sua vida está intimamente ligada com a qualidade 

do seu ambiente de trabalho. Para tal as condições de salubridade e segurança devem ser 

consideradas para essa aferição.8

 

 

2.3. A urbanização e o desafio ambiental 

 

 

Com a Revolução Industrial e os avanços tecnológicos que dela decorreram a partir do 

século XIX, o homem foi ampliando o seu domínio sobre a natureza e se libertando da estreita 

dependência que o ligava a todas as demais espécies no meio ambiente (MIRRA, 1994, p. 9). 

O homem passou a utilizar grande quantidade de recursos naturais, sem preocupação 

com o esgotamento dos recursos não renováveis ou com a capacidade limitada de regeneração 

                                                 
7 Conforme o autor em comentário: “quando se lançaram as bases da proteção jurídica do ambiente e à medida 
que essas bases se foram desenvolvendo e alargando, o que estava fundamentalmente em causa era a garantia da 
preservação e manutenção dos elementos ambientais naturais, principalmente do ar, da água, do solo, do sub-
solo, da fauna e da flora. Não se podem hoje esquecer, é certo, os “componentes ambientais humanos”, 
designadamente o patrimônio artístico, cultural, histórico e econômico-social. Mas importa reconhecer que eles 
surgem como que em segunda linha, já que têm que ser equacionados por forma a não pôr em causa os 
componentes ambientais naturais. (...)” (DIAS, 1997, p. 24). 
8 A Constituição Federal dispõe através do seu art. 7º, XXII, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
dentre outros, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meios de normas de saúde, higiene e segurança. E, 
no art. 200, VIII, traz a disposição de que compete ao sistema único de saúde, colaborar na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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dos recursos renováveis. Além de despejar no meio ambiente substâncias sintéticas resistentes 

à degradação natural, de difícil absorção pelo meio ambiente (MIRRA, 1994, p. 9). 

Os efeitos dessa degradação só começaram a ser sentidos, aproximadamente, na 

metade do século passado. As conseqüências mais latentes foram reveladas pelos diversos 

tipos de poluição - no ar, na água e no solo - e por outras variações de degradação que 

passaram a comprometer o próprio crescimento econômico e a qualidade de vida humana. 

 O fenômeno da urbanização teve lugar nas sociedades industrializadas e revela uma 

alta concentração populacional nesse meio. A população rural é superada pelo crescimento da 

população urbana. A explosão populacional no ambiente urbano foi provocada pela intensa 

migração do campo para a cidade, ou seja, pelo denominado êxodo rural. Esse teve como 

causas, dentre outras, a falta de oportunidades de trabalho, as más condições de vida no campo 

e a mecanização das atividades rurais.  

 De acordo com Silva, J. (1997, p. 21), “a sociedade de um determinado país reputa-se 

urbanizada quando a população urbana ultrapassa 50%. Todos os países industrializados são 

altamente urbanizados. Por isso, um dos índices, apontados pelos economistas para definir um 

país desenvolvido está no seu grau de urbanização”. 

A população brasileira passou de uma sociedade eminentemente agrária a uma 

sociedade urbana num curto espaço de tempo. O rápido crescimento foi, na sua maioria, 

desordenado e concentrado nas grandes cidades, que se desenvolveram com ausência ou 

carência de planejamento. Por conseqüência, os direitos à cidade, como aqueles referentes ao 

acesso aos seus serviços, à moradia, à segurança, ao transporte de qualidade etc. não são 

extensíveis a todos. Expondo, desta forma, as desigualdades sócio-econômica-ambientais. 

A maioria da população mundial vive em cidades.9 A cidade pode ser entendida como 

um espaço geográfico, continuamente modificado pela ação do homem, que congrega uma 

população que desenvolve, dentre outras, atividades sociais, políticas e econômicas. Já a 

cidade metropolitana apresenta desafios, ainda, mais complexos.10 Hoje em dia, as cidades 

apresentam tanto fontes de oportunidade e progresso quanto de problemas e conflitos. São 

                                                 
9 Segundo Silva, J. (1997, p. 20), “cidade, no Brasil, é um núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas 
político-administrativos, econômico não-agrícola, familiar e simbólico como sede do governo municipal, 
qualquer que seja a sua população. A característica marcante da cidade, no Brasil, consiste no fato de ser um 
núcleo urbano, sede do governo municipal”. 
10 Sobre o fenômeno metropolitano e a constituição das Regiões Metropolitanas veja-se o tópico 4.5 dessa 
dissertação, intitulado: “o interesse metropolitano no controle da poluição”. 
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muitos os problemas que afligem o meio ambiente urbano, tais como, a falta de saneamento 

integral, as diversas formas de poluição, a insuficiência de qualidade na prestação do serviço 

de transportes públicos etc. 

O crescimento populacional traz conseqüências de diversas ordens, como a degradação 

ambiental e o conseqüente, comprometimento da qualidade de vida. A poluição é o retrato da 

moderna civilização industrial, pela qual temos convivido em níveis suportáveis com essa 

realidade. O padrão de vida dos habitantes da cidade revela hábitos, muitas vezes, 

insustentáveis, tais como o uso irracional de recursos ambientais, o consumo de ‘supérfluos’, 

onerando ainda mais o meio ambiente e comportamentos diários não condizentes com a 

preservação ambiental. 

 Atualmente, um dos grandes desafios ambientais nas cidades é a presença desordenada 

de veículos automotores nas suas vias.11 Gerando conseqüências que vão desde o uso e a 

ocupação do solo e, sua conseqüente, desfiguração de paisagens e poluição atmosférica.   

Os automóveis deixam uma marca indelével na paisagem urbana. Sua presença é 

sentida em todos os espaços da cidade: rotas são alteradas para que sua passagem seja 

facilitada, ruas são abertas, casas são destruídas... No entanto, por mais que seu acesso seja 

‘facilitado’, o espaço nunca é suficiente, pois, a proporção entre vias de trânsitos e espaços 

para estacionamento são sempre inferiores a quantidade de veículos que são despejados todos 

os dias nas ruas. 

 Os automóveis, como fruto do progresso tecnológico, geram conforto, bem-estar, 

possibilidade de deslocamento rápido e seguro, sensação de liberdade, bem como privacidade. 

Mas, hoje em dia, todas essas características estão postas em debate. Principalmente no 

quesito velocidade, pois, devido à alta concentração de veículos individuais em vias que não 

mais comportam o seu fluxo diário, a velocidade média tem diminuído gradativamente, 

gerando os habituais congestionamentos.12  

                                                 
11 Como afirma Fiorillo (2001, p. 108-109): “(...) em decorrência do grande número de pessoas que moram nas 
cidades – situação típica do século XX que tende a se agravar no século XXI – é que o meio ambiente artificial 
assume feição hipertrofiada, particularmente em nosso país. A recente elaboração de regras de trânsito nada mais 
é do que uma tentativa de disciplinar a liberdade de ir e vir das pessoas em cidades de grande porte como São 
Paulo (3ª do mundo), Rio de Janeiro, Curitiba, Recife etc. (...)” 
12 Mumford (1998, p. 466), ao tratar do preço da expansão urbana em relação aos congestionamentos, reconhece 
que é um sistema mecânico de crescimento que se torna autolimitado, pois, são inúmeras “as desvantagens do 
tráfego rastejante, movendo-se através da cidade à metade da velocidade dos veículos puxados por cavalos, 
cinqüenta anos atrás”, sendo “resultados diretos dos desordenados aumentos de densidade urbana, residencial e 
de negócios, bem como do aumento do número de automóveis particulares”.  
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 A melhoria da qualidade de vida nas cidades deve passar necessariamente pela 

redução do tempo e da distância gastos nos transportes diariamente e da poluição provocada 

pelos veículos nos deslocamentos. As políticas públicas devem incluir a pauta dos transportes 

públicos nas suas agendas. A ordenação do território para a utilização de transportes 

individuais é uma questão social urgente que precisa ser regulamentada pelo poder público.  

A complexidade urbana revela uma teia de questões econômicas, sociais, ecológicas, 

culturais etc. que estão todas relacionadas. O que constitui um desafio aos administradores 

públicos coordenar de modo equilibrado todos esse fatores com vistas ao desenvolvimento.  

 

 

2.4. O Direito Ambiental e a Constituição 

 

 

2.4.1. A norma ambiental 

 

 

A Constituição Federal de 1988 dedica um capítulo inteiro ao meio ambiente, além de 

inúmeros dispositivo espalhados no corpo constitucional que, direta ou indiretamente, versam 

sobre assuntos ambientais.13 O fundamento da proteção ao meio ambiente reside na norma 

constitucional. Mas antes da previsão constitucional expressa, a legislação ambiental baseava-

se no argumento de que se protegendo o meio ambiente estaria também protegendo a saúde 

humana (MILARÉ, 2000, p. 208). 

 Pela primeira vez, na história do constitucionalismo brasileiro, o tema recebeu esse 

destaque, significando um marco para a construção e desenvolvimento do Direito Ambiental. 

Constituindo-se num dos textos mais avançados do mundo que, posteriormente, foi seguido 

                                                 
13 A temática está disposta esparsamente em quase todos os títulos que compõem a CF, como, por exemplo, no 
Título II: arts. 5º, LXIX, LXX, LXXI, LXXIII; 7º, XXII; no Título III: arts. 20,II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI; 21, IX, XII, b, XIX, XX, XXIII, XXV, XXIV; 22, IV, XII, XXVI; 23, II, III, IV,VI, VII, IX, X, XI; 24, I, VI, 
VII, VIII; 26; 30, I, II, V, VIII, IX; 43; no Título IV: arts. 49, XIV, XVI, XVII; 91, § 1º, III; 129, III; 134; no 
Título V: 144, § 8º; no Título VI: tributos ecológicos; no Título VII: arts. 170, VI; 173, § 5º; 174, § 3º; 176; 177, 
I, V; 182; 184; 186, II e no Título VIII: arts. 196; 200, VIII; 215; 216, incisos e § 1 º; 218; 220, § 3º, II; 225; 231 
e § 1º. 
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pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios, ampliando, assim, o 

tratamento jurídico-ambiental.   

No tocante ao panorama da legislação ambiental brasileira, os marcos modernos foram 

iniciados com a LPNM (Lei 6.938/81), que dentre tantos aspectos, conceituou legalmente o 

meio ambiente, instituiu e traçou diretrizes para o sistema e a política nacional do meio 

ambiente. Em 1985, foi promulgada a Lei 7.347, que tratou da ação civil pública como 

instrumento de proteção do meio ambiente. Através dela as associações civis ganharam 

titularidade ativa para propor ações civis públicas para defender o meio ambiente, bem como 

outros interesses difusos e coletivos.  

Destaca-se, ainda, a chamada lei dos crimes ambientais ou lei da natureza (Lei 

9.605/98), que veio regulamentar o texto constitucional (art. 225, § 3º da CF) ao dispor sobre 

as sanções penais e administrativas causadas ao meio ambiente, representando um 

significativo avanço na tutela ambiental. A Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (regulamentando o art. 

21, XIX da CF). E a Lei 9.985/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional das Unidades de 

Conservação, unificando o tratamento aos espaços territoriais especialmente protegidos (art. 

225, § 1º, II da CF). 

Toda essa legislação citada e outras que se seguiram a Constituição Federal, formam 

no seu conjunto, um aperfeiçoamento jurídico das questões ambientais. Estando presente uma 

abordagem interdisciplinar que favorece um tratamento institucional e científico mais 

moderno, com fins de preparar governo e sociedade para lidar com elas.14

O Capítulo VI do Título VIII da CF é formado pelo art. 225 que, por sua vez, compõe-

se de vários parágrafos e alguns incisos, possuindo uma grande riqueza normativa cuja carga 

semântica é muito densa e diversificada. Por sua estrutura complexa, as normas que o 

compõem possuem vários graus de eficácia. Algumas apresentam uma maior dificuldade de 

materialização do que outras. O caput mostra-se como uma norma bem diferente dos demais 

parágrafos, cuja variedade de temas tratados é grande. Pretende-se, neste tópico e nos 

                                                 
14 Mas como ressalta Derani (1997, p. 73) “as normas de proteção do meio ambiente não se destinam 
necessariamente a modificações radicais da relação homem-natureza. Na maior parte das vezes, tais normas 
contém prescrições de caráter quantitativo. Isto é, a preocupação dominante gira em torno de quanto de poluente, 
quanto de abstenção ou de exploração etc.” 
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seguintes desse capítulo, esmiuçar o conteúdo do caput do art. 225 e algumas possibilidades de 

sua interpretação. 

Da análise do art. 225 da CF podem ser depreendidos muitas regras e princípios 

orientadores do direito ambiental. As regras e os princípios jurídicos são espécies do gênero 

norma jurídica. Conformam fundamentos para juízos de dever-ser. Distinguem-se pelo grau e 

qualidade. 

Observa-se que a normatividade dos princípios apresenta uma natureza valorativa. 

Uma das suas características é o seu alto grau de generalidade. Possuem várias dimensões, 

dente elas, fundamentadora, interpretativa, supletiva, integrativa, diretiva e limitativa.  Muitos 

princípios foram positivados pela Constituição Federal (Cf. BONAVIDES, 2000, p. 257-65).  

Para a aplicação de princípios é necessário observar o contexto em que estão inseridos. 

Princípios constitucionais não estão dispostos de forma hierárquica, por isso, quando houver 

confronto, deve-se fazer uma ponderação no caso concreto, visando a superação do conflito 

real. 

Em termos jurídicos abstratos é incorreto dizer que o direito ao meio ambiente ‘pesa’ 

ou ‘vale mais’ do que os demais direitos que são levados à discussão. Já num caso concreto, 

após o balanceamento dos princípios envolvidos, pode-se adotar aquele cuja importância ou 

dimensão é maior. A harmonização pretende equilibrar princípios que têm igual dignidade 

constitucional. O que revela um grande dinamismo quanto a sua aplicação. Como afirma 

Canotilho (1993, p. 90): 

 
 O esquema metódico assente na dicotomia direitos superiores/direitos inferiores está 

hoje decididamente em crise, sobretudo quando aplicado em termos abstratos e 

apriorísticos. A doutrina e a jurisprudência preferem métodos concretos de 

balanceamento de direitos e interesses (ad hoc balancing, na doutrina e 

jurisprudência norte-americanas). 

  

O Direito Ambiental, além de ser constituído por normas, regras e princípios, exerce a 

função de ser agente viabilizador de políticas públicas nacionais, regionais e locais, de modo a 

afugentar um direito setorizado e descompromissado com a realidade em todas as suas 

manifestações. 
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Consoante o disposto no caput do art. 225 da CF, "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".  

O meio ambiente referido nessa norma é aquele ecologicamente equilibrado. Mas qual 

o seu significado e alcance? Antunes (2000a, p.160) compreende-o como sendo o “direito a 

desfrutar os benefícios de um meio ambiente saudável”. Mas continua-se no mesmo círculo de 

vaguidade.  

Barroso (1997, p. 123) esclarece que o mais importante nesse trecho do dispositivo 

constitucional “é o reconhecimento do meio ambiente como bem jurídico autônomo, em 

relação ao qual se confere a todos um direito”. Um direito que “enseja a exigibilidade de 

comportamentos positivos e negativos daquele a quem incumba o dever jurídico 

correspondente a tal direito”. Esse dever é imposto ao Poder Público e a coletividade. As 

normas impositivas de conduta são prescritas com vista à efetividade desse direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

O legislador federal, estadual e municipal pode definir o seu significado e alcance para 

a realidade a ser aplicada, levando em consideração outras questões envolvidas, como 

interesses sociais, econômicos etc. Desta forma, poderia ser reduzida a dificuldade do seu 

sentido. De acordo, ainda, com Barroso (1997, p. 136) “as normas constitucionais sobre meio 

ambiente devem ser interpretadas sob a perspectiva de sua efetividade, dando-se-lhes, em toda 

a extensão e profundidade possíveis, aplicação direta e imediata para tutela das situações que 

contemplam”. 

Mas como tornar efetivo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? 

Entende-se por efetividade, 

 
 a atuação prática da norma, fazendo prevalecer, no mundo dos fatos, os valores por 

ela tutelados. Ela simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-

ser normativo e o ser da realidade social. Ao ângulo subjetivo, efetiva é a norma 

constitucional que enseja a concretização do direito que nela se substancia, 

propiciando o desfrute real do bem jurídico assegurado (BARROSO, 1997, p. 119). 
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Sempre se questiona o motivo pelo qual as leis no Brasil não são cumpridas. 

Concorrem para esse fenômeno aspectos de diversas ordens, tais como, fatores políticos, 

administrativos, econômicos, sociais, culturais etc., que transcendem questões meramente 

jurídicas. Milaré (2000, p. 88) alerta que na raiz desse problema está o desajuste entre as 

estruturas formais e as estruturas reais. Entendendo estas como a concretização das políticas 

públicas, a alocação e a administração de recursos e, aquelas como sendo a legislação, os 

planos e os projetos governamentais. 

Mas será que o direito pode dar conta da solução de todos os problemas ambientais? 

Verifica-se que são muitos e complexos esses problemas. No seu âmago ocorre a interrelação 

de diversas ordens envolvidas, como, a política, a econômica, a social, a cultural, a 

educacional e, não apenas a jurídica. Diante dessa constatação, qual é a função do direito 

ambiental para a solução de seus problemas?  

Será uma função meramente simbólica? Borges (1998, p. 24, 25) apregoa que se essa 

função prevalecer no direito ambiental, este será considerado um incapaz ou um impotente na 

solução dos problemas. Isso deve servir de alerta para a implementação da função real do 

direito num momento em que o liberalismo econômico defende políticas de 

desregulamentação em todos os setores da sociedade, sejam jurídicos, sociais ou econômicos. 

Por isso, indaga-se: esse simbolismo serviria a quais interesses? Se ocorrer uma prevalência de 

um interesse, o econômico por exemplo, essa função passa a ser real e, não meramente 

simbólica.  

A normatização ambiental revelada através da proteção constitucional, da declaração 

de direitos, de leis e princípios. Os atos administrativos e as decisões judiciais devem ser 

voltados para a proteção ambiental. Mas será que com todo esse aparato estatal e, também 

coletivo, o meio ambiente está sendo bem protegido?  

O Estado é o principal produtor e articulador das normas de proteção ambiental. Por 

isso, desempenha um importante papel na implementação do direito ambiental. A Constituição 

Federal no § 1º do art. 225 determinou uma série de incumbências para o Poder Público. 

Portanto, deve ser atuante, embora, também, seja omisso em algumas situações e aja como 

degradador em outras. 

  Para a efetivação das normas ambientais constitucionais e da legislação 

infraconstitucional é importante que os seus destinatários, ou seja, a própria sociedade, 
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internalize o conteúdo das mesmas. A preservação ambiental deve ser um valor a ser 

perseguido. Mas para isso, os mecanismos de educação ambiental15 devem ser estimulados e 

difundidos para elevar o nível de conscientização, provocando assim, mudanças 

comportamentais. 

 O acesso às informações ambientais de cunho científico, político e institucional, 

também, constituem um relevante mecanismo para orientar as ações dos diversos atores 

sociais. A participação da sociedade nas decisões ambientais deve ser estimulada e viabilizada, 

propiciando a discussão entre a sociedade e a administração pública. Além disso, mecanismos 

jurídicos devem ser aperfeiçoados, como por exemplo, as audiências públicas,pois, impõe-se, 

também, a coletividade o dever de defender e proteger o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

  

  

2.4.2. Os titulares da norma ambiental 

 

  

A titularidade da norma ambiental revela alguns paradoxos. Segundo o caput do art. 

225 da CF: ‘todos’ têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; o ‘dever’ de 

defendê-lo e preservá-lo é do Poder Público (Estado) e da coletividade (sociedade); os 

destinatários são ‘as presentes e as futuras gerações’. Ou seja, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito de todos, um dever de defendê-lo e preservá-lo por 

todos e para todos, incluindo-se os que ainda virão.   

O sujeito desse direito, presente na expressão ‘todos’ demonstra que a norma se refere 

a alguém que não é considerado de modo individualizado enquanto categoria subjetiva. 

Designa um direito que não pertence a um só titular ou grupo de titulares identificáveis. Não é 

um direito de cada um e, sim de todos. Os sujeitos são indeterminados ou indetermináveis. 

Por isso, afirma-se que o interesse do direito ao meio ambiente é difuso. Ocorre uma 

transcendência do sujeito particularizado. Sua característica mais marcante é o fato de ser 

                                                 
15 A Lei 9.795/99 dispõe sobre educação ambiental, sendo entendida, de acordo com o seu art. 1º, 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”. A educação ambiental deve ser permanente e estar articulada em 
todos os níveis e modalidades de educação, em caráter formal e não-formal, conforme se depreende do seu art. 2º.  
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meta-individual, fugindo ao conceito tradicional de direitos subjetivos e provocando uma 

inovação na processualística clássica quanto a sua tutela. 

 Nos interesses difusos há uma pluralidade de sujeitos indeterminados no qual nenhum 

assume uma posição diferente em relação aos outros. Diferentemente do interesse coletivo, no 

qual a titularidade pertence a um grupo que possui entre si um vínculo jurídico, por exemplo, 

uma associação, uma ordem profissional, sindicato etc. Nesse caso, o interesse a ser defendido 

é o dos componentes do grupo. 

Os interesses difusos, transindividuais ou supra-individuais não se fundam num 

vínculo jurídico. São interesses que unem as pessoas por situações fáticas. Estão disseminados 

na sociedade, espalhados entre os indivíduos. O objeto desse interesse é indivisível.  

  Além da preservação do meio ambiente, a proteção ao consumidor, ao patrimônio 

histórico e cultural, a saúde e o desenvolvimento são exemplos de interesses difusos. Como 

afirma Barroso (1992, p. 121) “a satisfação de um dos seus titulares implica na satisfação de 

todos, do mesmo passo que a lesão de um só constitui, ipsp facto, lesão da inteira 

coletividade”. 

Não apenas ‘todos’, que constituem a geração presente, têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, mas aqueles que ainda não nasceram têm, previamente, esse 

direito. As futuras gerações correspondem a uma nova figura jurídica. É um direito que não 

está limitado ao presente, pois, ultrapassa os limites temporais, assumindo uma dimensão 

intergeracional. A geração atual deve legar à seguinte a qualidade ambiental igual, ou melhor, 

da que recebeu. 

As gerações futuras deverão ter direitos iguais em relação às atuais quanto ao acesso; a 

participação; ao uso ou utilização; a exploração (sustentável); a gestão; a proteção e 

conservação e a repartição dos benefícios, dentre outros (LEITE, AYALA, 2001, p. 76).  A 

proteção atual do meio ambiente tem conseqüências a curto, a médio e a longo prazo. O dever 

de proteção, que deve ser de cada um e de todos, revela uma responsabilidade perante o 

futuro.16  

                                                 
16 De acordo com Leite e Ayala (2001, p. 75), “não se trata simplesmente de um direito ao futuro, ou de um 
direito de proteção do futuro, mas um Direito essencialmente ordenado e orientado pelo futuro, que objetiva a 
proteção jurídica de nova espécie de direitos difusos, uma vez que a proteção jurídica dos direitos do outro, que 
não existe, difere essencialmente da proteção jurídica do outro que não se conhece”.   
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A proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações 

parte do pressuposto da “ética de alteridade, do respeito, do cuidado e da conservação dos 

interesses do outro, que pode ser sintetizada em um único princípio, o da responsabilidade, 

que pressupõe, agora, a atuação responsável em face do outro ainda não existente, dos ainda 

não nascidos, dos titulares de interesse sem rosto”, como ressaltam Leite e Ayala (2001, p. 

73).   

As gerações futuras podem enfrentar muitas dificuldades em decorrência das atitudes 

de degradação da geração que lhe antecedeu. A prática do presente irá refletir no futuro. Por 

isso é importante avaliar os impactos de atividades e empreendimentos causadores ou 

potencialmente causadores de degradação ambiental tendo em vista, também, as 

conseqüências para as gerações futuras. Deve haver uma redistribuição de direitos ambientais 

entre a presente e a futura geração.  

Observa-se que a norma ambiental visa a proteger o meio ambiente para o ser humano 

das presentes e futuras gerações, mas será que além desses sujeitos existiriam outros 

destinados a receber um tratamento jurídico protetivo? Tal questão conduz a discussão sobre o 

direito da natureza, incluindo animais e plantas, como possíveis sujeitos de direito. 

Desembocando, inclusive, na reflexão filosófica sobre as visões antropocêntrica e biocêntrica. 

Pela visão antropocêntrica a defesa ambiental é objetivada com o propósito principal 

de melhorar as condições de vida humana, ou seja, para o bem do próprio homem. Já na visão 

biocêntrica a promoção do meio ambiente é realizada em razão do valor intrínseco da própria 

natureza, na qual o homem é mais um dos seus seres integrantes. E, não em função direta do 

ser humano. No entanto, o dualismo entre as visões antropocêntrica e biocêntrica deve ser 

superado. 

 O homem, pela tradição ocidental dominante, tornou-se o centro moral do universo. A 

natureza tem existido em função dos seres humanos. A destruição da natureza ou a poluição 

são condenados em razão do bem-estar humano. Essa é a visão de mundo antropocêntrica, que 

tem prevalecido nas nossas ações com o meio natural. No entanto, uma ótica diferente tem 

questionado tal posicionamento: o biocentrismo que valoriza todas as formas de vida, sejam 

elas humanas ou não, como algo que deva ser valorado como um fim em si mesmo e, não em 

prol de uma outra espécie. È o chamado valor intrínseco da natureza. 
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 Esse valor tem como base o fato de se estar vivo, seja uma vida animal ou vegetal. 

Considerando-se essa hipótese, alguns problemas ocorreriam quando se pensa em algumas 

categorias apresentadas na natureza. É o caso, dos cristais de gelo, das estalactites, das pedras 

etc. que fazem parte da paisagem natural, mas não apresentam sinais de vida. Se o argumento 

da proteção incluir apenas os seres viventes, tudo que não seja considerado como tal estaria 

fora dessa esfera, o que não parece razoável.17

 Regan (1983, p. 243) sugere, ainda, o que ele nomeou de the subject-of-a-live criterion, 

que envolve mais do que, meramente, estar vivo e ser consciente. Seu valor é independente da 

sua utilidade para os outros, bem como de ser o objeto do interesse de alguém. Aqueles ou 

aquilo que satisfazem tal critério têm um distinto tipo de valor e não são vistos ou tratados 

como meros receptáculos. 

Já Taylor defende uma atitude de respeito à natureza através da perspectiva do 

biocentrismo, fundamentando-a em quatro tópicos, sendo eles: os humanos como membros da 

comunidade de vida da Terra; o mundo natural como um sistema de interdependência; os 

organismos individuais como centros de vida teleológicos e a negação da superioridade 

humana.18 Essa atitude confere aos animais e às plantas valores inerentes a sua própria 

condição.  

 Qual é a visão que pode ser depreendida da Constituição Federal? Observa-se que a 

ótica presente na Constituição é a antropocêntrica. Mas se, pelo menos essa visão estivesse 

sendo efetivamente cumprida já seria um grande avanço em termos de proteção ao meio 

ambiente. 

 

 

                                                 
17 Nesse sentido, REGAN (1983, p. 242-43) “(...), the view that being-alive is a sufficient condition of having 
such vallue will have to be abandoned. Because of the difficulties endemic both to the view that being-alive is a 
necessary condition of having inherent value and to the view that is a sufficient condition, and granting that moral 
agents and moral patients share the important characteristic of being alive, it is extremely doubtful that the case 
could be made for viewing this similarity as the relevant similarity they share, by virtue of which all moral agents 
and patients have inherent value.” 
18 “The beliefs that form the core of the biocentric outlook are four in number: a) the belief that humans are 
members of the Earth´s Community of Life in the same sense and on the same terms in which other living things 
are members of that community; b) the belief that the human species, along with all other species, are integral 
elements in a system of interdependence such that the survival of each living thing, as well as its chances of 
faring well our poorly, is determined not only by the physical conditions of its environment but also by its 
relations to other living things; c) the belief that all organisms are teleological centers of life in the sense that each 
is a unique individual pursuing its own good in its own way, d) the belief that humans are not inherently superior 
to other living things” (TAYLOR, 1996, p. 99-100).   
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2.4.3. A natureza jurídica do bem ambiental 

 

 

Até pouco tempo atrás, os bens ambientais eram tidos como res nullius. Essa visão, 

teoricamente superada, evoluiu para a idéia de res communes omnium. Esta divisão é bastante 

relevante, pois, possui vários reflexos práticos, principalmente, no que se refere à apropriação 

desses bens, a desapropriação e ao direito de indenização.  

Segundo o caput do art. 225 da CF, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

considerado bem de uso comum do povo. Mas não se confunde com a definição de bens 

públicos de uso comum do povo trazida pelo Código Civil.19 É um bem de interesse público, 

podendo pertencer tanto ao poder público, quanto a particulares. O que revela uma disciplina 

jurídica diferente da civilista.20

Como revela Barroso (1997, p. 124), “os direitos de natureza ambiental ensejam 

limitações administrativas e intervenções na propriedade precisamente quando a sua 

preservação venha associada à utilização de bens que se encontrem no domínio privado”. 

O bem ambiental mesmo que pertença individualmente a alguém pelo regime de 

apropriação é sempre um bem jurídico de dimensão coletiva, no sentido de que todos têm 

direito ao meio ambiente. Portanto, o bem ambiental ‘ar’ é considerado como de uso comum 

de todos na acepção de bem coletivo. 

Além dos bens naturais, que são objetos ambientais, há outros bens que ampliam a área 

de proteção, tais como aqueles pertencentes à cultura, como o patrimônio histórico e até o 

meio ambiente urbano, que abarca desde construções a assentamentos urbanísticos. 

Benjamim (1993, p. 60) propõe uma concepção dos bens ambientais vista por duas 

perspectivas: a macrorealidade e a microrealidade do bem. Macrobem é aquele considerado no 

todo e, portanto, pertencente à coletividade, ou seja, bens públicos no sentido objetivo. A 

                                                 
19 Quanto aos sujeitos os bens podem ser públicos e particulares. O Código Civil no seu art. 66 classifica os bens 
públicos em bens de uso comum do povo (como mares, rios, estradas, ruas e parques), de uso especial (aqueles 
utilizados para o desempenho dos serviços estatais) e dominicais (disponíveis de cada ente federativo).  
20 De acordo com Antunes (2000b, p. 46) “a Constituição Federal estabeleceu que, mesmo no domínio privado, 
podem ser fixadas obrigações para que os proprietários assegurem a fruição, por todos, dos aspectos ambientais 
de bens de sua propriedade. A fruição, contudo, é mediata, e não imediata. O proprietário de uma floresta 
permanece proprietário da mesma, pode estabelecer interdições quanto à penetração e permanência de estranhos 
no interior de sua propriedade. Entretanto, está obrigado a não degradar as características ecológicas que, estas 
sim, são de uso comum, tais como a beleza cênica, a produção de oxigênio, o equilíbrio térmico gerado pela 
floresta, o refúgio de animais silvestres etc.” 
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macrorealidade é abstrata, diferentemente dos seus elementos que, via de regra, são concretos. 

Já os microbens são apropriáveis, pois, são considerados individualmente, podendo ser 

públicos ou privados de acordo com a acepção civilista.21 Nesse sentido, 

 
se diz que o bem ambiental é público, não porque pertença ao Estado (critério 

subjetivo), mas porque não é passível de apropriação com exclusividade (critério 

objetivo), sendo, por isso mesmo, verdadeiro bem público de uso comum do povo. É 

bem público (em oposição a bem privado) exatamente porque é objeto de tutela que 

não se dá em proveito de um único indivíduo (BENJAMIN, 1993, p. 71).  

 

Por isso, é possível, em caso de dano ao meio ambiente, atingir uma responsabilização 

pelo bem difuso e outra, pelo bem individual, pois, o bem ambiental é suscetível de uma 

avaliação econômica, por ser patrimonial, embora seja muito problemática a sua avaliação. 

Segundo Ricardo Lorenzetti (1997, p. 134): 

 
 el bien ambiental es suscetible entonces de una definicin formal y relacional. En el 

primer sentido porque se lo puede aprehender como la alteracin del principio 

organizativo de la naturaleza. En el segundo porque adquiere significacin en cuanto 

afecta outro bien jurdico protegido, cual es la vida en todas sus formas. Por este 

camino tal vez se puedan estabelecer nociones que permitan resolver problemas 

ambientales conservando un espacio para el desarrollo de la actividad productiva. 

 

A conhecida função social da propriedade cede espaço para a construção de uma 

funcionalização ambiental, que apesar de ligada àquela, com ela não se confunde, pois, surge 

como um novo perfil na concepção preservacionista. A propriedade tanto pública quanto 

privada, hodiernamente, deve harmonizar-se com os dispositivos constitucionais, 

principalmente os referentes ao meio ambiente.  

 

 

 

 
                                                 
21 Em outro sentido, vislumbra Fiorillo e Rodrigues (1999, p. 100) ao perceber a "existência de três distintas 
categorias de bens: público, privado e difuso", sendo este último dividido em público, privado e difuso 
propriamente dito.  
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2.4.4. A sadia qualidade de vida 

 

 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, 

conforme a redação do art. 225 ‘caput’ do texto constitucional. Para a concretização da 

qualidade de vida é necessário uma soma de elementos e não apenas que o meio ambiente seja 

equilibrado. A materialização do direito a sadia qualidade de vida depende, igualmente, de 

boas condições de trabalho, de educação, de saúde, de segurança, de lazer etc.22

Não existe um conceito normativo de qualidade de vida. Mas da sua noção se 

depreendem aspectos éticos assentados em valores de dignidade. Está intimamente relacionada 

com a valorização da pessoa humana que deve ter uma vida com qualidade.  

Pode ser visualizada, inclusive, como um direito fundamental, já que o direito deve 

assegurar a vida com qualidade e, não uma vida miserável. Essa expansão do conceito 

favorece o entendimento de uma vida com educação, justiça social, liberdade, moradia, saúde, 

segurança, trabalho e outros direitos fundamentais, ou seja, uma vida com dignidade. 

Está situada no mais alto nível de valorização da pessoa, traduzido como sua 

dignidade. O direito desempenha um papel fundamental na proteção da pessoa, ou melhor, na 

vida de todas as pessoas, considerando-se o princípio da igualdade, embora, sejam evidentes 

as desigualdades econômicas e sociais geradas pelo modelo de desenvolvimento.  

A noção de qualidade de vida trazida pela Declaração de Estocolmo está inserida num 

contexto de proteção dos direitos fundamentais e de dignidade da pessoa humana, cujo 

Princípio nº 1 diz: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 

de condições de vida adequadas em um meio de qualidade tal que lhe permita levar uma vida 

digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar o meio para as 

gerações presentes e futuras (...)” (ONU, 1993a, p. 250). 

A discussão sobre qualidade de vida no direito ambiental afasta os indicadores de 

aferição meramente quantitativos, traduzidos pelo nível de riqueza e de conquistas materiais e, 

busca um sentido ligado a idéia de bem-estar. O que pode ser traduzido pelo direito à saúde, 

de respirar um ar puro, de desfrutar uma bela paisagem etc. 

                                                 
22 Como afirma Farias (1999, p. 248), a sadia qualidade de vida é “o conjunto de condições objetivas, externas à 
pessoa, compreendendo qualidade de ensino, de saúde, de habitação, de trabalho, de lazer e, por óbvio, do 
ambiente, de molde a possibilitar o referido desenvolvimento pleno da pessoa”. 
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Derani (1997, p. 104) alerta que a sadia qualidade de vida não pode ser aferida tão-

somente pela “operação matemática responsável pela representação numérica do produto 

interno bruto”. A vida com qualidade não deve ser medida tão-somente pela maior ou menor 

quantidade de bens materiais, pois, existem outros valores não materialistas que devem ser 

levados em consideração. Nesse sentido, Derani (1997, p. 77) afirma que: 

 
a presença da fórmula qualidade de vida, finalidade máxima da implementação dos 

preceitos normativos do direito ambiental, surgiu como complemento necessário ao 

sentido que anteriormente lhe era dado pelas teorias econômicas preocupadas com a 

consecução do bem-estar – encontradas sustentando as normas da ordem econômica 

constitucional brasileira, dentro da afirmação de que esta ordem tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170). 

 

A qualidade do meio ambiente em que se vive influi diretamente na qualidade de vida 

humana. O fenômeno da urbanização, decorrente da industrialização, tem provocado muitos 

problemas ambientais, tendo como conseqüência à perda da qualidade de vida dos habitantes 

das cidades. 

O ar que é respirável no ambiente urbano e a qualidade de vida das pessoas que 

habitam ou transitam nesse espaço são fatores que estão intimamente relacionados. Se as 

condições ambientais forem adequadas, o ser humano terá melhores chances de desenvolver-

se plenamente; se forem adversas, os desafios serão maiores. Por isso, é necessário que haja 

bem-estar físico e psíquico para ser atingida a qualidade de vida. 

 

 

2.4.5. O meio ambiente como direito fundamental de respirar um ar sadio 

 

 

O direito ao meio ambiente insere-se entre os chamados direitos fundamentais de 

terceira geração, que rompem tanto a esfera de proteção individual, quanto à coletiva, 

atingindo sujeitos indeterminados, de modo difuso. È um direito de solidariedade no qual 

inserem-se, ainda, nesse gênero, o direito ao desenvolvimento, à autodeterminação e à 

participação no patrimônio da humanidade. Sendo assim, 
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o Direito Ambiental surge como um elemento integrador dos direitos liberais e 

sociais, pois, a realização dos direitos de terceira geração, como o direito do meio 

ambiente, implica a realização daquelas duas categorias de direitos e a ampliação do 

conteúdo e do rol dos direitos fundamentais preexistentes a essa terceira categoria 

(BORGES, 1999, p. 28).   

 

Os direitos fundamentais não devem ser vistos de modo segmentado, pois, todos eles 

estão intimamente relacionados. Devido a este fato, é equivocada qualquer tentativa de 

ordenação ou precedência entre os direitos. A luta pela proteção do meio ambiente acaba se 

identificando em grande parte com a luta pela proteção dos direitos humanos, quando se tem 

em mente a melhoria das condições de vida (TRINDADE, 1993, p. 24). Essa visão permite o 

entendimento que a indivisibilidade dos direitos demanda a consecução gradual de todos eles. 

O cumprimento de um, reforça a proteção de todos.  

 Para Trindade (1999, p. 57) não se pode continuar pensando dentro de categorias e 

esquemas jurídicos ultrapassados, por isso, chama as gerações de direitos de fantasia 

desagregadora, que são “historicamente incorreta e juridicamente infundada, que tem prestado 

um desserviço à promoção da visão holística dos direitos humanos, da interrelação e 

integralidade necessárias de todos os direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais)”. 

Contudo, não basta, tão só, reconhecê-los como alerta Norberto Bobbio (1992, p. 25), 

pois, "não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua natureza e seu 

fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o 

modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 

sejam continuamente violados”. 

É preciso que sejam criados mecanismos jurídicos e extra-jurídicos para a 

implementação desse direitos. O conteúdo dos direitos fundamentais deve vincular a produção 

normativa, assim como os atos políticos e administrativos que com eles se relacionam. Devem 

ser buscadas soluções para efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no 

plano internacional, nacional, regional e local, ressaltando-se mecanismos institucionais. 

Como afirma Borges (1998, p. 23-4): 
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(...) a implementação do direito ambiental não pode prescindir da implementação 

dos direitos que lhe são anteriores e que inclusive lhe servem como suporte. Ao 

mesmo tempo em que a pobreza gera problemas ambientais, a grande quantidade e 

qualidade dos recursos naturais que a América Latina tem em seu território é capaz 

de, através de um programa de sustentabilidade, melhorar significativamente a 

qualidade de vida das pessoas que aí vivem. A problemática ambiental nos países 

subdesenvolvidos é diferente da que existe nos países desenvolvidos e por isso 

devem ser tratadas também diferentemente. Os programas de proteção ambiental 

não podem ser os mesmos para o mundo todo. (...) 

 

Apesar do direito ao meio ambiente ser reconhecido pela maioria dos Estados 

soberanos, o quadro de degradação e poluição do meio ambiente vem se alastrando, num 

patente descompasso em relação às normas protetivas. 

O meio ambiente como direito fundamental de respirar um ar sadio e livre da poluição 

revela-se, também, como um direito à saúde e um direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, ambos declarados constitucionalmente, como se depreende da análise dos artigos 

196 e 225 da CF. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ressaltando o direito de 

respirar um ar sadio, é indisponível, inviolável e inalienável. Não é destacável para uma 

determinada parcela da sociedade. O ar é um bem ambiental insuscetível de apropriação 

comercial, salvo em poucos casos, como, por exemplo, a utilização do ar para fins médicos. 

Diferentemente, de outros elementos naturais como a água, a fauna e a flora que são passíveis 

de apropriação ou de concessão do seu uso. 

A poluição do ar atinge a todos, inclusive os próprios agentes poluidores podem 

respirar o ar por eles poluído. Aqueles que respiram o ar nas cidades, o indivíduo urbano: o 

pedestre; o usuário de serviço de transporte coletivo, o automobilista etc. são vítimas do ar 

contaminado. Todos ou quase todos são agentes contaminadores ao mesmo tempo em que são 

agentes passivos da poluição veicular.  

Questiona-se como seria possível a implementação do direito ambiental em Estados 

onde direitos básicos, como os individuais e sociais ainda não foram efetivados na sua 

inteireza. As dificuldades dessa concretização nos países menos desenvolvidos são latentes. 

Os desafios ambientais nessa realidade são muito mais complexos do que em países nos quais 

os chamados direitos de primeira e segunda geração são garantidos. 
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 O debate sobre a implementação do direito ao meio ambiente não deve excluir os 

demais direitos, pelo contrário devem caminhar juntos para a superação de impasses. Constitui 

um argumento perigoso aquele que prega uma sucessão de direitos, pois, em face disso, a 

proteção ao meio ambiente estaria sendo constantemente preterida em face dos demais 

direitos. 
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3. A DEFESA DO MEIO AMBIENTE E SUAS DIMENSÕES ECONÔMICA E 

SOCIAL 

 

 

3.1. A proteção ambiental como princípio da ordem econômica 

 

 

A ordem econômica refere-se a uma parcela da ordem jurídica presente na Constituição 

Federal através de diversos dispositivos espalhados no seu texto e, em particular, dos 

constantes no Título VII “Da Ordem Econômica e Financeira”. Essa ordem está presente, 

também, nas normas infraconstitucionais. Em que pese às críticas a essa denominação23, ela é 

adotada pelo texto constitucional e pela maioria da doutrina jurídica.  

O art. 170 da Constituição Federal enumera uma série de princípios que fundamentam 

a ordem econômica, dentre eles, o da defesa do meio ambiente, que por sua vez, recebe 

tratamento constitucional específico através do art. 225. A interpretação sistemática do texto 

constitucional permite uma compreensão ampla do fenômeno. Pode-se depreender que a 

interação entre esses dispositivos, juntamente com os objetivos fundamentais da República, 

presentes no art. 3º da Constituição, revela que os recursos ambientais devem ser utilizados de 

modo sustentável.  

As normas ambientais também possuem um caráter econômico. O conteúdo econômico 

do Direito Ambiental é revelado pela proteção jurídica aos bens. Os recursos ambientais 

também são recursos econômicos, cujo uso deve ser racional. A própria sobrevivência e 

qualidade da vida humana depende da utilização desses recursos. 

O exercício da atividade econômica pelo homem, utilizando-se dos recursos naturais, 

no decorrer da história, tem revelado uma ação apropriativa desigual e exploratória. Sob essa 

ótica, a natureza passa a ser exclusivamente recurso, elemento da produção. Como afirma 

Derani (1997, p. 73): 

 

                                                 
23 Grau (2000a, p. 43-74) a toma em diversas ocasiões como ambígua, quando pode expressar uma ordem 
pública, privada, econômica ou social; ideológica, ao denotar uma determinada economia e equivocada, ao 
separar uma ordem econômica de uma ordem social. 
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Quanto mais a relação com a natureza se dissocia da compreensão de seu movimento 

intrínseco, quanto mais o homem se relaciona com seu meio como um sujeito situado 

num plano apartado de seu objeto, mais a domesticação da natureza se transforma em 

pura atividade predatória. Neste cenário torna-se sempre maior a necessidade de 

normas de proteção do meio ambiente. Normas estas que são, evidentemente, sociais, 

humanas. Destinadas a moderar, racionalizar, enfim a buscar uma "justa medida" na 

relação do homem com a natureza.  

 

O desenvolvimento econômico previsto pela norma constitucional deve ser aquele que 

permite o uso sustentável dos recursos naturais. Essa proteção específica não permite o 

sacrifício ao meio ambiente. A regulamentação do uso dos recursos naturais é também uma 

regulamentação das relações sociais. 

Depreende-se que a Constituição, através de uma série de dispositivos, reconhece a 

atividade econômica como uma das causadoras de prejuízos ao meio ambiente, impondo ao 

Poder Público que: a) exija estudo prévio de impacto ambiental de atividade potencialmente 

causadora da propalada degradação (art. 225, IV); b) controle a produção, a comercialização e 

o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para o meio ambiente (art. 

225, V); c) obrigue a recuperação do meio ambiente degradado pela exploração de recursos 

minerais (art. 225, § 2º); d) responsabilize, penal, civil e administrativamente, as pessoas 

físicas ou jurídicas, responsáveis por condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, § 3º e art. 

173, § 5º) e, e) fiscalize o exercício da atividade econômica (art. 174) (Cf. BORGES NETTO, 

1995, p. 157).  

A defesa do meio ambiente constitui um dos limites constitucionais ao exercício da 

atividade econômica. Esse exercício deve pautar-se pelos contornos de proteção ambiental sob 

pena de infringir vários dispositivos constitucionais, tais como o disposto no art. 225, no art. 

170, VI conjuntamente com o art. 3º, II e art. 174, § 1º.  

A inserção da proteção do meio ambiente na ordem econômica constitucional 

reconhece dois direitos fundamentais, ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o direito ao desenvolvimento. O desenvolvimento nacional não deverá ser 
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qualquer desenvolvimento, deve obedecer, inclusive, a defesa do meio ambiente24. Deve haver 

a integração da proteção ambiental no contexto dos outros valores constitucionais vigentes. 

 

 

3.2. O fator ambiental nas decisões econômicas 

 

 

Quando o mercado trata os recursos naturais como bens livres sem destinar-lhes um 

preço a conseqüência é a externalização dos seus custos, seja através da sua escassez ou da 

degradação. As externalidades trazem custos ocultos como a poluição, os congestionamentos e 

o esgotamento de recursos naturais. 

As externalidades estão presentes em todas as formas de produção, mas o que as gera? 

Alier e Jusmet (2000, p. 103) esclarecem que: “La teoría económica se refiere generalmente a 

las externalidades como un fallo del mercado con lo que, implícitamente, y a veces 

explícitamente, se sugiere que el mercado por lo general funciona conduciendo a un resultado 

eficiente, aunque existen algunas excepciones”.  

Observa-se que quase todas as decisões econômicas têm repercussões ambientais. Por 

isso, não se trata que em certos casos existam externalidades, mas que elas impregnam todo o 

sistema econômico (ALIER, JUSMET, 2000, p. 103). Os autores em comento (2000, p. 104) 

advertem, ainda, que está presente na noção de externalidade um forte subjetivismo, pois, ela 

nem sempre é produzida quando existe algum impacto ambiental, mas sim quando afeta a 

função de benefícios de uma empresa ou quando é percebida pelas pessoas afetadas.  

As externalidades resultam de custos ou benefícios provenientes de uma dada atividade 

econômica que não são computados originariamente na sua produção ou serviço. Podem ser 

negativas ou positivas. Por isso, geralmente, recaem sobre outras pessoas que não os próprios 

agentes econômicos. Esses custos ou benefícios circulam externamente ao mercado, que não 

consegue imputar-lhes um preço.  

                                                 
24 Como ressalta Farias (1999, p. 272), “o fato de que o desenvolvimento nacional recebeu tratamento 
constitucional diverso do que lhe fora deferido na Carta anterior, deslocando-se da categoria de princípio 
norteador da atividade econômica para objetivo fundamental da República (art. 3º da Constituição Federal), 
confirma a argumentação de que o seu programa normativo deve abarcar não só a vertente econômica, mas todas 
as dimensões que o termo desenvolvimento comporta”. 



 36

As externalidades negativas são prejuízos ambientais provenientes do sistema 

produtivo não medidos pelo mercado. Já as positivas são oriundas de uma valorização de uma 

atividade ou empreendimento, como a construção de uma praça ou jardim próximo a um 

conjunto de prédios. Será que é possível traduzir em custos monetários essas externalidades? 

Essa quantificação nem sempre é possível. Mas é factível um certo controle regulamentador 

dessas atividades seja pelo Estado ou pelo próprio mercado. 

Como exemplo de externalidade, visualiza-se a ampliação de uma rua pacata em um 

bairro residencial para dar passagem a uma via automotiva mais larga com a finalidade de 

‘desafogar’ o trânsito de uma via principal. Como conseqüência, as crianças que costumavam 

brincar nessa rua ficaram sem esse espaço de lazer. O fluxo constante de veículos atraiu 

estabelecimentos comerciais e, também, a atenção de ladrões, alterando, substancialmente, a 

rotina dos moradores que ainda mantinham o hábito de se reunir na frente de casa para 

conversar. Além disso, as donas de casa passaram a fechar todas as janelas de casa por causa 

da poluição provocada pelos veículos. 

Diante desse quadro, podem ser analisados vários efeitos externos a ampliação da pista 

automotiva que não estavam incluídos no seu custo. Tais como, a piora na qualidade de vida 

dos moradores; o aumento de medidas de segurança para combater a violência; custos com 

material de limpeza das casas, pois, a poluição afeta, também, o patrimônio; acréscimo 

financeiro dos residentes com consultas médicas e compra de remédios devido a problemas 

respiratórios ou de outra ordem etc. As externalidades negativas da poluição atmosférica 

provocada por veículos, por exemplo, podem estar relacionadas a problemas de saúde, sem 

falar dos transtornos causados pela quantidade de veículos nas vias públicas que provocam 

engarrafamentos e suas conseqüências, como a perda de horas úteis à realização de atividades 

de trabalho, de lazer ou aumento de ansiedade, de stress etc. 

Enquanto os lucros são privados, os prejuízos são socializados. Acselrad (1995, p. 131) 

ao tratar da relação entre os custos privados e sociais, esclarece que os primeiros “são custos 

efetivos, expressos em transações mercantis entre agentes econômicos individualizáveis que 

atuam no espaço dos direitos jurídicos de propriedade”, enquanto que os segundos são “um 

‘custo’ fictício, no sentido econômico, e para o qual não existe expressão monetária mediante 

transações voluntárias estabelecidas entre agentes que atuam no espaço dos direitos de 

propriedade”. 
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O Estado pode intervir na economia para corrigir as falhas de mercado, pode inclusive 

através de um disciplinamento jurídico – medidas administrativas e judiciais – impor a 

internalização dos custos.  Além disso, existem outros meios, não estatais, para essa correção.  

Salles (1999, p. 95) ressalta a importância positiva do papel do Estado na economia 

quanto ao seu poder para fazer valer as normas de proteção ambiental. “Primeiro, porque 

permite a defesa dos interesses daqueles sujeitos que indevidamente sejam forçados a sustentar 

custos gerados por terceiros; segundo, porque é capaz de contribuir no sentido de promover os 

corretos incentivos para alcançar-se o objetivo da preservação ambiental”. 

A lógica do sistema econômico, referente ao custo-benefício, em relação ao meio 

ambiente guia-se pela seguinte idéia: se for mais vantajoso proteger o meio ambiente, devido 

às sanções impostas pelas normas ambientais, ele será protegido; caso contrário, é mais 

vantajoso economicamente não proteger (conseqüentemente desrespeitando as normas 

jurídico-ambientais), lucrando mais com essa postura. 

A mudança de ótica do custo-benefício, presente numa lógica meramente econômica 

para o custo-efetividade revela profundas mudanças. Moll (1995, p. 159) ao tratar do regime 

de apropriação dos bens ambientais entende que: 

 
É paradoxal, num contexto em que se invoca o desenvolvimento sustentado e a 

preservação do ambiente como necessários ao futuro do planeta terra e das novas 

gerações, que os operadores do Direito permaneçam trabalhando com as 

tecnicalidades que informam os limites para o “dominium” e o uso da propriedade, 

em termos da sua maior produção e exploração, num cálculo de custo/benefício com 

vistas na eficiência, desprezando a noção de economicidade e efetividade que se 

apreende pela categoria da apropriação. 

 

O Estado deve intervir para corrigir a externalidade negativa que foi gerada pela 

atividade econômica do setor privado, pois, os custos são também públicos e sociais. E, 

também, para evitar o ônus de determinados problemas através de medidas de prevenção.  

A correção dessas externalidades pelos agentes econômicos poderá fazer com que eles 

diminuam seus lucros, pois, seus custos serão ampliados. Embora possam ser automaticamente 

repassados para o preço do produto, recaindo no consumidor que de certo modo também 

assume o prejuízo ou o beneficio dessa ‘falha de mercado’. 
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Em termos de concorrência, esse agente econômico teria desvantagens em relação aos 

seus concorrentes, desde que estes não sejam ‘obrigados’ a repararem a ‘falha’ por imposição 

estatal. O produtor que de modo espontâneo assumisse o custo sairia em desvantagem 

econômica em relação aos seus concorrentes. Por isso, é importante a uniformização de 

tratamento jurídico entre os agentes econômicos do setor a que se dirige. 

A correção das externalidades deve ocorrer pela internalização. O princípio 16 da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ressalta a importância da 

internalização dos custos ambientais, cujo texto diz expressamente: “Tendo em vista que o 

poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades 

nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de 

instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o 

comércio e os investimentos internacionais” (ONU, 1993b, p. 261). 

No capítulo 8 da Agenda 21 na área referente à utilização eficaz de instrumentos 

econômicos e incentivos de mercado está presente a preocupação em internalizar os custos 

ambientais, tendo como um dos objetivos: “incorporar os custos ambientais às decisões de 

produtores e consumidores e com isso inverter a tendência a tratar o meio ambiente como um 

“bem gratuito”, repassando esses custos a outros setores da sociedade, outros países ou às 

gerações futuras” (ONU, 2000, p. 125). 

A regulação direta da economia pelo Estado pode revelar-se de diversas maneiras, 

como, pela definição de padrões de qualidade do ar; fiscalização e controle de atividades 

potencialmente danosas ao meio ambiente; zoneamento ambiental; avaliações de impacto 

ambiental; licenças ambientais; controle do uso de recursos naturais; restrições administrativas 

ao direito de propriedade; aplicação do princípio do usuário-pagador; tributos, dentre outros.  

Além da intervenção estatal regulando diretamente o comportamento dos agentes, 

existem propostas de soluções privadas para o problema das falhas de mercado. Como a da 

livre negociação na qual as partes envolvidas poderiam encontrar uma solução socialmente 

eficiente se os custos da transação fossem suficientemente baixos. Tal proposição ficou 

conhecida como Teorema de Coase, baseado nas formulações teóricas do economista Ronald 

Coase que em 1960 publicou um artigo intitulado ‘The problem of social cost’ (CARNEIRO, 

2001, p. 88).  
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Na realidade, as situações que geram as externalidades são geralmente muito 

complexas, pois, comportam interesses de diversas ordens, inclusive difusos, que são postos 

em conflito, elevando, desta forma, os custos de transação. Como afirma Carneiro (2001, p. 

89-90):  
De fato, havendo muitas partes interessadas envolvidas, os custos de coordenação da 

barganha são muito altos, dificultando ou inviabilizando qualquer possibilidade de 

acordo. Imagine-se, nesse propósito, a complexidade de negociações envolvendo 

problemas ambientais graves, como a poluição veicular nos grandes e altamente 

populosos centros urbanos ou mesmo questões de reflexo global, como o 

aquecimento da atmosfera e a destruição da camada de ozônio, as quais 

demandariam uma intrincada articulação internacional que viabilizasse a 

harmonização de hábitos culturais de vários povos e a conjugação dos modelos de 

desenvolvimento econômico e social de países e blocos econômicos distintos.  

 

Iniciativas de preservação ambiental no setor empresarial relacionadas com a redução 

dos custos e a imagem das empresas deram origem aos rótulos ecológicos e a certificação 

ambiental. Os primeiros visam a garantir a qualidade de produtos segundo exigências 

ambientais. Destaca-se, portanto, o direito a informação ambiental como um mecanismo a 

orientar as condutas de consumo. Já a certificação refere-se a normas de gerenciamento 

ambiental cumpridas por empresas de acordo com a série ISO 14000. “A ISO (International 

Standardization Organization) é uma organização não-governamental fundada em 1947, com 

sede em Genebra e que congrega os órgãos de normalização de mais de 100 países” 

(CARNEIRO, 2001, p. 88). 

 

 

3.3. Sustentabilidade como paradigma de desenvolvimento 

 

 

3.3.1. A construção do desenvolvimento sustentável 

 

 

O desenvolvimento no século XX tem provocado uma concentração da renda mundial 

como nunca se viu antes na história. A massa de informações disponíveis, fruto, 
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principalmente, de pesquisas realizadas no último meio século, põe em evidência que o 

fenômeno de crescimento persistente da produtividade do fator trabalho, na escala de um 

conjunto econômico complexo, é relativamente recente. Na realidade, foi somente nos últimos 

dois séculos que esse fenômeno tomou significação. Até meados do século XVIII, os 

aumentos de produtividade, causados endogenamente, quando existiam, eram tão lentos que a 

possibilidade de tomada de consciência do fenômeno seria certamente nula (FURTADO, 

2000, p.187).  

Uma teoria do desenvolvimento deve explicar o processo de acumulação de capital, 

mais não somente isso. Observa-se que as teorias do desenvolvimento em geral privilegiam 

aspectos quantitativos da economia, baseados em índices formais, como aqueles que indicam o 

produto interno bruto, o nível das exportações etc. Em face delas, os problemas sociais e 

ambientais se avolumam e são relegados a categorias inferiores, os primeiros, são vistos como 

solucionáveis a partir da garantia do desenvolvimento monetário e do pleno emprego e os 

segundos, como uma ameaça ao ideal do progresso econômico.   

Souza (1999, p. 405-6) diferencia o direito ‘ao’ desenvolvimento e o direito ‘do’ 

desenvolvimento. A primeira vertente constitui um direito fundamental, de acordo com as 

Declarações de direitos das Nações Unidas, como por exemplo, a Declaração sobre o Direito 

ao Desenvolvimento, de 1986, relacionada ao desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político. Já a segunda vertente, direciona-se às normas jurídicas internacionais ou nacionais 

destinadas a garantir aquelas conquistas. Esse debate perpassa a questão da opção pelo 

desenvolvimento, ou seja, da política a ser adotada para que ele possa ser alcançado. Discute-

se o tipo de desenvolvimento. 

Alguns autores estabelecem diferenças entre desenvolvimento e crescimento.25 Nusdeo 

(2000, p. 347-48) reconhece que o desenvolvimento “envolve uma série infindável de 

                                                 
25 Souza (1999, p. 404) ao tratar de desenvolvimento e crescimento afirma que podem, “ambos incluir-se, sem 
qualquer confusão, na idéia de ‘progresso’ ”. Prossegue, ao esclarecer que: “O dado referencial, diferenciador, 
pode ser tomado, portanto, como a idéia de ‘equilíbrio’, a ele prendendo-se a de ‘desequilíbrio’. No 
‘crescimento’, tem-se o ‘equilíbrio’ das relações entre os componentes do todo, podendo haver o seu aumento 
quantitativo ou qualitativo, porém mantidas as proporções dessas relações. No ‘desenvolvimento’, rompe-se tal 
‘equilíbrio’, dá-se o ‘desequilíbrio’, modificam-se as proporções no sentido positivo. Se tal se verificasse em 
sentido negativo, teríamos o retrocesso, a recessão, embora também como forma de ‘desequilíbrio’, pois 
igualmente rompida com o status quo ante”. Já Moisés (1999, p. 308-9) afirma que o crescimento está 
relacionado com aumento em quantidade, enquanto que o desenvolvimento implica mudança de qualidade. Por 
isso fala-se em crescimento populacional e desenvolvimento intelectual, cultural, político e social. Mas há uma 
interrelação entre ambos uma vez que os organismos geralmente se desenvolvem enquanto crescem. 
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modificações de ordem qualitativa e quantitativa, de tal maneira a conduzir a uma radical 

mudança de estrutura da economia e da própria sociedade do país em questão”. Enquanto que 

o crescimento refere-se ao “aumento da renda e do PIB, porém sem implicar ou trazer uma 

mudança estrutural mais profunda”. 

Mas como avaliar o progresso de um dado país? Inicialmente, a base adotada foi 

através do PIB26. Então eram considerados ‘desenvolvidos’ aqueles países cujo PIB crescesse 

satisfatoriamente num dado período. No entanto, a mensuração do desenvolvimento revela 

maiores complexidades. O crescimento a qualquer custo para atingir metas de PIB pode 

revelar sérias implicações em outros setores nos quais esse indicador não tem alcance. Tal fato 

ocorre em relação aos indicadores sociais ou de qualidade de vida e, também aos ambientais. 

O que levanta firmes questionamentos sobre as políticas econômicas que priorizam a elevação 

do PIB às custas do desenvolvimento sócio-ambiental.  

Nusdeo (2000, p. 356) de forma coerente, acrescenta que: “O desenvolvimento 

econômico não é um fim em si, mas um meio, um grande e complexíssimo meio para se 

chegar ao objetivo final: a melhor qualidade de vida – para a qual o acesso a maior quantidade 

de bens de consumo direto é apenas um ingrediente”. 

Na visão de Amartya Sen (2000, p. 17), o enfoque nas liberdades humanas contrasta 

com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com 

crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, 

avanço tecnológico ou modernização social. 

O que acontecerá se o desenvolvimento econômico chegar efetivamente a concretizar-

se, isto é, se as atuais formas de vida dos povos ricos chegarem efetivamente a universalizar-

se? A resposta a essa pergunta é clara, sem ambigüidades: se tal acontecesse, a pressão sobre 

os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem (ou, 

alternativamente, o custo do controle da poluição seria tão elevado) que o sistema econômico 

mundial entraria necessariamente em colapso (FURTADO, 1996, p.11).  

                                                 
26 Segundo Nusdeo (2000, p. 294-95) “o produto bruto é o valor do conjunto de todos os bens e serviços 
produzidos por um sistema econômico ao longo de um dado período, normalmente um ano”. Sendo computado 
apenas os bens finais. Existe uma diferenciação entre o PIB e o PNB dada através do “saldo da renda enviada ao 
resto do mundo a título de remuneração de fatores lá residentes e aquela dele recebida pela mesma razão. Em 
países como o Brasil o PIB é sempre maior do que o PNB, pois uma parte daquele corresponde ou foi gerada com 
fatores externos. Logo, dele deve ser deduzido o montante de renda remetida ao exterior para remunerá-los”. 
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Sachs (1998, p. 40) afirma que não é possível contentar-se em buscar o crescimento 

pelo crescimento, na medida em que existem diferentes maneiras de se conceituar este 

processo. Crescimento selvagem é aquele que faz crescer a economia, mas gerando elevados 

custos sociais e ecológicos. Crescimento socialmente benigno é aquele que faz crescer a 

economia e gera pleno emprego, mas destruindo a natureza. Equivale àquilo que aconteceu na 

Europa durante o que se convencionou chamar de os 30 gloriosos anos do pós-guerra, a saber, 

crescimento forte, pleno emprego e destruição intensa da natureza, do meio ambiente. 

Finalmente, crescimento ecologicamente sustentável, mas socialmente insustentável, seria 

aquele que estão tentando instalar hoje, pelo menos nos países industrializados.  

Nenhum desses tipos de crescimento serve. Está-se em busca de um quarto tipo, o 

único a merecer o nome de desenvolvimento. Ele conjuga crescimento econômico, geração de 

empregos e proteção adequada do meio ambiente. É preciso que esse ‘outro desenvolvimento’ 

esteja apoiado na lógica das necessidades em oposição à lógica do mercado (SACHS, 1998, 

p.40). 

A idéia de desenvolvimento sustentável baseia-se no uso racional e equilibrado do 

meio ambiente em prol do homem e da própria natureza, superando o dualismo das óticas 

antropocêntrica e biocêntrica. Se por um lado, a proteção ambiental deve fazer parte do 

processo de desenvolvimento; por outro, o desenvolvimento econômico, deve comungar com 

os bens ambientais, sem destruí-los, degradá-los ou explorá-los de modo irracional. 

É uma construção teórica recente, que mesmo no meio intelectual não há consenso 

quanto as suas formulações, cuja aplicação tem encontrado muitas dificuldades, 

principalmente, pela predominância do sistema econômico capitalista. Se levado às últimas 

conseqüências, o conceito de desenvolvimento sustentável opera uma mudança no sistema 

capitalista de produção e de consumo da sociedade industrial. Contudo, numa versão mais 

‘suave’, o conceito revela uma tentativa de harmonização entre o crescimento econômico e a 

preservação do meio ambiente. Segundo Binswanger (1997, p. 40): 

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser visto como uma alternativa ao 

conceito de crescimento econômico, o qual está associado a crescimento material, 

quantitativo, da economia. Isso não quer dizer que, como resultado de um 

desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico deva ser totalmente 

abandonado. Admitindo-se, antes, que a natureza é a base necessária e indispensável 

da economia moderna, bem como das vidas das gerações presentes e futuras, 
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desenvolvimento sustentável significa qualificar o crescimento e reconciliar o 

desenvolvimento econômico com a necessidade de se preservar o meio ambiente. 

 A noção de sustentabilidade foi proposta no início da década de 70, ligada, 

inicialmente, a estudos de cunho ecológico (a chamada sustentabilidade biológica). Mas 

depois estendeu-se a questões econômicas e sociais, inspirada em sistemas econômicos 

tradicionais, como os dos povos indígenas. A idéia de desenvolvimento sustentável surgiu 

num contexto no qual os efeitos de décadas de produção industrial desmesurada, acrescida de 

degradação ambiental começaram a ser sentidos. Surgiu como uma alternativa para dirimir a 

chamada ‘crise ecológica’.  

Em 1972 foi editado o relatório ‘Limites do Crescimento’, de Donela H. Meadows e 

outros, fruto do trabalho do chamado Clube de Roma, que propunha limites ao crescimento 

demográfico e econômico para se atingir o equilíbrio ecológico (JACOBI, 1999, p. 175). As 

conclusões desse estudo foram pessimistas, pois, se a tendência de crescimento fosse mantida 

no mesmo nível em que vinha ocorrendo o seu limite seria alcançado dentro dos próximos 

cem anos.  

Com a Conferência de Estocolmo em 1972, a proteção ambiental ganhou maior 

projeção internacional. Ao mesmo tempo em que se verificou o conflito entre os chamados 

países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aqueles preocupados com a poluição industrial, 

os recursos energéticos e a qualidade de vida nas cidades, dentre outros, e estes, com a 

possibilidade de desenvolverem-se por processos semelhantes aos primeiros. Como 

representante do rol dos países enquadrados como não desenvolvidos, a Primeira-Ministra da 

Índia, Indira Gandhi, chegou a afirmar no plenário da Conferência que “a maior poluição é a 

pobreza” (BARBIERI, 1997, p. 19). 

Um dos precursores da idéia de desenvolvimento sustentável foi Maurice Strong que 

em 1973 utilizou o termo ecodesenvolvimento “para definir uma proposta de desenvolvimento 

ecologicamente orientado, capaz de impulsionar os trabalhos do recém-criado Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)” (LEIS, 1999). Paulatinamente, o termo 

ecodesenvolvimento foi substituído por desenvolvimento sustentável.27

                                                 
27 Como reconhece Leis (1999, p. 152) “a literatura surgida em torno do conceito de desenvolvimento sustentável 
permite deduzir que grande parte da diversidade de interpretações desse conceito se deriva da tensão introduzida 
pela ética no campo da economia e da política”. 
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 Já os princípios foram formulados por Ignacy Sachs, revelando cinco dimensões: a 

sustentabilidade social, a econômica, a ecológica, a geográfica e a cultural (SACHS, 1997, p. 

474-5). No início, relacionava a sua aplicação num âmbito local, em particular em zonas 

rurais, com vistas ao seu fortalecimento, diminuindo, assim, a dependência de economias 

externas. Depois, foi sendo ampliado para outras áreas, inclusive urbanas, surgindo como uma 

tentativa de harmonizar os processos ambientais com os socioeconômicos. 

 Essa visão do desenvolvimento integrou basicamente seis aspectos, que deveriam 

guiar os caminhos do desenvolvimento: a) a satisfação das necessidades básicas; b) a 

solidariedade com as gerações futuras; c) a participação da população envolvida; d) a 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema 

social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas, e f) programas de 

educação (BRUSEKE, 1996, p. 104-5). 

As principais discussões mundiais sobre esse novo conceito foram a Conferência de 

Estocolmo, em 1972; a Declaração de Cocoyok, em 1974; o Relatório Dag-Hammarskjold, em 

1975; o relatório ‘Our common future’, produzido pela comissão Brundtland, em 1987 e a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e o Fórum 

Global, mais conhecida como Rio-92.  

O relatório Brundtlandt28, resultado de aproximadamente quatro anos de trabalho, 

conhecido como Nosso Futuro Comum, proveniente dos estudos da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, ligada a ONU. Nesse documento, considera-se 

desenvolvimento sustentável “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades” 

(CMMAD, 1991, p. 46 apud BARBIERI, 1997, p. 23). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como ECO-92, prevaleceu o enfoque 

sobre o desenvolvimento sustentável nos vários debates e documentos que foram formulados, 

destacando-se a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21. 

                                                 
28 O nome do relatório está relacionado ao nome de Gro Harlem Brundtland, que presidiu a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
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 A concepção de um desenvolvimento sustentável inclui a questão da solidariedade com 

as gerações atuais e futuras.29 O desenvolvimento sustentável pode ser uma alternativa para 

que o meio ambiente seja preservado para as futuras gerações.  

 Apesar das dificuldades na conceituação de desenvolvimento sustentável, os 

documentos internacionais são uma importante fonte para extrair o seu conteúdo, uma vez que 

são frutos de intensos debates com a participação de diversos países. Destaca-se, ainda, a 

contribuição científica de diversos pesquisadores sobre a temática. Nesse intuito, o 

constituinte originário adotou o sentido do desenvolvimento sustentável ao dispor no caput do 

art. 225 que: “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” (grifo 

nosso).30  

 Será que haveria possibilidade de demandar judicialmente sobre o cumprimento do 

desenvolvimento sustentável? Mateo (1998, p. 43-4) ao analisar a efetividade do conteúdo da 

Declaração do Rio e da Agenda 21 faz esse questionamento, no qual conclui ser problemático 

impor por via judicial a sua observância, tanto para determinar diretamente deveres concretos 

aos Estados, como para legitimar a capacidade dos particulares para tal demanda. Mas isso não 

quer dizer que o conteúdo programático desses documentos careçam de toda transcendência 

prática no Direito. Através da incorporação de acordos internacionais, da recepção das 

diretrizes de desenvolvimento sustentável no ordenamento jurídico interno, inclusive pela 

própria Constituição e, até mesmo pela remoção de obstáculos legais para a sua aplicação, o 

alcance da eficácia jurídica seria ampliado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 O capítulo 2, no tópico 2.4.2. trata sobre esse assunto. 
30 Já Antunes (2000a, p. 159) entende que “a nossa Constituição não faz uma menção expressa ao 
desenvolvimento sustentável; entretanto, ele emana da principiologia e do quadro normativo presentes na Lei 
Maior, sendo implícito”. 
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3.3.2. Desenvolvimento sustentável e suas perspectivas 

 

 

   O âmago desse desenvolvimento resulta numa tríade que “combina eficiência 

econômica com justiça social e prudência ecológica” (JACOBI, 1999, p. 178). A 

complexidade do desenvolvimento sustentável desafia a compreensão através de três 

dimensões básicas: ambiental, social e econômica. 

 De que modo é possível a conciliação entre o desenvolvimento econômico-social e a 

proteção do meio ambiente? Modelos de desenvolvimento meramente econômicos que 

privilegiam determinadas formas de produção em detrimento de outras, geram desequilíbrios 

ambientais e sociais. Até onde deve prevalecer um ou outro interesse? Qual o interesse que 

costuma prevalecer quando ocorrem aspectos inconciliáveis? 

A sustentabilidade ambiental refere-se a questão da capacidade de suporte do meio 

ambiente.31 Significa a quantidade máxima de utilização de recursos ambientais por uma dada 

população sem esgotá-los ou destruí-los. O uso de bens renováveis não pode ser superior a sua 

regeneração, o que contraria a lógica do lucro, pois, a natureza tem a sua própria capacidade 

de regeneração, em geral num ritmo bem mais lento. Nem tampouco, a quantidade de resíduos 

pode exceder a capacidade de absorção pelo meio ambiente. E, finalmente, o uso dos bens não 

renováveis não deve ultrapassar a quantidade dos recursos substitutos. Este limite permite que 

as atividades econômicas não esgotem o meio ambiente, sendo este protegido para as 

presentes e futuras gerações. 

Já a sustentabilidade social relaciona-se com a qualidade de vida e de desenvolvimento 

humano Como avaliar o desenvolvimento? Quais os indicadores que devem ser utilizados? 

Inicialmente, o grau de desenvolvimento de um dado país era avaliado pelo Produto Interno 

Bruto – PIB, ou seja, pelo nível de produção e do consumo de bens e serviços, questões de 

natureza meramente econômica. Acontece que o PIB oculta as reais condições de vida e do 

meio ambiente32, além de mascarar um realidade que não é contabilizada, como as rendas 

                                                 
31 Jacobi (1999, p. 181) revela que “a preocupação com o tema do desenvolvimento sustentável introduz não 
apenas a sempre polêmica questão da capacidade de suporte, mas também os alcances e limites das ações 
destinadas a reduzir o impacto dos agravos no cotidiano urbano e as respostas pautadas por rupturas no modus 
operandi da omissão e conivência com as práticas autofágicas predominantes”. 
32 Como demonstra Barbieri (1997, p. 28) o PIB “é uma boa medida do desempenho econômico de um país e 
reflete muito bem o seu crescimento econômico globalmente considerado. No entanto, ele apresenta-se deficiente 
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provenientes de economia familiar e do trabalho doméstico não remunerado. Por isso, foi 

criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 1990, o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, que leva em consideração outras variáveis, como educação, 

longevidade, saúde etc. A elevação da renda per capita não se traduz, necessariamente, em 

qualidade de vida. Para a sua aferição, indicadores financeiros ou econômicos devem ser 

analisados conjuntamente com indicadores humanos e, até mesmo com os recentes indicadores 

ambientais. 

E, finalmente, a sustentabilidade econômica deve ser identificada como um 

desenvolvimento em bases não predatórias. Podendo propiciar tanto a riqueza quanto à 

erradicação da pobreza, uma vez que esta última é uma das fortes causas da degradação 

ambiental, além de afetar a própria dignidade humana. Visa, também, à utilização de 

tecnologias mais apropriadas para reduzir os custos da produção sem agredir o meio ambiente.  

A adoção de práticas sustentáveis por empresas não é algo indissociável da auferição 

de lucros. Este pode ser atingido mesmo com práticas que visam a diminuição de impactos no 

meio ambiente no processo de produção ou através da responsabilidade pelo produto durante 

toda a sua vida. Isso pode ocorrer pela reciclagem e redução do lixo, pois, “as empresas cada 

vez mais consideram poluição e lixo como prova de ineficiências no processo produtivo, e não 

como subprodutos inevitáveis da produção” (GARDNER, 2000, p. 216). Os reflexos dessas 

ações também podem ser sentidos na melhoria da imagem das empresas.  

A adjetivação do termo sustentável tem sido utilizada para os mais diversos 

substantivos, como cidade, consumo, energia, transporte, turismo etc., no sentido de qualificar 

algo que esteja de acordo com a idéia de desenvolvimento sustentável. A identificação do 

termo sustentável com essas diversas expressões tem colocado-o como sendo mais um 

modismo do que uma prática efetiva. Muitas vezes, são termos vazios de conteúdo nos quais 

só é possível extrair-se um significado a posteriori. 

O conceito de desenvolvimento sustentável vai mais além do que a propalada 

harmonização entre as dimensões ambientais, sociais e econômicas. No cerne do seu conteúdo 

está inserido o debate ético, relacionado, inclusive, com valores como a solidariedade.  

                                                                                                                                                         
para indicar a qualidade de vida da população e os danos ambientais. Por exemplo, o aumento dos gastos 
governamentais e privados para ampliar a segurança da população face ao crescimento da violência, do 
narcotráfico etc. aumenta o PIB. O mesmo ocorre em relação aos gastos para descontaminar o ar, a água e o solo, 
bem como para remediar as doenças causadas pela poluição”.  
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Além das discussões teóricas, será possível fixar critérios ou estratégias concretas de 

sustentabilidade? Levando-se em consideração a proteção do meio ambiente natural, para 

manter a sua sustentabilidade os recursos renováveis deveriam ser utilizados apenas no ritmo 

da sua renovação; enquanto que para os não-renováveis, o seu não uso pelas gerações 

presentes não significaria atender a equidade intergeracional, pois, inviabilizaria a utilização 

pelo presente. A busca por fonte alternativas, o uso racional, com a moderação do consumo e 

práticas como reciclagem e reutilização prolongariam a permanência desses recursos. 

A preocupação com a produção e consumo sustentáveis é importantíssima para a 

manutenção do acesso aos bens para as futuras gerações. È necessário guiar a produção para o 

que realmente se consome, ou se deve consumir, evitar o desperdício e não criar necessidades 

artificiais de consumo. No caso dos automóveis, imagine o caos que seria se todos tivessem 

condições financeiras de possuir um automóvel individual. O Princípio 8 da Declaração do 

Rio refere-se que “para atingir o desenvolvimento sustentável e a mais alta qualidade de vida 

para todos, os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e 

consumo (...)” (ONU, 1993b, p. 259). 

Binswanger (1997, p. 41-2), para mostrar que a sustentabilidade é uma alternativa ao 

crescimento econômico na sua percepção comum (crescimento quantitativo), indica o seguinte 

argumento, em três fases: 1) a natureza vislumbrada como fator de produção, servindo de base 

a atividade econômica e como fator de qualidade de vida; 2) a supressão dos antagonismos 

inerentes ao conceito de sustentabilidade, pois, uma das questões contraditórias é como o uso 

de recursos não-renováveis pode ser gerenciado de modo a atender essa idéia, mesmo que a 

ciência e a tecnologia encontrem substitutivos renováveis, isso por si só não a assegura já que 

o ponto principal não é a substituição e, sim a redução do consumo de matéria e energia em 

geral; e, 3) a partir do conceito de desenvolvimento sustentável a reorientação da ordem 

econômica através de uma política ampla e, não setorizada, envolvendo a definição e a 

distribuição dos direitos de propriedade, o sistema de impostos e a política monetária, de 

crédito e bancária.  

Alguns autores falam em desenvolvimento autêntico como sendo o verdadeiro 

desenvolvimento. Mas o que isso significa? Não é um desenvolvimento de qualquer tipo ou a 

qualquer custo. Goulet (1997, p. 78) aponta como desenvolvimento autêntico àquele em que 

uma sociedade fornece o nível ótimo de sustentação da vida, de estima e liberdade para todos 
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os membros. A sustentabilidade pode atingir esse nível, o que a torna muito difícil de ser 

implementada, pois, o desenvolvimento autêntico “não pode existir quando necessidades de 

primeira ordem de muitos são sacrificadas em favor das necessidades de luxo de poucos, ou 

quando as necessidades de melhoria de muitos não são satisfeitas” (GOULET, 1997, p. 77).  

Segundo a “lógica das necessidades básicas” (VIEIRA, 1995, p. 13), a preocupação por 

indicadores agregados de crescimento econômico constituiria uma condição sem dúvida 

necessária, mas claramente insuficiente para uma avaliação multidimencional da eficácia do 

processo modernizador. Isso na medida em que o fomento deste processo carrega em si uma 

dimensão ética e qualitativa que se exprime em opções por projetos alternativos de sociedade. 

Esta dimensão estaria ausente, ou excessivamente difusa, da lista de indicadores 

macroeconômicos usuais – especialmente daqueles que medem o volume e as taxas de 

crescimento do PNB.   

Vários discursos entram em disputas teóricas e políticas sobre a noção que se pretende 

ser mais legítima, o que revela não haver hegemonia entre eles. Por isso, deve-se tomar o 

conceito de desenvolvimento sustentável como um processo em construção e não como uma 

idéia completa e acabada. A sustentabilidade é vista como algo desejável. Segundo Acselrad 

(2001, p. 29):  
Para se afirmar, porém, que algo – uma coisa ou uma prática social – é sustentável, 

será preciso recorrer a uma comparação de atributos entre dois momentos situados no 

tempo: entre passado e presente, entre presente e futuro. Como a comparação 

passado-presente, no horizonte do atual modelo de desenvolvimento, é expressiva do 

que se pretende insustentável, parte-se para a comparação presente-futuro. Dir-se-ão, 

então, sustentáveis as práticas que se pretendam compatíveis com a qualidade futura 

postulada como desejável. 

 

Contudo, não é nada fácil conhecer os impactos reais que medidas adotadas no 

presente possam ter no futuro. Mas, por exemplo, em casos como o da energia nuclear, na qual 

não existe nenhum tratamento seguro para os seus resíduos, poderá afetar as futuras gerações, 

sendo, portanto, insustentável (KRÄMER, 1999, p. 82). Da mesma forma como afirma o 

autor, é impossível determinar com precisão se e quando as gerações futuras serão ou não 

capazes de satisfazer as suas necessidades. 
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Nesta seara, existem mais questionamentos do que respostas. Mas são justamente eles 

que tem impulsionado o debate. Por isso, indaga-se: Será que o desenvolvimento sustentável é 

algo imprescindível para a preservação do meio ambiente? Quais são as suas limitações? 

Sabe-se que são muitas as exigências para alcançá-lo. Mas apesar das críticas e das 

dificuldades de implementação do desenvolvimento sustentável, este representa um avanço no 

modo de pensar e agir do homem em relação ao meio ambiente. 

 

 

3.4. A proteção do ar segundo a Agenda 21 

 

 

A Agenda 21 é um documento de natureza programática e de caráter internacional, que 

foi oficializada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

– CNUMAD. Contou com a participação de 178 países, sendo uma das maiores conferências 

organizadas pela ONU e foi realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992.  

Essa Agenda representa o maior esforço para a construção de uma pauta comum 

mundial sobre temas ambientais, sociais e econômicos, traduzindo em ações o conceito de 

desenvolvimento sustentável. A alusão ao século XXI é evidente, pois, destina-se 

primordialmente as presentes e futuras gerações. A Agenda 21 “reflete um consenso mundial e 

um compromisso político no nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e 

cooperação ambiental” (ONU, 2000, p. 9). 

Esse documento internacional constitui um programa de ações que traz um conjunto 

amplo de diretrizes, resultante, inclusive, de relatórios como o Dag Hammarskjold (Por um 

outro desenvolvimento) e o Brundtland (Nosso futuro comum), além de outros documentos e 

posições de ONGs. Várias questões são tratadas em grupos temáticos no decorrer dos seus 

quarenta capítulos, mas a tônica de todo o documento é o desenvolvimento sustentável. É a 

‘cartilha básica do desenvolvimento sustentável’, como muitas vezes chegou-se a afirmar.  

A agenda 21 propugna por um política global de desenvolvimento sustentável, devendo 

os documentos locais promoverem as devidas adequações circunstanciais, com a participação 

do Estado e da sociedade civil organizada, mas de modo a respeitar o sentido do documento 

internacional. Seus principais aspectos versam sobre a conservação e o gerenciamento dos 
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recursos ambientais, o fortalecimento dos principais grupos civis como parceiros nesse 

projeto, a cooperação internacional e os meios de concretização. Os desafios de 

implementação são imensos, principalmente no que se refere à captação de recursos que 

viabilizem os programas. 

 A Agenda 21 é dividida em quatro grandes seções intituladas, respectivamente: 

Dimensões sociais e econômicas; conservação e gerenciamento dos recursos para 

desenvolvimento; fortalecimento do papel dos grupos principais e meios de implementação, 

em torno das quais encontram-se quarenta capítulos temáticos. Cada capítulo, geralmente, traz 

uma introdução a um problema, a área de programas a ser tratada, na qual se encontram as 

bases para a ação, os objetivos, as atividades, os meios de implementação, inclusive com 

algumas estimativas de recursos financeiros e o modo de fortalecimento institucional. 

Uma das áreas de programas do capítulo 8 concernente a integração entre meio 

ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões, refere-se a criação de uma estrutura legal 

e regulamentadora eficaz. Mas reconhece também que: 

 
As leis e regulamentações ambientais são importantes mas não podem por si sós 

pretender resolver todos os problemas relativos a meio ambiente e desenvolvimento. 

Preços, mercados e políticas fiscais e econômicas governamentais também 

desempenham um papel complementar na determinação de atitudes e 

comportamentos em relação ao meio ambiente (ONU, 2000, p. 124). 

 

 O capítulo 9 da Agenda 21 trata da proteção da atmosfera através de quatro áreas de 

programas, são elas: a) Consideração das incertezas: aperfeiçoamento da base científica para a 

tomada de decisões; b) Promoção do desenvolvimento sustentável: i. Desenvolvimento, 

eficiência e consumo da energia; ii. Transportes; iii. Desenvolvimento industrial; iv. 

Desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e uso da terra; c) Prevenção da destruição 

do ozônio estratosférico; d) Poluição atmosférica transfronteiriça. 

  A proteção da atmosfera é uma tarefa bastante complexa que envolve vários setores da 

atividade econômica através de organismos governamentais, institucionais, empresariais e 

sociais. A Agenda 21 recomenda a estas entidades as medidas descritas no capítulo ora 

referido, além da implementação de documentos internacionais, como a Convenção de Viena 

para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985; o Protocolo de Montreal sobre Substâncias 
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que Destroem a Camada de Ozônio, de 1987; a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, 

de 1992, dentre outros. 

 As medidas a serem tomadas com base nas áreas programas devem ser harmonizadas 

com vistas ao desenvolvimento ambiental, social e econômico. A primeira delas, leva em 

consideração o avanço científico para a melhor compreensão dos fenômenos atmosféricos, 

seus impactos sobre o meio ambiente e as conseqüências sobre a saúde humana de modo a 

embasar a tomada de decisões. 

 A seguinte refere-se a promoção do desenvolvimento sustentável, na qual a questão 

energética assume um papel primordial. Reconhece-se que boa parte da produção e do 

consumo de energia mundial é insustentável, por isso busca-se uma maior eficiência na sua 

utilização e a adoção de sistemas energéticos ambientalmente saudáveis, ou seja, fontes 

renováveis como a energia solar, eólica, de biomassa, geotérmica, marinha, animal e humana. 

 Outro item dessa área-programa é o do setor de transportes, considerado uma área 

estratégica para o desenvolvimento, que tem se expandido a passos largos, mas constitui uma 

acelerada fonte de emissões atmosféricas e de outros efeitos ambientais danosos. O sistema de 

transporte mais eficaz quanto à relação custo/benefício segundo a Agenda 21 é aquele mais 

eficiente, menos poluente, mais seguro, principalmente em relação a sistemas de transporte 

coletivo integrado rural e urbano, bem como redes viárias ambientalmente saudáveis (ONU, 

2000, p. 140-1). 

 O princípio do desenvolvimento sustentável em relação à prática do transporte 

utilizado pela população pressupõe a preservação da natureza de modo harmônico com o 

crescimento econômico. Como afirma Derani (1997, p. 144): 

 
A sociedade, ou mais especificamente, o modo de produção social, impõe seus 

próprios limites. Poderia, por hipótese, imaginar uma situação em que todos tivessem 

acesso a um automóvel e, com isto, afirmar a satisfação geral na aquisição deste bem 

e uma expansão sem precedentes da indústria de automóveis, tudo isto realizado 

graças à imensa quantidade de energia e matéria-prima disponível (aqui no duplo 

sentido: por existir e por ter um preço compatível com a demanda). Os desejos e (ou) 

necessidades individuais que se julgavam aplacados entram pelos fundos na forma de 

exigência por qualidade de vida, devido ao aumento de congestionamentos e 

poluição atmosférica. 
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 Ressalta, ainda, a proteção atmosférica em face da redução da poluição e substituição 

de compostos químicos provenientes da atividade industrial. Bem como, a melhor utilização 

do uso da terra e dos recursos terrestres e marinhos devido a sua importância quanto ao 

equilíbrio ecológico. As demais áreas completam o ciclo dos programas referentes a proteção 

do ar ao destacar a importância da prevenção da destruição da camada de ozônio 

estratosférico, principalmente, quanto a redução dos compostos clorofluorcarbonados (CFCs), 

halogênios e outras substâncias similares. E, quanto ao controle da poluição atmosférica que 

não respeita as fronteiras nacionais, produzindo efeitos de ordem mundial. 

 A Agenda 21 é um processo de planejamento que tem o objetivo de atingir o 

desenvolvimento sustentável, podendo ser utilizada por qualquer instância governamental, seja 

nacional, estadual ou municipal, e até em empresas ou instituições privadas. Deve haver uma 

coordenação na divisão de atribuições entre as diversas instâncias envolvidas nesse processo, 

além de mútuo apoio na formulação e implementação das ações.33

A implementação do seu conteúdo dependerá de alguns fatores, como a consecução 

das agendas nacionais e locais, que deverão promover uma adaptação as condições ambientais 

peculiares de cada região; participação nos programas de governo e participação social. A 

Agenda 21 deve diagnosticar a situação sócio-econômica e ambiental do País, dos Estados e 

dos municípios para formular políticas de desenvolvimento sustentável a serem efetivadas por 

mecanismos jurídicos, institucionais e econômicos, com a participação do governo e da 

sociedade. 

 Na construção da Agenda 21 Brasileira foram adotadas seis áreas temáticas: 1) 

Agricultura sustentável; 2) Cidades sustentáveis; 3) Infra-estrutura e integração regional; 4) 

Gestão dos recursos naturais; 5) Redução das desigualdades sociais e 6) Ciência e tecnologia 

para o desenvolvimento sustentável. O processo de discussão que levou a escolha desses temas 

                                                 
33 Para que os objetivos da Agenda 21 sejam alcançados existe um longo caminho a ser percorrido, “que depende 
da sensibilização e do estágio de amadurecimento de cada comunidade na discussão dos temas públicos de forma 
participativa. Assim, observando as diferentes experiências de agenda 21 no Brasil pode-se identificar diferentes 
estágios, qual seja: o da sensibilização, capacitação e institucionalização dos processos de agenda 21, onde 
encontra-se o maior número de experiências; o da elaboração ou seja, definição de temas, elaboração de 
diagnósticos, formulação de propostas e definição de meios de implementação e o estágio da implementação 
propriamente dito” (BRASIL, 2002).  
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contou com a participação de consultorias especializadas através do Consórcio Parceria 21 e 

de diversos segmentos da sociedade brasileira34. 

No âmbito do Estado de Pernambuco, o Decreto 21.691, de 06 de setembro de 1999, 

criou o Fórum Agenda 21, com a finalidade de elaborar, acompanhar e avaliar a 

implementação do programa ambiental previsto na Agenda 21 Global, visando à formulação 

de políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável, através de um 

processo participativo e contínuo (art. 1º do decreto referido). 

Como muitos problemas ambientais têm sua origem no âmbito local, é imprescindível 

a cooperação das autoridades locais para a solução de tais questões e para a implementação de 

políticas ambientais. Devido a maior proximidade do povo, o poder local pode desempenhar 

um relevante papel quanto à educação e mobilização da sua população quanto a concretização 

do desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 dedicou o capítulo 28 para o tema, intitulado 

“iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21”. Incluem-se, dentre os objetivos 

dessa área, a consecução de uma ‘Agenda 21 local’ para cada comunidade, devendo haver 

uma ampla participação através de um processo de consultas a população local.   

Mas será que os princípios da Agenda 21 têm orientado o modo de vida da sociedade 

contemporânea? Esse documento principiológico não vem sendo efetivamente cumprido. O 

modus vivendi de uma sociedade reflete-se positiva ou negativamente na qualidade ambiental. 

Portanto, o que pode ser feito para concretizar a Agenda 21? Os países que assumiram o 

compromisso de incorporar em suas políticas as ações propostas do documento internacional 

devem efetivá-las com a finalidade de alcançar o desenvolvimento sustentável.  

  

  

 

 

 

                                                 
34 Rodrigues, Salles e Philippi Jr. (2001, p. 296) criticam o quadro nacional de implementação das ‘Agendas 21’ 
ao afirmarem que: “A União, a quem deveria caber a orientação geral do processo, limitou-se a elaborar 
documento prévio por meio de consultorias, não tendo iniciado nenhum processo de discussão que se possa 
considerar realmente amplo visando à Agenda 21 Nacional. Quanto aos Estados, observa-se desinteresse e inércia 
sobre o assunto. De parte da mídia, o mais completo silêncio em torno da questão. Mesmo da parte dos 
municípios atuantes, salvo honrosas exceções, as ações têm sido muitas vezes equivocadas e desencontradas, até 
pela ausência de coordenação geral. Assim, existem municípios que estão implantando a Agenda 21 sem o saber 
e outros que chamam Agenda 21 programas que nada têm a ver com a denominação adotada”. 
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3.5. Políticas públicas e desenvolvimento sustentável 

 

 

A presença de uma ‘ordem econômica’ na Constituição e de um conjunto de normas 

que a compreendem, marca uma expressiva “transformação que afeta o direito, operada no 

momento em que deixa de meramente prestar-se à harmonização de conflitos e à legitimação 

do poder, passando a funcionar como instrumento de implementação de políticas públicas (no 

que, de resto, opera-se o reforço da função de legitimação do poder)” (GRAU, 2000a, p. 13).  

 A expressão ‘políticas públicas’ designa toda a atuação do Estado, cobrindo todas as 

formas de intervenção do poder público na vida social. E de tal forma isso se institucionaliza 

que o próprio direito, neste quadro, passa a manifestar-se como uma política pública – o 

direito é também, ele próprio, uma política pública (GRAU, 2000b, p. 22).  

 Krämer (1999, p. 79) conceitua política como “um conjunto harmônico e coerente de 

medidas, agrupadas por uma orientação geral e com vistas a alcançar determinados 

objetivos”.35 Reconhece, ainda, que é um termo bastante vago e dotado de grande 

discricionariedade. 

   Política pública pode ser entendida como um programa de ação. É uma atividade que 

engloba um conjunto de normas e atos tendentes a consecussão de um dado objetivo. 

Condutas são perseguidas com vistas a uma finalidade coletiva. 

Já Comparato (1997, p. 16) ressalta que toda política estatal tem se orientado no 

sentido de atingir o chamado ‘quadrilátero mágico’, ou seja, estabilidade monetária, equilíbrio 

cambial, crescimento constante da produção nacional e pleno emprego.  

A justificativa da política pública deve ser coletiva e, não valorizar interesses 

individuais ou interesses de grupos econômicos. Além disso, as políticas públicas (incluindo 

os seus idealizadores) deveriam levar em consideração os efeitos extra-locais das decisões por 

elas emanadas. Assim como, os efeitos a longo prazo e, não apenas os efeitos de um futuro 

imediato.   

                                                 
35 O autor esclarece, ainda, que o conceito de política foi introduzido no seio da Comunidade Européia pelo 
Tratado de Maastricht em 1993, antes disso fala-se, apenas, em “ações relativas ao meio ambiente” (1999, p. 79). 
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O desempenho de um desenvolvimento sustentável está fortemente influenciado pelas 

políticas públicas ditadas pelo Estado através, por exemplo, da distribuição dos direitos de 

propriedade, do sistema de impostos e da política monetária, de crédito e bancária.36

É imprescindível a atuação do Estado na formulação de políticas públicas de 

desenvolvimento, cabendo-lhe definir diretrizes capazes de assegurar uma relação de mercado 

sustentável. As políticas sustentáveis devem ser orientadas para a superação de desigualdades, 

portanto, deve haver uma coordenação entre as políticas econômica, social e ecológica. Para 

essa consecução deve-se investir em ações prioritárias já que se vive num contexto no qual os 

recursos são limitados. 

 No nível macroeconômico, as políticas de desenvolvimento sustentável podem ser 

abordadas como uma tentativa de se restabelecer a harmonia perdida entre desenvolvimento e 

meio ambiente, onde o Estado se torna responsável pela implantação de um conjunto coerente 

de medidas capazes de orientar e articular as iniciativas que emergem no nível local e que 

sustentam um padrão aceitável de endogeneidade (VIEIRA, 1995, p. 60). 

É preciso encontrar um nível intermediário entre os níveis macro e microeconômicos 

para resolver os grandes problemas do desenvolvimento, como o sistema de regulação da 

economia e a vinculação da teoria com a prática, dentro do ideário de sustentabilidade 

econômica, social e ambiental.  

 Daly (1997, p. 183-92) apresenta quatro políticas para o desenvolvimento sustentável, 

que, em princípio, podem ser aplicadas a qualquer país, são elas, apresentadas em ordem 

crescente de radicalismo: 1) parar de contar o consumo do capital natural como renda; 2) 

tributar menos a renda e taxar mais o uso de recursos naturais na produção; 3) maximizar a 

produtividade do capital natural no curto e investir no crescimento de sua oferta no longo 

prazo e 4) sair da ideologia da integração econômica global do livre comércio, do livre 

movimento de capitais e do crescimento promovido por exportações – e para uma orientação 

mais nacionalista que busque desenvolver a produção doméstica para mercados internos como 

                                                 
36 Comparato (1997, p. 16) esclarece que “o juízo de validade de uma política - seja ela empresarial ou 
governamental – não se confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que a compõem. Uma lei 
editada no quadro de determinada política pública, por exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta última o 
seja. Inversamente, determinada política governamental, em razão da finalidade por ela perseguida, pode ser 
julgada incompatível com os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhuma das 
normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais”. 
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primeira opção, recorrendo ao comércio internacional apenas quando claramente muito mais 

eficiente. 

 Mas quais são as principais dificuldades de implementação de políticas públicas 

ambientais no Brasil? Pode-se enumerar uma série delas, tais como, a falta de consciência e 

educação ambiental; a insuficiência de recursos financeiros e/ou humanos capacitados; a 

desarticulação de órgãos; a ausência ou carência de dados atualizados sobre o meio ambiente; 

o obsolutismo do sistema jurídico; a pouca credibilidade dos órgãos ambientais e do poder 

judiciário; o formalismo exagerado do sistema sancionatório, pois, o infrator muitas vezes, 

prefere pagar as multas e obter o benefício da atividade econômica. 

 Dentre outros impasses, a demanda efetiva para a implementação de uma política deve 

ser considerada. Há causas econômicas que influem na não implementação, revelada pela falta 

de interesse dos agentes econômicos. 

 A participação de diversos atores sociais deve ser fortalecida, estimulando-se a parceria 

entre Estado e sociedade para a formulação, a implementação e o controle de políticas 

públicas. A participação popular, muitas vezes, é deficiente pela dificuldade de canais de 

comunicação entre a comunidade e a administração pública. 

 É robusto o arcabouço teórico para a formulação de políticas públicas que promovam o 

desenvolvimento sustentável. Pela interpretação desse conceito, bem como pelos instrumentos 

presentes nos tratados internacionais ratificados, no próprio texto constitucional e no 

ordenamento infraconstitucional, encontra-se a base jurídica para subsidiar a consecução de 

políticas públicas sustentáveis. A implementação de políticas públicas deve ocorrer de modo 

integrado com todas as dimensões que o desenvolvimento sustentável abrange. 
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4. COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA AMBIENTAL 

 

 

4.1. O sistema federativo de competências 

 

 

A federação é uma forma de Estado caracterizada por um modelo de repartição de 

poderes marcada pela descentralização de entes autônomos que são coordenados por um poder 

central. Por isso, a divisão de competências está intrinsecamente relacionada com o 

federalismo. Um dos maiores desafios da descentralização do poder pelo sistema de 

competências é manter o equilíbrio federativo.37  

O paradigma de federalismo moderno que mais tem influenciado os Estados que o 

adotaram é o norte americano. De acordo com a doutrina clássica, o Estado federal 

caracteriza-se pela existência de duas ordens jurídicas: uma central ou federal, representada 

pela União, dotada de soberania e outra regional ou estadual, que compõe o Estado-membro, 

possuidor de autonomia. Esse é o chamado federalismo dual.38

Segundo o disposto nos artigos 1º e 18, caput da CF, o Estado Federal brasileiro possui 

um aspecto que lhe é bastante peculiar: a inclusão do Município como um dos seus 

componentes, atuando como participante da ‘trilogia federativa’, que compreende, além dele, 

a União, os Estados e, ainda, o Distrito Federal.  

Os municípios foram erigidos a categoria de entes federativos, fato inédito no 

constitucionalismo brasileiro e, também inigualável em relação aos demais países de 

organização federativa. Foi-lhes destinado, por força da Constituição Federal, um campo 

próprio de atuação.39  

                                                 
37 Em relação a esse equilíbrio, Almeida (2000, p. 29) entende que “a partilha de competências afigura-se um 
imperativo do federalismo para a preservação do relacionamento harmônico entre a União e Estados-membros. 
Sim, porque a não delimitação das atribuições do conjunto e das partes, que devem coexistir e atuar 
simultaneamente, tornaria inevitavelmente conflituosa sua convivência, pondo em risco o equilíbrio mútuo que 
há de presidir a delicada parceria a que corresponde, em última análise, a Federação”.  
38 Para Feitosa (1998, p. 245-46), “qualquer que seja a forma de configuração do federalismo, este deve cumprir 
principalmente duas funções: 1) Delimitar e separar o poder através de uma divisão vertical de poderes, e 
simultaneamente, proteger as autonomias territoriais; 2) Proporcionar a integração de sociedades heterogêneas, 
principalmente no aspecto econômico”. 
39 Há muitos entusiastas do municipalismo brasileiro, dentre eles, Meirelles (2000, p. 42), que apesar de 
reconhecerem a importância do município, observam a dificuldade de operacionalização da sua autonomia no 
plano concreto, muitas vezes esvaziada de conteúdo. Há, ainda, aqueles que entendem que o município não faz 
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  A autonomia municipal consiste na capacidade ou no poder de gerir determinados 

setores (administrativo, político, normativo e financeiro) num âmbito prefixado. Excluindo-se 

as limitações e determinações jurídicas, impostas pela Constituição Federal e pela 

Constituição Estadual, resta um espaço de autodeterminação municipal, no qual constitui-se a 

autonomia. Paulo Bonavides (2000, p. 320-21) fala da garantia institucional do ‘mínimo 

intangível’ na autonomia municipal que corresponde a um núcleo central e inviolável, a um 

espaço autônomo mínimo que deve ser preservado da ingerência normativa do Estado-

membro. Ressalta, ainda, com entusiasmo, a vanguarda do município brasileiro em relação aos 

modelos autonomistas.40

O modelo de descentralização do poder, que é próprio da federação, é um forte 

instrumento para o exercício da democracia participativa nos Estados modernos, nos quais o 

cidadão pode exercer mais de perto o controle das decisões políticas que lhes são destinadas. 

Além disso, as unidades da federação podem servir de ‘laboratórios’ de gestão e políticas 

públicas em diversas áreas, sem comprometerem as demais, sendo que as experiências 

positivas verificadas poderão ser adotadas ou adaptadas para as demais.41  

  O sistema de competências que está traçado na Constituição Federal distingue as áreas 

de atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São atribuídas a estes 

entes competências privativas, que são repartidas horizontalmente, e competências 

                                                                                                                                                         
parte do pacto federativo, como Silva (1995, p. 450-51), sob a justificativa de não pertencer a federação pelo fato 
de não ter representatividade no Poder Central, pois, o sistema bicameral é formado por representantes do povo 
(Câmara dos Deputados), eleitos proporcionalmente em cada Estado  e por representantes dos Estados e Distrito 
Federal (Senado Federal), eleitos majoritariamente. Nesse sentido, também, Castro (1999, p. 53) e Figueiredo 
(1995, p. 230). 
40 Ao afirmar “Não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea onde o princípio da 
autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e jurídica tão alto e expressivo quanto 
aquele que consta da definição constitucional do novo modelo implantado no País com a Carta de 1988, a qual 
impõe aos aplicadores de princípios e regras constitucionais uma visão hermenêutica muito mais larga tocante à 
defesa e sustentação daquela garantia” (BONAVIDES, 2000, p. 314).   
41 A esse respeito, assim se refere Farias (1999, p. 32): “As decisões centrais afetam de imediato todas as pessoas 
em todos os lugares. Ocorre que uma regulamentação detalhista ao extremo não pode ser adequada para cada 
região ou para cada lugar. Em comparação, a autonomia administrativa municipal e estadual é criativa e capaz de 
adaptações. Ela pode cometer erros, mas estes produzem efeitos restritos à esfera local e, podem, quase sempre, 
ser corrigidos com relativa rapidez...” 
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concorrentes, cuja repartição é vertical.42 Em ambas, são exercidas competências legislativas e 

administrativas ou materiais. 43

A Constituição Federal de 1988 adotou o sistema de competências enumeradas para a 

União, como pode se observar nos artigos 21 e 22, que concentram a maioria dos poderes 

privativos desse ente, já que existem outros espalhados no texto constitucional.44 Os 

municípios também possuem poderes enumerados ou dispostos indicativamente (art. 30 da 

CF). Os Estados-membros, por sua vez, exercem uma competência remanescente (§ 1º do art. 

25 da CF) e uma restrita área de competência privativa (§ 2º e § 3º do art. 25 da CF). 

De acordo com a técnica dos poderes remanescentes, adotada para os Estados, não 

resta uma margem de atuação muito ampla para os mesmos, o que desafia a criatividade do 

legislador estadual, que deverá encontrar espaços de elaboração legislativa. Para que sejam 

ampliados os horizontes das competências estaduais exige-se, ainda, um conhecimento 

aprofundado dos problemas do território estadual. A autonomia estadual não foi tão fortalecida 

quanto a municipal e não houve alterações significativas em relação à competência 

desempenhada pelo Estado em comparação ao regime da Constituição anterior. 

O âmbito de competência conferido ao Distrito Federal é o mesmo destinado aos 

Estados e Municípios. Exerce a competência legislativa e administrativa amplamente através 

das áreas atribuídas aos Estados e Municípios (§ 1º do art. 32 da CF). Excetuando-se, algumas 

matérias, como a do art. 22, XVII, que são tuteladas pela União.  

O sistema constitucional de competências ambientais é complexo. A questão ambiental 

diferencia-se das demais porque a extensão dos seus problemas não respeita as demarcações 

político-administrativas fixadas para os Estados e Municípios, podendo ultrapassar tais limites. 

A competência legislativa e administrativa sobre o meio ambiente e, 

conseqüentemente, a poluição, é concorrente para os três entes político-administrativos. Em 

alguns aspectos, a legislação de trânsito e transporte tem um papel importante para o controle 

da poluição veicular. 

                                                 
42 Nesse sentido, Ferraz (1995, p. 247), ao afirmar que “a repartição horizontal ocorre pela atribuição a cada ente 
federativo de uma área reservada, que lhe cabe, então, disciplinar em toda a sua extensão. A repartição vertical 
distribui uma mesma matéria em diferentes níveis (do geral ao particular) e a reparte entre os entes federativos”. 
43 Utilizaremos os termos privativo e exclusivo com o mesmo sentido, assim como, concorrente e comum. Não 
diferindo, assim, a expressão competência exclusiva para a administrativa e a competência privativa para a 
legislativa; nem a competência concorrente para a legislativa e a competência comum para a administrativa. 
Seguindo, desta forma, a orientação de Almeida (2000, p. 78-80, 129-130). 
44 Como por exemplo, os artigos 149, 164 e parágrafos, 176 e parágrafos, 177, 184, todos da CF. 
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 Privativamente compete a União legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI da 

CF). Já os Municípios, com base no seu interesse local, podem legislar motivados por regras 

específicas sobre a configuração do tráfego, como mudança de itinerários e outros critérios 

sobre a circulação de veículos. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, nos seus arts. 20, 

XI; 21, XIII; 22, XV e 24, XX, a competência dos órgãos componentes do Sistema Nacional 

de Trânsito45 para a fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruído produzidos por 

veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio, quando solicitados, às ações 

específicas dos órgãos ambientais. 

 Além disso, órgão executivo de trânsito do município pode planejar e implantar 

medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de 

diminuir a emissão global de poluentes (art. 24, XVI do CBT). 

 

 

4.2. Competências legislativas 

 

 

A competência legislativa reside no poder de editar normas através dos exercícios 

privativo ou concorrente pelos entes político-administrativos. A competência privativa é 

aquela exercida de modo exclusivo por determinada esfera. Já a competência concorrente se 

expressa através de normas gerais editadas pelo poder central. As normas gerais poderão ser 

complementadas pelos Estados (§ 2º do art. 24 da CF) ou pelos Municípios, naquilo que for do 

seu interesse local (art. 30, I da CF). Na ausência de sua edição, tanto os Estados quanto os 

municípios poderão suplementá-las (§ 3º do art. 24 e art. 30, II da CF). Caso seja editada 

norma geral superveniente à norma suplementar, aquela suspende a eficácia desta naquilo que 

lhe for contrário (§ 4º do art. 24 da CF).  

Via de regra, as normas gerais devem estabelecer, genericamente, princípios e 

diretrizes, para não esvaziar as competências do Estado e do Município. Se a União extrapolar 

                                                 
45 Os órgão componentes do SNT, de acordo com o art. 7º do CBT, são: Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN, órgão máximo consultivo e normativo e coordenador do sistema; Conselhos Estaduais de Trânsito – 
CETRAN e Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE, órgãos normativos, consultivos e 
coordenadores; órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos municípios; Polícia Rodoviária Federal; Polícias Militares dos Estados e do Distrito 
Federal e Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. 
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seu espaço legislativo, regulando assuntos específicos, que dizem respeito área de 

competência e a autonomia estadual ou municipal, a Lei Federal não prevalecerá, pois, a 

questão é de competência fixada constitucionalmente e não de hierarquia.46  

  Normas gerais são condicionantes da matéria fixada na competência e na sua idéia está 

presente um sentido de limitação. Uma regra de caráter geral não deve ser interpretada como 

se fosse uma competência privativa da União. Centralizando algo que deve ser 

descentralizado. Uma norma geral não é uma norma completa e única, pois, se assim o fosse 

pouco restaria de federalismo.  

Na Constituição Federal de 1988 a repartição das competências legislativas 

concorrentes oferece muitas potencialidades aos Estados e Municípios. Esses entes são 

fortalecidos pelo exercício dessas competências, já que têm ampliado o número de 

possibilidades para legislarem em causas do seu interesse, favorecendo, assim, a 

descentralização federativa.  

A Constituição do Estado de Pernambuco (art. 139, parágrafo único, II, a, segunda 

parte) estabelece que o Estado e os Municípios para promoverem o desenvolvimento 

econômico, conciliando a liberdade de iniciativa com os princípios da justiça social, com a 

finalidade de assegurar a elevação do nível de vida e bem-estar da população, deverão, dentre 

outros, proteger o meio ambiente, especialmente, pelo combate a poluição ambiental, em 

qualquer de suas formas. 

Já em 1977, a Lei Estadual pernambucana nº 7.541 dispôs sobre a prevenção e o 

controle da poluição ambiental, disciplinando genericamente a matéria. Essa norma foi 

parcialmente revogada em 1980 pela Lei nº 8.361, que ampliou as atividades preventiva, 

fiscalizadora e de controle da qualidade do solo, da água e do ar a serem realizadas pela 

CPRH. E, também, trouxe novo tratamento as infrações administrativas. O Decreto nº 

7.269/81 regulamentou essa norma.  

Contudo, nem sempre o exercício dessas entidades ocorre de modo efetivo. É visível, a 

acentuada proeminência das normas federais.47  Como acentua Antunes (2000b, p. 62), “o 

                                                 
46 Cf. Barroso (1992, p. 128). Contudo, alguns autores pensam de maneira diametralmente oposta, tais como, 
Greco (1992, p. 143) e Moreira Neto (1988, p. 139), ao afirmarem que a lei federal prevalece sobre a lei local, 
seja ela estadual ou municipal, solucionando, por esta fórmula, possíveis conflitos. 
47 Lôbo (2001, p. 98), ao comentar as causas das dificuldades enfrentadas pelos Estados federados para exercerem 
as suas competências, cita que: “Antes de 1988, como exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
freqüentemente, pela inconstitucionalidade de leis dos Estados que intentaram controlar o uso de agrotóxicos em 
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papel desempenhado pela União se avulta, pois, dado que à União compete estabelecer os 

princípios gerais da legislação ambiental, as suas normas servem de referencial para estados e 

municípios, que, não raras vezes, não produzem legislação própria”.  

 

 

4.2.1. Normas gerais versus normas de interesse local 

 

 

A intrincada relação entre as normas gerais e as normas de interesse local revela uma 

inevitável característica do federalismo: a dificuldade de estabelecer seus critérios 

diferenciadores. Nesse sistema, poderão ocorrer situações difíceis de serem enquadradas como 

gerais ou locais e, também possíveis sobreposições de normas. Diante de tais circunstâncias, 

se os conflitos não forem resolvidos no âmbito político, resta aos entes envolvidos uma 

apreciação pelo Poder Judiciário para decidir a quem compete disciplinar e executar o 

interesse envolvido. 

Na competência concorrente, as normas gerais estabelecem diretrizes amplas, por isso 

não devem esmiuçar assuntos considerados de interesse local.48 Contudo, Ferraz Júnior (1995, 

p. 249-50) alerta que nem sempre é fácil fazer este reconhecimento, sendo necessário analisar-

se o conteúdo finalístico de cada norma, que pode ser resumido da seguinte forma:  

 
Toda matéria que extravase o interesse circunscrito de uma unidade (estadual, em face 

da União; municipal, em face do Estado) ou porque é comum (todos têm o mesmo 

interesse) ou porque envolve tipologias, conceituações que, se particularizadas num 

âmbito autônomo, engendrariam conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, 

constitui matéria de norma geral. 

 

                                                                                                                                                         
seus territórios, no sentido da proteção ao meio ambiente e da prevenção da saúde das populações. Para o STF 
essas matérias, tão sensíveis aos interesses locais, seriam de competência exclusiva da União, inibindo fortemente 
tais iniciativas, com reflexos até hoje”. 
48 Moreira Neto (1988, p. 159), após uma detalhada enumeração das características das normas gerais, chega ao 
seguinte conceito: “Normas gerais são declarações principiológicas que cabe à União editar, no uso de sua 
competência concorrente limitada, restrita ao estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que 
deverão ser respeitadas pelos Estados-membros na feitura das suas respectivas legislações, através de normas 
específicas e particularizantes que as detalharão, de modo que possam ser aplicadas, direta e imediatamente, às 
relações e situações concretas a que se destinam, em seus respectivos âmbitos políticos”. 
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O interesse local é o ponto essencial da autonomia do município. A fixação desse 

conceito é importante para a concretização da competência municipal. Reside na limitação das 

competências legislativas, que por sua vez delimita o campo das responsabilidades pela 

prestação dos serviços públicos dela decorrentes.  

A expressão interesse local, presente no texto constitucional de 1988, substituiu a 

anterior, denominada de peculiar interesse, introduzida pela Constituição de 1891. Contudo, 

para a maioria da doutrina não houve alteração significativa do conteúdo material deste 

conceito.49 Inclusive, alguns autores já utilizavam a expressão peculiar interesse local ou 

municipal, antes da atual Constituição.50

O termo interesse local é vago e pouco esclarecedor. A dificuldade de conceituá-lo não 

é minorada pela doutrina especializada, que raramente enfrenta questões práticas e, se repete 

em ratificar a predominância de um ou alguns aspectos relevantes. Em geral, se limita a 

indicá-lo como sendo um interesse de predominância e, não de exclusividade local.51 Na 

construção do seu sentido, devem ser levados em consideração vários aspectos, para serem 

ponderados na hora da decisão política ou jurisdicional.  

A noção de interesse local não é unívoca, contudo, tem-se pregado a atuação municipal 

em alguns setores. Por exemplo, em matéria ambiental, o combate da poluição sonora, a 

disposição final do lixo, o trânsito urbano, a poda de árvores e o esgotamento sanitário.  

Apesar das dificuldades em relação ao sentido e alcance concreto do ‘interesse local’, é 

preferível esta fórmula, a uma enumeração legal dessa matéria em nível constitucional,52 pois, 

uma padronização violentaria a diversidade de aspectos dos municípios brasileiros. 

Obstruindo, desta forma, o exercício da autonomia municipal. Este entendimento foi acolhido 

pelo constituinte de 1988, rejeitando, assim, a técnica das competências explícitas. 

                                                 
49 Nesse sentido: Dallari (1991, p. 236); Moreira Neto (1988, p. 140); Almeida (2000, p. 115); Bastos (1992, p. 
60).  Em sentido diverso: Ferreira Filho (1990, p. 218). 
50 Como por exemplo, Teixeira Neto (1982, p. 209) e Bastos (1994, p. 276).  
51 Nesse sentido, por exemplo, Silva (1995, p. 454); Meirelles (2000, p. 107-109, 131-2, 279); Dallari (1991, p. 
236); Pires (1999, p. 156). E, ainda, Bastos (1994, p. 275), que afirma “Interesse exclusivamente municipal é 
inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o município parte de uma coletividade maior, o 
benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que 
entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou menor repercussão, 
com as necessidades gerais”. 
52 Nesse sentido, Teixeira Neto (1982, p. 213), afirma ser inviável uma listagem prévia, caso contrário, 
comprometeria a elasticidade do conceito e a sua evolução devido à dinâmica dos problemas urbanos atuais. 
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Todavia, Krell (2001, p. 33) acredita que uma exemplificação do interesse municipal 

no nível de cada Estado-membro seria mais viável. Inclusive, porque “não pode caber somente 

aos entes locais o traçado das linhas divisórias entre as suas atribuições e as tarefas do Estado 

e da União. O Município, sozinho, não é capaz de delimitar as responsabilidades pela 

execução dos serviços públicos e de definir o conteúdo do seu interesse local”.  

É louvável que algumas leis municipais definam o que seja de seu interesse local,53 

para não restarem dúvidas sobre a matéria de sua atuação. Evitando ainda, atuações vacilantes 

do poder público através de vazios legislativos ou até mesmo sobreposição de competências 

com dupla oneração para os cofres públicos. 

No entanto, algumas questões podem assumir um caráter regionalizado, ao envolver 

mais de um Município ou até mesmo, mais de um Estado.54 Por isso, uma lei municipal que 

define o seu interesse local deve ser interpretada de modo sistemático com as leis e princípios 

estaduais e federais, evitando, assim, dissonâncias. Daí a importância dos inventários 

ambientais dos municípios para melhor conhecer os problemas e os limites do espaço e, 

consequentemente orientar as ações governamentais.55

A Lei Orgânica, que tem um verdadeiro caráter de constituição municipal, pode 

constituir-se num valioso instrumento legal para a fixação da atuação local nos mais diversos 

setores. São inúmeros os desafios do ‘local’ e, para enfrentá-los, município poderá dispor 

sobre toda a matéria referente ao seu interesse, desde que respeite o sistema geral de 

competências constitucionais.  

Na busca de um conceito de interesse local é importante verificar a realidade a que ele 

se destina. Já que a experiência humana é localizada e ocorre num quadro espaço-temporal, 

como o da cidade (Bourdin, 2001, p. 87).  

                                                 
53 Como a Lei Municipal de Curitiba nº 7.833 de 19.12.91.  
54 Como por exemplo, o caso do ‘lixão da Muribeca’, que apesar de estar situado na cidade de Jaboatão dos 
Guararapes, tem sido administrado pela Prefeitura do Recife desde 1984. O que culminou numa disputa iniciada 
em março de 2001 pelos dois municípios. O prefeito de Jaboatão criticou a atual gestão do lixo; sancionou uma 
lei de resíduos sólidos que restringiu a entrada de dejetos de outros municípios e em 14 de agosto de 2001 
comandou uma operação impedindo que dezenas de caminhões vindos do Recife despejassem lixo na Muribeca. 
Isso provocou um colapso na coleta de lixo na capital, tendo como saldo o acúmulo de aproximadamente 2,7 
toneladas de lixo. Após várias negociações, que contaram com o apoio da SECTMA, do CONDERM, da CPRH e 
do Ministério Público Estadual, as prefeituras do Recife e de Jaboatão dos Guararapes optaram por um gestão 
compartilhada para o ‘lixão’, que passará a se chamar Aterro Sanitário da Muribeca (VIEIRA, 2001a, p. 7). 
55 Nesse sentido Schweizer (1994, p.73) afirma que “um claro conhecimento da realidade local, através de 
cadastro e sistema de informação ambiental, e a compreensão dos problemas existentes por meio de um 
diagnóstico ambiental são condições fundamentais à moderna gestão urbana na administração Municipal”. 
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Interesses locais e regionais podem se entrelaçar, por isso o conceito de interesse local 

deve ser flexível, permitindo uma adaptação do seu sentido no tempo.56 De acordo com 

Machado (2000, p. 190), “O interesse local – inserido no Município – não poderá ser anulado 

pelos interesses que o envolvem em escala maior, mas levado em conta no balanceamento dos 

interesses”. Para a fixação do conceito de interesse local é necessário estabelecer critérios 

concretos. Teixeira Neto (1982, p. 209), de modo percuciente, ainda sob o regime da 

Constituição anterior, indagava se: 

 
As peculiaridades locais, nas quais se inserem os interesses da comunidade municipal 

não seriam variáveis em função da localização geográfica, dimensão, população, 

tradição, aspectos históricos e culturais, potencialidades, níveis de urbanização, 

características do solo, aspirações de seu povo, proximidade ou afastamento de centros 

polarizadores, enfim, aspectos que diferenciam os interesses de cada um dos 

municípios do território brasileiro?  

 

Krell (1995, p.35) sugere a adoção de alguns deles para a composição do seu conteúdo, 

tais como os apresentados pela cientista política Ana Maria Brasileiro, na década de 70 e 

depois retomada por Fernando Antônio Rezende da Silva, numa teoria das escalas, na qual 

aspectos geográficos, econômicos, técnicos, políticos e outros seriam levados em consideração 

para uma repartição de competências entre os entes estatais. 

 

 

4.2.2. A questão da norma mais restritiva 

 

 

No espaço reservado ao exercício de sua competência, o Município pode legislar sobre 

assuntos ambientais do seu interesse local. Mas, para a maioria dos autores, a sua produção 

                                                 
56 O que era de competência do Estado pode passar a ser do município e vice-versa, como por exemplo, a gestão 
do sistema de trânsito e transporte coletivo da cidade do Recife que a partir do dia 1º de janeiro de 2001 passou a 
ser municipal, assumindo a responsabilidade de administrar, regulamentar e fiscalizar o trânsito nos seus limites 
territoriais. Função esta, desenvolvida até então pela empresa Metropolitana de Transporte Urbano – EMTU, 
pertencente ao Estado de Pernambuco. (VIEIRA, 2001b, p. 06) Essa decisão política vem implementar o art. 119 
da Lei Orgânica do Recife, que dispõe no seu caput: “Cabe ao Município, respeitadas as legislações federal e 
estadual, especialmente no que concerne à Região Metropolitana, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, 
delegar e controlar a prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, relativos ao transporte público e 
privado de passageiros, tráfego, trânsito e sistemas viários municipais”.  
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legislativa só pode abranger normas mais restritivas em relação às normas da União ou dos 

Estados e, jamais normas mais concessivas. Segundo esse entendimento, a norma local não 

pode atenuar o disposto em normas federais ou estaduais.57  

Mas se mesmo assim, houver conflito entre as normas geral e específica é preferível 

aplicar a norma mais restritiva. Na dúvida, deve prevalecer a norma que melhor proteja o meio 

ambiente, a mais benéfica, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, valendo a 

máxima in dubio pro natura.58 Esse é o sistema de proteção máxima do meio ambiente. 

Esse paradigma toma a proteção da norma mais restrita ao meio ambiente como 

critério único a ser observável, desconsiderando outras variáveis. Verifica a norma ou o ato 

que mais protege o meio ambiente, independentemente da observância da repartição 

constitucional federativa de competências e do respeito às autonomias. Não significa que o 

sistema federativo de competências adotado pela Constituição seja perfeito e apresente 

solução pacífica para todos os casos de conflito, pelo contrário, mas não se pode pensar que 

esse critério venha a apresentar melhores respostas.  

A adoção de uma proteção máxima parece ferir o sistema federativo. Embora, seja uma 

tese muito simpática aos ambientalistas e defensores da natureza em geral. Pode haver 

extrapolação de competência, com o conseqüente esvaziamento de alguma esfera político-

administrativa, além de não haver qualquer orientação legal neste sentido. E, como ressalta 

Krell (1994b, p. 184), “torna-se impossível aceitar o direito de um município de desfigurar e 

distorcer a estrutura equilibrada de um plano regional através de seus próprios regulamentos 

locais ainda mais severos na proteção ambiental, ainda que esses sejam ‘bem intencionados’ 

no sentido de combater a degradação ambiental”.  

Acrescenta, ainda, que a disputa por uma proteção máxima pela União, Estados e 

Municípios, constitui exceção. E, uma dessas exceções, é representada pelos padrões de 

emissão de poluentes para a água e o ar: 

 
                                                 
57 Nesse sentido: Machado (1994, p. 190) e Freitas (2000, p. 68), ressaltando que se a norma municipal fosse 
mais concessiva em relação à legislação federal e estadual, indubitavelmente, seria inconstitucional, pois, haveria 
invasão de competência de área alheia e autorização de algo que já estava proibido pelos detentores da 
competência constitucional. 
58 Nesse sentido: Graf (1998, p. 45-5, 54-55), com base em Farias (1999, p.  356), que afirma “... o princípio in 
dubio pro natura deve constituir um princípio inspirador da interpretação. Isto significa que, nos casos em que 
não for possível uma interpretação unívoca, a escolha deve recair sobre a interpretação mais favorável à proteção 
ambiental. Fica assim solucionado o conflito em função da maior restritividade da legislação federal ou estadual, 
caso não se possa distinguir com clareza que se trata de normas específicas ou gerais...”  
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(...) onde podemos constatar, ao mesmo tempo, a existência de interesses regionais e 

locais: as primeiras (= competência do Estado), porque estes meios ecológicos não 

respeitam fronteiras e costumam atingir mais do que uma cidade; as últimas (= 

competência do município), em virtude do fato de que a degradação do meio ambiente 

normalmente se manifesta primeiro e de maneira mais acentuada no local da própria 

emissão do poluente. Somente nesse caso podemos conceder preferência para a 

“norma mais protetora” do ambiente, isto é, o valor de emissão mais restritivo, 

independente se estabelecido mediante norma estadual ou municipal. (KRELL, 2001, 

p. 30)  

 

Desta forma, para a adoção do critério da norma mais restritiva deve-se analisar o 

interesse local em face de um contexto ambiental mais amplo, regionalizado. O que pode 

importar numa certa relativização da autonomia municipal.  

Outra questão que se afigura é a das normas locais mais concessivas. Tais normas 

consistem no direito de atenuar no âmbito local uma norma ambiental de nível federal ou 

estadual. As normas locais menos restritivas podem ser possíveis, desde que, sua necessidade 

seja plenamente justificada pelo interesse local e não afetem, num nível mais amplo, a 

proteção ou gestão ambiental, evitando-se, assim, inconstitucionalidades.59  

Deve-se ter mais cautela com as mesmas de modo a evitar ações políticas oportunistas 

que visem a beneficiar algum setor social em detrimento da proteção ambiental (KRELL, 

1994b, p. 186). Por exemplo, um determinado empreendimento industrial poderia ter como um 

dos critérios para a sua instalação o município que tivesse leis ambientais menos restritivas, 

para diminuir seus custos.  

 

 

4.3. Competências administrativas  

 

 

As competências administrativas ou materiais são aquelas que atribuem ao ente 

responsável o direito de impor sanções, de fiscalizar e de praticar ações como proteger, cuidar, 

preservar e outros tipos correlatos. As matérias envolvidas nessa competência, geralmente, são 

                                                 
59 É um assunto muito polêmico, no qual há muitas opiniões contrárias. A esse respeito vide nota nº 57. 
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desempenhadas pelas mesmas pessoas que a possuem no âmbito legislativo. Ocorrem de modo 

privativo ou concorrente.60  

Mas, a quem cabe a implementação da norma ambiental federal, estadual, municipal? 

De acordo com o princípio da execução imediata, que segundo Silva (1995, p. 458) é o 

sistema adotado no Brasil, a prestação do serviço cabe a entidade que dispõe da sua 

competência. Via de regra, cada ente deve dispor de quadros próprios, formados por 

organização administrativa, serviços e funcionários, que executem as normas da sua própria 

esfera. Contudo, o ente administrativo nem sempre dispõe de todo esse aparato, podendo a 

execução do serviço ficar a cargo de outra entidade.  

Num regime de integração ou cooperativo, os entes ou órgãos envolvidos devem 

dividir as tarefas e responsabilidades entre si com vistas a uma maior economia e qualidade, 

racionalizando, assim, o serviço. 

Alguns autores defendem, através do art. 23 da CF, que qualquer dos três entes têm 

competência para executar a legislação ambiental, independentemente do ente a qual foi 

emanada.61 De acordo com essa posição, o sistema de separação administrativa teria sido 

parcialmente suprimido. E, por conseguinte, os municípios teriam o direito de executar as 

normas jurídicas emanadas pelos demais entes. Nesse caso, Krell (1994, p. 190) ressalta que 

“as vantagens do controle administrativo dos órgãos locais poderiam afetar a execução da 

legislação ambiental dos Estados e da União”.  

 

 

4.3.1. Conflitos na execução das competências comuns 

 

 

No exercício das competências podem surgir conflitos que desafiam a atuação dos 

entes federativos, pois, nesse sistema coexistem três ordens jurídicas aplicadas no mesmo 

território e sobre as mesmas pessoas. O que isso implica? Farias (1999, p. 320-21), ressalta 

que: 

 

                                                 
60 Sobre a terminologia empregada, vide nota nº 43. 
61 Nesse sentido Machado (1994, p. 190); Machado (2000, p. 358); Freitas (2000, p. 58 e 77). Em sentido 
contrário, Antunes (2000, p. 60). 
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Em face da competência comum ambiental, prevista no art. 23, VI e VII da 

Constituição Federal, e, considerando o princípio da subsidiariedade inerente ao 

modelo federativo, a competência do órgão federal de gestão ambiental exerce-se, de 

forma complementar à atração do órgão estadual congênere, na fiscalização e 

concessão de licenças e autorizações ambientais.  

 

O princípio em tela consiste na execução da competência pela esfera mais próxima do 

poder local, que por estar diretamente afetada pelo problema acredita-se possuir melhores 

chances de resolvê-lo junto aos seus destinatários.62 O princípio da subsidiariedade pode atuar 

como um mecanismo para a solução de conflitos administrativos das diversas esferas político-

administrativas. Favorece a descentralização do poder tanto no nível político quanto no 

administrativo.  

Mas para efetivar esse princípio é necessário criar condições favoráveis para a atuação 

dos entes menores. Já que nem sempre quem tem a competência para proteger ou legislar, por 

exemplo, sobre o meio ambiente, tem condições de fazê-lo. O problema resulta em quem é o 

ente federativo que dispõe de melhores instrumentos para tornar efetiva a competência que lhe 

foi conferida.63  

Quando houver ‘disputa’ sobre a competência, Saule Júnior (1997, p. 224) defende que 

deve ser adotada a negociação política para gerir assuntos em comum. Uma iniciativa deste 

tipo poderia partir do Município com o Estado e/ou União.64 Para isso, devem ser criados 

mecanismos para estimular a coordenação, evitando, assim, a sobreposição de funções ou até 

mesmo, decisões contraditórias.  

 
                                                 
62 Bastos (1994, p. 249), indica o que seria uma regra de ouro: “Nada será exercido por um poder de nível 
superior desde que possa ser cumprido pelo inferior. Isso significa dizer que só serão atribuídas ao governo 
federal e ao estadual aquelas tarefas que não possam ser cumpridas senão a partir de um governo com esse nível 
de amplitude e generalização. Em outras palavras, o município prefere ao Estado e a União. O Estado, por sua 
vez, prefere a União”.   
63 Situação análoga é vislumbrada por Krämer (1999, p. 104) ao analisar a situação dos Estados membros da 
comunidade européia na proteção ambiental, afirmando que: “Hay que tener em cuenta, además, que para 
algunos Estados es muy difícil, si no imposible, diseñar y aplicar medidas que logren uma protección eficaz para 
el medio ambiente en general, y para la flora y fauna em particular, dado que se entiende que lãs medidas de 
protección ambiental ralentizan el desarrollo econômico. Consideraciones como ésta demuestran, una vez más, 
que el principio de subisidiariedad tiene que ver más con la cuestión de cómo proteger el medio ambiente de la 
Comunidad de modo más efectivo, que con el problema de quién es competente para hacerlo”.   
64 Esse autor, ainda, acrescenta que “o Município deve, com a participação da população local, promover a 
mediação entre os interesses conflitantes envolvidos, através da negociação política, visando articular com os 
demais entes da Federação a compatibilização de recursos materiais, humanos e financeiros para a solução do 
problema” (SAULE JÚNIOR, 1997, p. 224).  
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4.3.2. Cooperação: uma solução conciliatória? 

 

 

É observável que na prestação de atividades administrativas os órgãos públicos, 

geralmente, não estabelecem um diálogo harmônico, de modo a evitar superposições de 

funções, ações colidentes ou ineficazes e omissões administrativas. O que compromete a 

qualidade da prestação do serviço e resulta num processo de irracionalidade de gastos 

públicos. Por isso, é um desafio o sistema federativo cooperativo ser operacionalizado.  

O federalismo cooperativo, preconizado no parágrafo único do artigo 23 da CF,65 pode 

ser alcançado através de ações coordenadas entre os entes federativos, o que pode ser 

facilitado pelo exercício pleno da competência concorrente, tanto no âmbito legislativo quanto 

no administrativo. 

Assuntos de interesse comum entre os diversos entes estatais devem ser realizados de 

modo coordenado. A conjugação de esforços para a resolução de problemas comuns visa a 

alcançar melhores resultados. Nesse sentido, Saule Júnior (1997, p. 80) ressalta que “o 

princípio da cooperação surge como o preceito norteador dos sistemas e mecanismos que 

promovam a integração entre os componentes da Federação para a execução de suas tarefas”. 

Dentre os vários recursos que podem ser integrados para a realização de serviços, encontram-

se os técnicos, financeiros e humanos.  

Uma possibilidade de colaboração para a execução de leis por uma esfera estatal que 

não seja a emitente do ato normativo é através da celebração de convênios e consórcios 

administrativos. Há previsão desse instituto no art. 241 da CF, que voltou a integrar o texto 

constitucional através da EC nº 19, de 1998, já que no texto original de 1988 não havia 

menção expressa a esse respeito.66  

Os convênios são acordos firmados por entes públicos da administração direta ou 

indireta de qualquer espécie ou entre estes e particulares para a consecução de objetivos 

                                                 
65 Cujo texto constitucional dispõe: “Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional”. Não obstante, tal lei, ainda, não foi editada.  
66 No texto contido na Constituição de 1967, através do art. 13, § 3º, havia a previsão da União, Estados e 
Municípios celebrarem convênios para a execução de suas leis, serviços ou decisões, por intermédio de 
funcionários federais, estaduais ou municipais.   
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comuns. Sua natureza diferencia-se dos contratos da Administração Pública,67 por 

encontrarem-se as partes no mesmo nível de igualdade jurídica e por colaborarem mutuamente 

para alcançar finalidades comuns.68  

  No tocante ao convênio entre entidades públicas e entidades particulares, só é possível 

a sua realização pela modalidade de fomento, constituindo uma forma de incentivo para a 

iniciativa privada de interesse público. Manifesta-se através de auxílios financeiros, como 

subvenções, financiamentos, favores fiscais ou desapropriações.69  

  Já os consórcios são acordos firmados entre entidades públicas da mesma natureza, por 

exemplo, entre dois Estados ou dois Municípios, mas possuem os mesmos objetivos dos 

convênios. Através dele é possível firmar, por exemplo, os chamados consórcios 

intermunicipais, que constituem um valioso instrumento para a solução de problemas 

ambientais. Fortalecem a união intermunicipal, favorecem o desenvolvimento e reduzem os 

custos, uma vez que os municípios se solidarizam na resolução de questões em comum. 

Como ressalta Krell (1994b, p. 179), “na política ambiental existe uma grande 

necessidade de coordenação, sendo que, muitas vezes, é preciso que os órgãos estaduais e 

federais conduzam as medidas locais”. Através de uma prática federativa equilibrada, com a 

observância das realidades ambientais, pelos entes político-administrativos pode-se delinear os 

limites que separam as divisões e complementariedades de suas competências.70  

 

 

 

                                                 
67 Decorre deste fato, a aplicação do termo “no que couber” da Lei de licitações e contratos (Lei nº 8.666/93), de 
acordo com o art. 116, caput, que dispõe: “Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração”. 
68 Segundo Meirelles (2000, p. 351): “Diante dessa igualdade jurídica de todos os signatários do convênio e da 
ausência de vinculação contratual entre eles, qualquer partícipe pode denunciá-lo e retirar a sua cooperação 
quando desejar, só ficando responsável pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participou 
voluntariamente do acordo”. 
69 Nesse sentido, Di Pietro (1999, p. 180-81), que, também, acrescenta: “O convênio não se presta à delegação de 
serviço público ao particular, porque essa delegação é incompatível com a própria natureza do convênio; na 
delegação ocorre a transferência de atividade de uma pessoa para outra que não a possui; no convênio, pressupõe-
se que as duas pessoas têm competências institucionais comuns e vão prestar mútua colaboração para atingir seus 
objetivos”.  
70 Nesse sentido, Lôbo (2001, p. 99) ressalta que “a concretização do federalismo concorrencial ou cooperativo e 
o consectário fortalecimento do direito emanado dos Estados federados são condições imprescindíveis para o 
equilíbrio de forças entre o global e o local, para contrabalançar o enfraquecimento do direito nacional e as 
conseqüências negativas da globalização econômica. Reside na força do direito local (Estados e municípios) a 
sobrevivência do Estado social, a grande aventura da modernidade solidária do século vinte”. 
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4.4. O sistema de competências constitucionais face ao SISNAMA 

 

 

O SISNAMA está inserido num modo tradicional do legislador brasileiro tratar de 

determinadas questões: o de estabelecer grandes sistemas nacionais para a solução de 

problemas que atingem todo o território nacional. A União cria sistemas para facilitar o 

cumprimento de normas por órgãos estaduais e municipais através dos chamados meios 

indutivos, ou seja, linhas de financiamento, empréstimos, fundos etc.  

Objetiva com isso, oferecer um tratamento uniforme e coordenar políticas públicas. 

Fazem parte desses sistemas, por exemplo, o SUS, o SNT, e no tocante ao meio ambiente, o 

SISNAMA, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, mais 

recentemente, o SNUC. 

Através da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981 foi instituído o SISNAMA, assim 

como a Política Nacional do Meio Ambiente. Posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto 

99.274/90, com alterações trazidas pelos Decretos 2.120/97 e 3.942/01. Essa lei é precursora 

da fase moderna da legislação ambiental brasileira. A lei traz uma abordagem sistêmica da 

proteção ao meio ambiente através de instrumentos e políticas que visam a uma integração no 

modo de agir dos órgãos federais, estaduais e municipais.71  

  A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, como é mais conhecida, tem alguns 

pressupostos, como a idéia de que uma política ambiental terá mais chances de ser bem 

sucedida se tiver o apoio da União e dos Estados, já que estes são dotados de melhores 

recursos técnicos e financeiros, na solução dos problemas ambientais locais. Bem como, a 

idéia de que a descentralização na fiscalização das leis no município facilitaria a sua aplicação 

(KRELL, 1994a, p. 8).  

 O SISNAMA, de acordo com o artigo 6º da Lei 6.938/81, é formado por órgãos e 

entidades federais, estaduais e municipais. Compõe a estrutura da União, o órgão superior, 

formado pelo Conselho de Governo; o órgão consultivo e deliberativo, pelo CONAMA; o 

órgão central, pelo Ministério do Meio Ambiente e o órgão executor, pelo IBAMA. Há 

                                                 
71 De acordo com a análise de Antunes (2000, p. 66), “a configuração do SISNAMA é bastante complexa, pois a 
coordenação entre os diversos atores do sistema depende de toda uma série de circunstâncias que variam desde a 
desigualdade científica e técnica entre os seus integrantes, rivalidades regionais, opções econômicas e até mesmo 
dificuldades entre governos de partidos e interesses diferentes”.  
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previsão, ainda, dos órgãos setoriais, compostos por órgãos ou entidades da Administração 

Pública Federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades 

estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do 

uso de recursos ambientais, de acordo com o art. 3º, V do Decreto nº 99.274/90. Nos Estados 

os órgãos seccionais compõem o sistema e no município, os órgãos locais. O Anexo traz a 

figura 1 com a estrutura do SISNAMA. 

 A Constituição do Estado de Pernambuco, promulgada em 5 de outubro de 1989, 

prevê, no seu art. 206, o estabelecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente; da Política 

Estadual de Meio Ambiente e do Plano Estadual de Meio Ambiente como instrumentos hábeis 

para a implantação pelo Poder Público do processo permanente de gestão ambiental. Os 

artigos 208, 209 e 210 dispõem, respectivamente, sobre cada um desses instrumentos. No § 2º 

do art. 210, há menção expressa do estabelecimento de programas conjuntos entre o Estado e 

os municípios sobre a proteção de certas questões ambientais. 

O modo de atuar de cada órgão dependerá da organização administrativa de cada 

entidade federativa. Como ressalta Machado (2000, p. 80-1), a autonomia do município deve 

permitir que o mesmo tenha ou possa ter sistemas de atuação administrativa não semelhante 

ou desiguais aos vigentes nos Estados. Os Estados, por sua vez, poderão ter, também, sua 

organização administrativa ambiental diferente do Governo Federal. Assim, as normas gerais 

federais ambientais não podem ferir a autonomia dos Estados e dos Municípios, exigindo dos 

mesmos uma estrutura administrativa ambiental idêntica à praticada no âmbito federal.  

Nessa estrutura, o CONAMA desempenha uma função normativa importante, pois, é o 

órgão competente para a edição de normas e padrões ambientais.72 Este órgão, através de 

resoluções, tem regulado sobre a maioria desses assuntos. O papel regulador dos órgãos 

consultivos e deliberativos é fundamental no acompanhamento do avanço científico e 

tecnológico sobre as questões relacionadas ao meio ambiente em todas as suas dimensões. 

Muitas vezes, as resoluções tratam de assuntos bastante técnicos, sendo comum descerem a 

minúcias, para serem objetos de uma regulamentação legal. 

As resoluções são atos normativos infralegais, emanadas por autoridades da 

administração pública, diversas do chefe do poder executivo, com a finalidade de estabelecer 

                                                 
72 O art. 8º da Lei 6.938/81, enumera as demais competências deste órgão, assim como o art. 7º do Decreto 
99.274/90, que regulamenta a lei ora referida, com alterações do Decreto nº 3.942/01. 
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normas sobre o modo de cumprimento da lei pela administração.73 Por não exigirem os 

mesmos trâmites do processo legislativo ordinário, as resoluções são mais dinâmicas quanto a 

sua aprovação e revogação.  

Mas podem trazer uma maior insegurança ao aplicador da norma. Além de serem 

constantemente atualizadas, às vezes extrapolam o seu âmbito de competências, chegando, 

inclusive, a cometerem ilegalidades ou inconstitucionalidade. As resoluções não podem 

contrariar a lei, nem tampouco, criar direitos, obrigações, proibições ou punições. Com efeito, 

Silva (2000, p. 193) considera que: 

  
A questão mais delicada da Política Nacional do Meio Ambiente reside na qualidade 

dos meios normativos de sua execução. Habituou-se, desde o regime militar, a atuar 

nessa matéria por meio de portarias e resoluções de órgãos do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente, o que facilita a sua criação e alteração. Essa flexibilidade, se por um 

lado é conveniente, em face de situações de emergência, por outro importa insegurança 

jurídica para os destinatários desses instrumentos infralegais, cumprindo, mesmo, 

verificar, em cada caso, até que ponto a situação regulada não exigiria lei, a fim de 

resguardar o princípio da legalidade, que se acha inscrito no art. 5º, II, da Constituição 

da República.  

 

Os órgãos estaduais e municipais, também, poderão emitir padrões de qualidade 

ambiental, dentro da sua área de competência. Por isso, a constitucionalidade do inciso VI do 

art. 8º é duvidosa, pois, ao dispor que o CONAMA é competente para “estabelecer, 

privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, 

aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes”, contraria a 

repartição de competências disposta na Constituição Federal. O CONAMA, órgão federal, não 

                                                 
73 A resolução editada em sede administrativa não se confunde com a resolução do art. 59, VII da CF. Esta é 
emitida pelo poder legislativo, aquela faz parte do extenso rol de atos normativos emanados pela Administração 
Pública, bem como instruções, circulares, regimentos, estatutos, dentre outros. De acordo com Clève (2000, p. 
271, 277), tais atos integram um conceito lato de regulamento, que no direito brasileiro podem ser definidos 
como qualquer ato normativo (geral e abstrato) emanado dos órgãos da Administração Pública. Difere-se, 
também, do poder regulamentar exercido privativamente pelos chefes do poder executivo da União, do Estado e 
do Município com a finalidade de especificar a execução das leis de suas competências, que em nível 
constitucional federal provém do art. 84, IV. Esse é o regulamento em sentido estrito. 
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tem atribuição privativa de estabelecer normas e padrões ambientais, uma vez que a 

competência ambiental é concorrente, devendo a União restringir-se às normas gerais.74  

Apesar dos órgãos seccionais e locais poderem dispor sobre os assuntos de suas 

competências, estes não a exercem efetivamente, por isso, na maioria das vezes, adotam toda a 

regulamentação do órgão federal. A maioria das normas legais ambientais estaduais e 

municipais remete-se a regulação das resoluções do CONAMA. 

Os Estados e os Municípios para integrarem-se ao SISNAMA devem criar uma 

estrutura que comporte uma secretaria, um plano ou política e um conselho que verse sobre 

questões ambientais. 

O Sistema Estadual de Meio Ambiente pernambucano é formado pelas seguintes 

instituições: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA, criada pela Lei 

nº 10.920/93 e regulamentada pelo Decreto 21.540/99; Secretaria de Recursos Hídricos – 

SRH; Conselho Estadual do Meio ambiente – CONSEMA, criada pela Lei nº 11.021/91, 

alterada pelas Leis 11.721/99 e 11.734/99 e Resolução nº 01/2000, que dispõe sobre o 

regimento interno do órgão; Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH; Companhia 

Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH, criada pela Lei nº 7.267/76, alterada pela Lei 

11.516/97 e regulamentada pelo Decreto 20.598/98 e Companhia Independente de 

Policiamento do Meio Ambiente – CIPOMA, criada pelo Decreto nº 14.147/89. O Anexo traz 

a figura 2 com a estrutura do sistema estadual. 

A SECTMA tem por finalidade formular, fomentar e executar as ações de política 

estadual de desenvolvimento científico e tecnológico; planejar e executar a política estadual de 

proteção ao meio ambiente; promover e financiar ações e atividades de incentivo à ciência e à 

pesquisa científica. 

O CONSEMA é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, formado por 

representantes de entidades governamentais e da sociedade civil organizada, paritariamente, e 

encarregado da definição da Política Estadual de Meio Ambiente, segundo o art. 208 da 

Constituição do Estado de Pernambuco. Dentre as atividades de sua competência, destaca-se a 

de definir os sistemas, as políticas e os planos de proteção do meio ambiente e dos recursos 

                                                 
74 Nesse sentido o STJ reconheceu a competência legislativa do Estado do Rio de Janeiro para regular sobre 
índices toleráveis de fumaça expedidos por veículos automotores. A ementa desse julgado diz o seguinte: I – 
Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que as normas regulamentadoras dos índices toleráveis de 
produção de fumaça causada por veículos automotores, editadas pelo estado do Rio de Janeiro, não violam o art. 
8º, inc. VI da Lei 6.938, de 1981. Precedentes. II – Recurso especial não conhecido”. (Brasil, 1999a, p. 124) 
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ambientais; de deliberar por meio de resoluções, decisões e recomendações; de estabelecer 

critérios para declaração de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação de poluição e 

criar câmaras técnicas, comissões e grupos de trabalho, visando discutir e encaminhar ações 

sobre temas relativos ao desenvolvimento sustentável do Estado. 

A CPRH é responsável pela execução da Política Estadual de Meio Ambiente, atuando 

no controle da poluição urbana, industrial e rural, na proteção do uso do solo e dos recursos 

hídricos e florestais, mediante as atividades de licenciamento e autorização; fiscalização; 

monitoramento e gestão dos recursos ambientais. 

O meio ambiente também pode ser inserido no contexto de um sistema municipal, de 

modo a interagir com a política e a gestão ambiental federal e estadual. Milaré (1999, p. 38-

47), designa a base do que seria o Sistema Municipal do Meio Ambiente – SISMUNA, através 

de um arcabouço legal, cujos instrumentos para a sua implementação podem ser A Lei 

Orgânica, o Plano Diretor e demais normas legais; um aparato institucional, através da 

instituição de órgãos ou conselhos e um suporte econômico, como, por exemplo, pelo fundo 

municipal do meio ambiente, incentivo tributário, contribuição de melhoria, taxa de 

conservação, compensação financeira e consórcio intermunicipal.  

Em nível municipal, o Decreto 11.245/79 criou, pioneiramente, o Conselho de Defesa 

do Meio Ambiente – CONDEMA da cidade do Recife, órgão consultivo e de assessoramento 

em questões referentes ao equilíbrio ecológico e ao combate à poluição ambiental. A Lei 

Orgânica do Recife, promulgada em 04 de abril de 1990, no seu art. 130, dispõe que o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão colegiado de composição paritária entre 

representantes do município e da sociedade civil, estabelecerá as diretrizes relativas ao meio 

ambiente. A norma regulamentadora desse conselho é a Lei nº 15.707/92, criadora do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMA, responsável pelas formulações, controle, 

acompanhamento e fiscalização da Política Municipal do Meio Ambiente. Essa norma foi 

modificada pela Lei nº 15.857/94, que lhe alterou a sigla, passando a ser COMAM e 

introduziu alterações na sua estrutura. As ações executivas ficam a cargo da Secretaria de 

Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente do município do Recife. Dentre as suas 

competências, destaca-se a de planejar intervenções urbanísticas e ambientais. 

As resoluções do CONAMA que estabelecem competências para o Estado ou o 

Município constituem um ‘exaltação’ para que eles as cumpram, pois, não os vinculam. Elas 
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são o instrumento normativo hábil para fixar competências, já que estas decorrem diretamente 

do texto constitucional. 

As principais críticas feitas ao SISNAMA residem, primordialmente, numa certa 

desarmonia entre a sua estrutura e a divisão administrativa de competências constitucionais. 

Para a implementação de um sistema de tal ordem faz-se necessário uma coordenação 

equilibrada entre todos os entes administrativos. No entanto, observa-se muita disparidade 

entre as realidades dos diversos Estados e Municípios brasileiros. O que propicia a 

centralização das decisões pelos órgãos federais, afetando a esfera de autonomia dos demais 

entes político-administrativos. Nesse sentido, Krell (1994a, p. 9) afirma que: 

 
Toda a construção normativa do SISNAMA tem como principal defeito o 

fundamentar-se na idéia errônea-comum, aliás, a muitas leis ambientais brasileiras – 

de que uma lei federal possa criar, de cima para baixo, um sistema completo que 

defina de maneira nítida e exata os campos de ação dos diferentes níveis de governo. 

No Brasil, uma tal tentativa nunca teve e continua a não ter respaldo legal. 

 

 

4.5. O interesse metropolitano no controle da poluição 

 

 

O fenômeno metropolitano brasileiro surgiu a partir de um intenso processo de 

urbanização. Observa-se a existência de um município-núcleo em torno do qual existem vários 

municípios contíguos formando um complexo urbano que congrega diversas funções. Os 

limites político-administrativos não mais coincidem com os limites sociais, econômicos e 

institucionais dos municípios envolvidos. 

A constituição jurídica da Região Metropolitana condiciona o surgimento de um 

município metropolitano, que, diferencia-se da concepção jurídica tradicional de município. 

Como afirma Alves (2001, p. 65) “o município tradicional engole a cidade, mas o município 

metropolitano, ao contrário, é engolido pela grande cidade”.  

Eros Roberto Grau (1974, p. 25-6), em obra jurídica precursora do tema, conceituou 

Região Metropolitana, em sentido amplo, como sendo: 
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O conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade demográfica, 

que constitui um pólo de atividade econômica, apresentando uma estrutura própria 

definida por funções privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma 

mesma comunidade sócio-econômica em que as necessidades específicas somente 

podem ser, de modo satisfatório, atendidas através de funções governamentais 

coordenada e planejadamente exercitadas. 

 

A Constituição brasileira de 1967 tratou da instituição das Regiões Metropolitanas e 

determinou a sua fixação como sendo de competência da União, mediante Lei Complementar, 

o que revela o caráter centralizador do regime político da época.75 A Emenda Constitucional nº 

1 de 1969 também tratou do tema, mas sem trazer modificações substanciais, apenas alterou 

parcialmente a redação anterior.76 Com base nessa previsão constitucional a Lei 

Complementar nº 14, de 08 de junho de 1973 estabeleceu as Regiões Metropolitanas de São 

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. E a Lei 

Complementar nº 20/74 instituiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma mudança significativa na regra de 

competência para o estabelecimento das Regiões Metropolitanas. Esta passou da União para 

os Estados que, mediante lei complementar, poderão instituir Regiões Metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum, conforme o § 3º do art. 25 da CF. 

Essas entidades representam diferentes formas de organização espacial. Quanto à 

Região Metropolitana, existe um certo consenso do que ela significa, como já foi visto. O 

mesmo não se pode afirmar das demais. Silva (1997, p. 138), entende por aglomerações 

urbanas as áreas urbanas sem um pólo de atração urbana, quer tais áreas sejam das cidades 

sedes dos municípios ou não e por microregiões o grupo de municípios limítrofes com certa 

homogeneidade e problemas administrativos comuns, cujas sedes não sejam unidas por 

continuidade urbana.  

                                                 
75 Seu § 10º do art. 157 dispunha: “A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões 
metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a 
mesma comunidade sócio-econômica, visando a realização de serviços de interesse comum” (BRASIL, 2001a). 
76 O art. 164 determinava que: “A União, mediante lei complementar, poderá, para a realização de serviços 
comuns, estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente de sua 
vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade socioeconômica” (BRASIL, 2001b). 
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Já Lewandowski (1989, p. 177), compreende as aglomerações urbanas como regiões 

compostas de municípios contínuos e contíguos, que, além das características estruturais e 

formais que as marcam como regiões, têm a particularidade de conter, em seus limites 

territoriais, conurbações. E, por microregiões, um conglomerado contínuo e contíguo de 

municípios, com um grau determinado de unidade e integração funcionais, de hierarquia e 

dependência na rede urbana, e nas relações destas com os espaços econômicos que organizam 

e atendem, e sem quaisquer outras particularidade em sua conformação, identificando-as com 

as regiões administrativas adotadas pelo Estado. 

Entende-se que a expressão ‘funções públicas de interesse comum’ referida na atual CF 

é mais abrangente do que a execução dos ‘serviços comuns’ da norma constitucional anterior, 

pois, abrange também, a normatização (fixação de parâmetros, padrões etc.), o 

estabelecimento de políticas públicas (planos, programas, projetos, financiamento etc.) e os 

controles (licenças, fiscalização etc.), gerando uma flexibilidade maior quanto à aplicação da 

mesma (ALVES, 2001, p. 75).  

Grau (1974, p. 120), compreende que o estabelecimento das Regiões Metropolitanas 

não deverá comprometer a autonomia municipal, desde que a gestão de determinados serviços 

públicos de interesse comum metropolitano não resultem em perda qualitativa dessa 

autonomia, mesmo que exista diminuição da quantidade de serviços administrados pelos 

municípios integrantes da região estabelecida. A diminuição quantitativa de serviços 

municipais atua em benefício de todos os envolvidos. Acrescenta ainda, que as regiões 

metropolitanas constituem um instrumento específico para a realização do modelo de 

federalismo cooperativo. 

Como já foi visto no item 4.2.1., existem determinados ‘interesses’ que são nitidamente 

locais, alguns dizem respeito a dois ou mais municípios e outros envolvem todo o âmbito 

metropolitano. O interesse metropolitano vai além do mero interesse de uma ou mais 

localidades. No caso de conflito entre tais interesses, Furtado (1995, p. 119) seguindo a idéia 

da prevalência da entidade ‘maior’ considera a primazia do interesse metropolitano sobre o 

local.77 No entanto, a autonomia municipal deve ser preservada, devendo-se, ainda, como 

ressalta Alves (2001, p. 71): 

                                                 
77 As críticas a este raciocínio foram feitas no tópico 4.2.2. e, também se aplicam no caso do interesse 
metropolitano em face do interesse municipal. 
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Empreender um esforço crítico e consciente para harmonizar as implicações dela 

decorrentes com as exigências da ação pública a nível regional, com o fito de 

neutralizar, quando for o caso, as decisões político-administrativas entre si 

discrepantes ou desconformes com as necessidades emergentes da metrópole e, 

particularmente, com o objetivo de orientar seu desenvolvimento integrado e 

sustentável. 

 
Brasileiro (1989, p. 192), ratifica a idéia de que a própria Região Metropolitana carrega 

consigo uma redistribuição de poder, acrescentando que de certo modo é um quarto nível de 

poder, competindo com estados e municípios pela execução de algumas tarefas e por recursos. 

Por isso, “ao município não interessa abrir mão de parcela de seu poder, mas lutar para 

ampliar o conceito de autonomia municipal. Ao Estado também não interessa tratar os 

municípios e, principalmente, o pólo metropolitano, a sede de uma forma integrada e 

coordenada. A co-gestão do Estado e município torna-se difícil”. 

A configuração da Região Metropolitana como um quarto nível de poder, na atual 

estrutura do federalismo brasileiro, não é possível. A competência normativa sobre assuntos de 

seu interesse recai na Assembléia Legislativa do Estado a que façam parte. Não possuem 

representantes próprios, estes são os membros das municipalidades. O caráter administrativo 

prevalece no ente metropolitano, embora algumas funções regulamentares sejam exercidas por 

seu órgão consultivo e deliberativo. 

A Constituição do Estado de Pernambuco prevê no seu art. 95 a criação das regiões. E, 

a Lei Complementar Estadual nº 10, de 06 de janeiro de 1994, vem dispor sobre a Região 

Metropolitana do Recife que compõe uma unidade organizacional, geoeconômica, social e 

cultural constituída por um agrupamento de municípios para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.  

A definição de interesse metropolitano e de interesse comum no âmbito metropolitano 

não foram bem esclarecidos pela norma.78 Já para a função pública de interesse comum no 

âmbito metropolitano foram enumeradas algumas atividades, tais como o planejamento das 

questões ambientais, cujos campos de atuação podem ser, dentre outros, o sistema viário e o 

                                                 
78 O inciso III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 10/94 ao tratar das definições para efeitos da lei, dispõe, 
respectivamente, que interesse metropolitano é toda ação que concorra para o desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Recife e interesse comum metropolitano é toda ação de interesse metropolitano, para cuja 
execução sejam necessárias relações de compartilhamento intergovernamental dos agentes públicos. 
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trânsito, os transportes e o tráfego de bens e pessoas e o controle da qualidade ambiental, de 

acordo com o art. 3º, V, a e parágrafo único, V e XI, respectivamente, da lei em tela. 

O art. 6º da Lei Complementar nº 10/94 instituiu o Sistema Gestor Metropolitano – 

SGM, composto pelo Conselho de Desenvolvimento da RMR - CONDERM, órgão consultivo 

e deliberativo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Planejamento do Estado; 

pela Fundação de Desenvolvimento da RMR - FIDEM, órgão com funções executivas e de 

prestação de apoio técnico e pelo Fundo de Desenvolvimento da RMR - FUNDERM, órgão 

financeiro, conforme a Figura 3 constante do Anexo. 

O CONDERM79 é competente, dentre outros, para deliberar sobre a instituição dos 

instrumentos de planejamento de interesse metropolitano, como o Plano de Desenvolvimento, 

os Planos Diretores Setoriais, os Planos Sub-Regionais, o Sistema de Informações 

Metropolitanas e o Sistema de Financiamento Metropolitano (art. 7º, VII da Lei 

Complementar 10/94).  

O planejamento e a gestão metropolitana poderão concretizar-se através do Plano 

Diretor da RMR; de planos e programas setoriais; do plano diretor de informações para o 

planejamento; da legislação urbanística e ambiental; de normas, padrões e critérios relativos 

ao controle urbano e a manutenção da qualidade ambiental; do planos plurianuais; de 

diretrizes orçamentárias; do orçamento anual; de políticas fiscal e tributária; de convênios, 

acordos, consórcios, contratos multilaterais e outros instrumentos voltados para a cooperação 

intermunicipal e intergovernamental e do fundo de desenvolvimento da RMR, conforme o art. 

8º da Lei  Complementar 10/94 (grifo nosso). 

A Região Metropolitana do Recife é composta por 14 (catorze) municípios, são eles: 

Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, 

Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São 

Lourenço da Mata, conforme a disposição topográfica do mapa constante da Figura 4 do 

Anexo. Os dados populacionais e a área correspondente à unidade territorial da RMR 

encontram-se na Tabela 1. 

 

 

                                                 
79 O CONDERM através das Resoluções nºs 06 e 07/94, instituiu, respectivamente, a Câmara Metropolitana de 
Meio Ambiente e Saneamento para lhe dar suporte em questões relativas à fixação dos padrões de qualidade 
ambiental, dentre outros assuntos, e a Câmara Metropolitana de Transporte. 
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TABELA 1: População e área territorial por município. RMR, 2000 

 
Município População Área (Km2) 

Abreu e Lima 89.039 129 
Araçoiaba 15.108 96 
Cabo de Santo Agostinho 152.977 447 
Camaragibe 128.702 48 
Igarassu 82.277 303 
Ipojuca 59.281 513 
Itamaracá 15.858 65 
Itapissuma 20.116 74 
Jaboatão 581.556 256 
Moreno 49.205 191 
Olinda 367.902 38 
Paulista 262.237 102 
Recife 1.422.905 218 
São Lourenço da Mata 90.402 263 
Total 3.337.565 2.743 
Fonte: IBGE (2001). 
 

 

A RMR localiza-se geograficamente na fachada oriental do nordeste, possui uma 

altitude média de 4 metros, latitude sul 8º 04’ 03’ e longitude oeste 34º 55’ 00’. Podem ser 

identificadas três unidades topográficas bem diferenciadas, são elas: Planície Flúvio-Marinha, 

Tabuleiros Sedimentares e Elevações do Complexo Cristalino. A principal unidade é a 

primeira na qual encontra-se o núcleo urbano do Recife (CPRH/GTZ, 1999, p. 14-15). 

Além dessas características gerais que configuram os aspectos do meio ambiente 

natural da RMR, a vegetação, as condições climáticas e metereológicas também constituem 

um fator importante para aferição da qualidade do ar. Atualmente, da floresta primitiva que 

recobria a zona da mata restam apenas fragmentos, sendo evidente a escassez de áreas verdes. 

No Recife e no norte da Região há uma predominância de coqueiros, culturas alimentícias e, 

principalmente, cana-de-açúcar (CPRH/GTZ, 1999, p. 14). 

O clima predominante na RMR é quente e úmido. A situação dos ventos, sua direção e 

velocidade; a precipitação pluviométrica; a umidade relativa e a temperatura do ar são fatores 

que devem ser levados em consideração na aferição da concentração de poluentes 

(CPRH/GTZ, 1999, p. 17, 69-72).  

Através de um profundo diagnóstico ambiental da Região Metropolitana é possível 

firmar o seu interesse na solução de problemas comuns aos vários municípios que a compõem. 
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Problemas estes, tais como o da poluição veicular, que não receberiam um tratamento 

adequado se ficassem restritos ao âmbito das municipalidades individualmente. A abordagem 

coordenada e integrada se apresenta como uma possível solução para os problemas em comum 

e ao mesmo tempo um desafio para articular entraves de ordem política, técnica e financeira. 
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5. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO AR EM FACE DA POLUIÇÃO VEICULAR 

 

 

5.1. A poluição do ar como fator de degradação ambiental 

 

 

A atmosfera, mais especificamente a troposfera que é a camada em que vivemos, é 

constituída por aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e quantidades 

ligeiramente variáveis de argônio, dióxido de carbono, vapor de água e outros minerais nobres 

que, a partir da terra e da massa líquida, circulam, formando os ciclos da biosfera,80 que 

mantêm a vida na superfície da Terra. É responsável pela formação da matéria prima da 

respiração dos seres vivos81 e pela filtração dos raios solares, o que favorece o equilíbrio dos 

ecossistemas (Silva, 2000, p. 105). 

O ar urbano contém, ainda, monóxido de carbono e dióxido de enxofre, em grandes 

quantidades, além de mercúrio, cádmio, zinco, compostos clorados, sílica, diversos 

hidrocarbonetos (borracha, óleos, metano, propano, plásticos e outras formulações), amianto e 

compostos industriais e seus derivados, o que se designa como poluentes primários (quando a 

tecnologia humana é diretamente responsável pela produção). Existem também os poluentes 

secundários (formados a partir de emissões artificiais que se combinam, geralmente ajudadas 

pela luz solar) e os poluentes naturais (decorrentes da decomposição de matérias, pólens de 

vegetais, esporos de fungos e odores causados por vestígios de moléculas no ar) (Marques, 

2000, p. 94). 

A poluição ambiental é bem abrangente e engloba uma série de aspectos, podendo 

manifestar-se através do ar, da água e do solo. Mas nem sempre é possível identificar os seus 

efeitos através de apenas um dos componentes do meio ambiente natural. A poluição, 

usualmente, afeta o meio ambiente como um todo. Tal fato ocorre, por exemplo, através da 
                                                 
80 A biosfera é formada pela litosfera (solo e rochas), hidrosfera (águas) e atmosfera (camada gasosa). Esta por 
sua vez, compõe-se da troposfera, também chamada de baixa atmosfera (na qual é encontrado o oxigênio que 
respiramos), cuja extensão vai até 15 Km a partir do Equador e até 10 Km de altitude a partir dos pólos; da 
estratosfera, entre 15 a 48 Km de altitude (que contém a camada de ozônio); da mesosfera, até 80 Km de altitude; 
da termosfera, de 80 a 496 Km de altitude (na sua parte mais alta encontra-se a ionosfera) e da exosfera, de 496 a 
9.600 Km (camada limítrofe da atmosfera com o espaço) (Rodrigues, Bennati, 2001, p. 149). 
81 Atmosfera e ar são termos que serão utilizados com o mesmo sentido. O ar desempenha um papel fundamental 
para a vida em todas as suas formas. Um ser humano saudável pode passar até cinco semanas sem se alimentar, 
cinco dias sem tomar água, mas não pode passar mais de cinco minutos sem ar (CPRH, 1994, p. 19). 
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poluição provocada por resíduos sólidos, por rejeitos perigosos, por agrotóxicos e a radioativa, 

que podem contaminar o ar, a água e o solo.82

Um desequilíbrio entre os componentes formadores do ar pode provocar a poluição, 

que por sua vez ocorre por fatores naturais, como as erupções vulcânicas, plantas e 

decomposição da matéria orgânica e/ou por fatores artificiais ou antropogênicos, decorrentes 

da ação do homem sobre o meio ambiente. Como ressalta Fellenberg, “ar completamente 

limpo, com cuja existência o habitante das metrópoles tanto sonha, não existe, a não ser que o 

produzamos artificialmente num laboratório” (Fellenberg, 1980, p. 30). Desta forma, mesmo 

que numa situação hipotética fosse eliminada toda a poluição provocada pelo homem, restaria 

a poluição natural que dependendo de condições físicas do local sofre variações.  

As indústrias, as queimadas e os veículos são os maiores agentes poluidores do ar. As 

fontes de poluição83 podem ser fixas ou estacionárias e móveis. Estas são constituídas, por 

exemplo, pela transmissão de poluentes veicular; já aquelas, pelas indústrias, incineradores ou 

usinas termoelétricas. Segundo Branco e Murgel (1995, p. 25): 

 
Todos os poluentes que são lançados diretamente pelas indústrias, veículos ou 

operações de queima são denominados poluentes primários. A partir deles, ocorrem 

reações na atmosfera, segundo determinadas condições de temperatura, unidade e 

radiação solar. Formam-se, assim, novos poluentes, que são denominados 

secundários.  

 

A poluição do ar desenvolve-se num sistema composto ciclo de nascimento, vida e 

morte de acordo com a seguinte seqüência de eventos: 

 
Primeiro, são gerados e emitidos pelas fontes poluidoras; em seguida, são 

transportados (pelo vento médio) através da atmosfera, sofrendo durante esse 

transporte, simultaneamente, transformações físicas (dispersão ou difusão e 

                                                 
82 Como esclarecem Rosa e Philippi (2001, p. 227-28), “nem sempre é possível separar a poluição ambiental por 
modalidades, pois, muitas vezes, elas ocorrem conjuntamente, havendo vários fatores de interdependência entre 
as mesmas. Por exemplo, o lançamento do lixo em terrenos baldios resulta na poluição do solo e pode ocasionar a 
poluição da água superficial ou subterrânea, por meio do escoamento ou infiltração dos líquidos provenientes do 
lixo. Por outro lado, é comum a queima do lixo exposto, resultando na poluição do ar. A poluição visual, o 
aspecto desagradável, é outra conseqüência dos depósitos de lixo a céu aberto”. Sem falar dos aspectos sociais e 
econômicos resultantes dos chamados “lixões”.  
83 Fonte de poluição pode ser entendida como o local, a atividade ou o objeto do qual emanam elementos 
poluentes que degradam a qualidade do meio ambiente (Silva, 2000, p. 181).  
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sedimentação), químicas (reações químicas) e biológicas; por fim, deixam a 

atmosfera, removidos pelos receptores (seres vivos e materiais) (Orsini, Andrade, 

1997, p. 11).  

 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, através do seu art. 3º, II define a degradação 

da qualidade ambiental como: “a alteração adversa das características do meio ambiente” e no 

inciso III define a poluição como sendo: 

 
A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos.84

 
Como lembra Machado (2000, p. 480), nessa definição legal, são protegidos o homem 

e sua comunidade, o patrimônio público e o privado, o lazer e o desenvolvimento econômico 

através das diferentes atividades, a flora e a fauna, a paisagem e os monumentos naturais. 

Adverte, ainda, que pode haver poluição ambiental mesmo que os padrões ambientais sejam 

observados, devido ao descumprimento das demais hipóteses previstas na norma, que são 

independentes umas das outras.  

A poluição do ar constitui um dos maiores problemas ambientais da atualidade, 

principalmente, porque não reconhece fronteira devido ao regime dos ventos e a outras 

condições climáticas. Não existem limites territoriais para a poluição atmosférica, já que ela 

pode ir muito além da área onde foi produzida. Hoje em dia, temos conhecimento de que a 

poluição ultrapassa as barreiras do local, apesar de ter nele a sua fonte de produção.85 Essa 

poluição repercute na qualidade de vida das pessoas, principalmente, através da saúde. A esse 

respeito, observar o Quadro 1 do Anexo. Seus aspectos negativos podem, ainda, ser 
                                                 
84 Além do conceito normativo de poluição existem inúmeros conceitos científicos, dentre eles, destaca-se o de 
Branco e Murgel (1995, p. 18), que definem a poluição do ar como sendo “a mudança em sua composição ou em 
suas propriedades, causada por emissões de poluentes, tornando-o impróprio, nocivo ou inconveniente à saúde, 
ao bem-estar público, à vida animal e vegetal e, até mesmo, a alguns materiais. As emissões de certas substâncias 
são ainda consideradas poluentes se forem prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou impedirem a 
execução dos afazeres normais da população”.  
85 Nesse sentido Hughes (1996, p. 450) afirma: “Atmospheric pollution is no respecter of internacional 
boundaries. Nor is it the province of any discipline: to reduce atmospheric pollutants requires action on a wide 
variety of fronts – technological, planning, social, economic, as well as legislative”.   
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observados na fauna, na flora, no patrimônio físico (construções e equipamentos) e cultural 

(paisagem e monumentos). 

Vários estudos científicos têm demonstrado os efeitos desses indicadores, que quando 

em níveis muito elevados, podem provocar doenças, por exemplo, problemas respiratórios, de 

visão, ansiedade e diminuição do ânimo.86 Para aferição desses efeitos devem ser levadas em 

consideração determinadas variáveis, tais como, os níveis de poluentes, as condições 

ambientais que os influenciam, a interação entre dois ou mais poluentes, o tempo de exposição 

e a sensibilidade do receptor. 

É importante ressaltar que segundo dados da OMS, mais de 50% das cidades do mundo 

possuem nível de monóxido de carbono superior ao limite considerado saudável devido as 

emissões lançadas na atmosfera pelos automóveis. Por isso, a fixação de padrões de qualidade 

do ar, bem como o controle das emissões de fontes fixas e móveis é essencial para reduzir essa 

espécie de poluição (Silva, S., 1997, p. 258). 

Além dos efeitos locais, que são sentidos nas áreas próximas às fontes de poluição, 

existem determinados efeitos relacionados à poluição do ar que revelam uma incidência 

global. Tais efeitos podem afetar o planeta como um todo, alterando os seus principais ciclos 

biogeoquímicos, tais como, a chuva ácida, a mudança climática, o efeito estufa e a diminuição 

da camada de ozônio. 

A chuva ácida é o processo no qual os poluentes lançados na atmosfera, 

principalmente, óxidos de enxofre e nitrogênio, retornam a Terra mediante precipitações sob a 

forma de chuva, neve, granizo e névoa.87 A chuva ácida pode poluir os recursos hídricos, 

acidificar o solo, afetar a fauna e a flora e desgastar prédios e monumentos. 

                                                 
86 O laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP tem realizado estudos 
epidemiológicos, relacionando variações de poluição atmosférica com variações correspondentes a admissões 
hospitalares por doenças respiratórias na cidade de São Paulo, cujos resultados dessa série de experimentos 
podem ser resumidos da seguinte forma: o aumento de poluição (especialmente por óxido de nitrogênio e 
material particulado) promove aumento de mortalidade por doenças respiratórias em idosos e crianças, nos dois 
dias subsequentes; de forma análoga, incremento de poluição estão associados ao aumento das consultas em 
prontos-socorros e internações hospitalares de crianças por doenças respiratórias; as associações estatísticas 
acima expostas são significativas e ocorrem mesmo dentro dos níveis tidos como aceitáveis pela legislação 
ambiental vigente; os modelos estatísticos estimam que cerca de 15% a 20% das internações respiratórias de 
crianças na cidade de São Paulo são promovidas pela poluição atmosférica ...  (Saldiva, 1997, p. 15). 
87 Segundo Rosa e Phillipi (2001, p. 234), “as águas da chuva têm pH (medida de acidez) em torno de 5,65, sendo 
levemente ácidas devido à presença de gases dissolvidos, especialmente o gás carbônico. Os gases poluentes 
lançados na atmosfera, como o SO2 e os óxidos de nitrogênio, se transformam em sulfatos e nitrato e, pela 
combinação com o vapor d’água, transformam-se novamente em ácido sulfúrico ou nítrico, aumentando a acidez 
e provocando as chuvas ácidas, com pH ainda menor do que 5,65”.  
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O efeito estufa é um fenômeno, decorrente de ações antrópicas, provocado pela grande 

presença de vapor de água e outros gases acumulados na atmosfera, como o gás carbônico e o 

metano, que permitem a entrada da luz e dificultam a saída de calor. Isto provoca o 

aquecimento da temperatura na Terra, tendo como conseqüências o derretimento das calotas 

polares e acréscimo do nível do mar, afetando, diretamente, as regiões litorâneas.  

O problema da diminuição da camada de ozônio veio à tona em 1974 através dos 

cientistas da Universidade da Califórnia, Mario Molina e Sherwood Rowland. Eles 

consideraram, inicialmente, o uso de clorofluorcarbornados (CFCs), halogênios e outras 

substâncias cloradas como causas da gradual destruição do ozônio estratosférico (O3). A estas 

somaram-se, posteriormente, a queima de combustíveis fósseis e o uso de fertilizantes (Valls, 

1999, p. 114). A Convenção de Viena, a definiu como a camada de ozônio atmosférico acima 

da camada planetária limite (São Paulo, 1997a). 

O ozônio na estratosfera exerce uma função muito importante, ou seja, impedir a 

entrada dos raios ultravioleta na troposfera. No entanto, a sua presença nesta camada 

atmosférica, torna-se muito perigosa para a saúde dos seres humanos, além de causar danos ao 

meio ambiente e a determinados tipos de materiais, devido a sua alta toxidade (Rodrigues, 

Bennati, 2001, p. 150). 

  

   

5.2. Tráfego e poluição veicular 

 

 

A defesa ambiental, também, constitui um objetivo básico do Sistema Nacional de 

Trânsito, conforme o art. 6º, I do CTB. Esse mesmo diploma legal, no § 1º do art. 1º, 

considera trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animas, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou 

descarga. A diferença entre as atividades de trânsito e de tráfego para Meirelles (2000, p. 369) 

é sutil, a primeira, compreende o deslocamento de pessoas ou coisas (veículos ou animais) 

pelas vias de circulação; já a segunda, resulta no deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias 

de circulação, em missão de transporte.  
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Os veículos automotores causam uma das mais graves fontes de poluição atmosférica, 

principalmente, nos centros urbanos, onde a frota de veículos particulares tem crescido de 

modo ininterrupto.88 A figura 5 do Anexo demonstra a evolução da frota de veículos no Estado 

de Pernambuco, na RMR e na cidade do Recife, no período de 1996 a 2000. E a Tabela 2 do 

Anexo traz a frota de veículos, dessas entidades, segundo o tipo no ano de 1999. 

 Os veículos89, apesar de individualmente, consistirem em pequenas fontes de poluição 

em comparação com as fontes de maior proporção, como as indústrias, devido a grande 

quantidade de veículos circulante podem atingir o mesmo ou um maior grau de proporção do 

que estas. Os veículos provocam não só a poluição atmosférica proveniente da combustão de 

combustíveis, mas também podem causar poluição sonora e/ou visual. 

Os veículos atuais são movidos por combustíveis fósseis, dos quais origina-se o 

petróleo de onde são provenientes o óleo diesel, a gasolina,90 e o gás natural, ou por 

combustíveis renováveis, como o álcool.91 O gás natural reduz o lançamento de CO e de 

outros gases poluentes, diminuindo significativamente a poluição do ar por ser de queima 

quase completa e vem sendo utilizado, também, em algumas atividades industriais. 

Como alerta Fellenberg (1980, p. 69), a longo prazo torna-se necessário encontrar um 

substituto para os derivados do petróleo, não apenas por causa da crescente poluição do ar, 

mas também por  causa das reservas limitadas destes combustíveis. Portanto, a busca de novas 

fontes energéticas deve prosseguir, para assegurar os meios de transporte às gerações futuras. 

                                                 
88 Em pesquisa realizada pelo Diário de Pernambuco sobre os dez problemas que mais irritam os cidadãos da 
RMR ficou constatado que os engarrafamentos, os buracos nas ruas ou calçadas; a falta de educação de 
motoristas e as Kombis que fazem transporte alternativo, todas questões ligadas ao tráfego, lideram a lista, 
seguida da sujeira nas ruas, camelôs, incivilidade, políticos, violência e meninos de rua (Beltrão, 2001, p. 8).  
89 Os veículos são todos os meios de transporte automotor, incluindo-se os automóveis, as motocicletas, os 
ônibus, os caminhões, os trens, as aeronaves, os barcos etc. O CTB, no seu art. 96, traz uma ampla classificação 
dos veículos de via terrestre. 
90 Branco e Murgel (1995, p. 70), esclarecem que “são freqüentes os comentários de que um veículo a diesel 
polui muito mais do que aqueles movidos a gasolina. Que carros a álcool não são poluidores. No entanto, essas 
afirmações não são válidas. Embora todos os veículos com motor a combustão lancem gases na atmosfera, há 
uma produção em maior quantidade de um ou de outro elemento, dependendo do combustível utilizado. Assim, é 
impossível uma comparação, pois, se o uso de um combustível alternativo diminui a emissão de um determinado 
poluente, pode, em certos casos, aumentar a produção de um outro”.  
91 A partir de meados da década de 70, o plantio da cana-de-açúcar foi incentivado pelo Estado para a produção 
do álcool hidratado como combustível em veículos leves e como complemento da gasolina numa porcentagem de 
22%, na forma de álcool anidro. A lei nº 10.203/01, que modificou a lei nº 8.723/93, estabeleceu que o percentual 
de 22% poderá ser elevado até o limite de 24 ou reduzido a 20%. Foram implementados projetos como o 
PROÁLCOOL, que impulsionou a indústria automobilística a fabricar carros movidos a álcool em grande 
proporção. Passadas mais de duas décadas, após a crise do petróleo, os carros atuais movidos por este 
combustível são pouco significativos. Além disso, as zonas canavieiras costumam utilizar uma prática muito 
nefasta à qualidade do meio ambiente, ou seja, a queimada da cana de açúcar.  
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Dunn (2000, p. 98-90) aponta o que considera como “as quatro ondas de 

descarbonização” da energia: o carvão, o petróleo, o gás natural e o hidrogênio. Acrescenta, 

ainda, que a primeira onda de interesse sobre as energias renováveis ocorreu nas décadas de 70 

e 80, devido à crise do petróleo. E a partir da década de 90 houve um crescimento dinâmico 

dessas energias (2000, p. 101). São consideradas energias desse tipo, dentre outras, a eólica a 

solar, que são chamadas energias limpas, pois, seus resíduos interferem pouco no meio 

ambiente por utilizarem processos naturais. 

A redução da poluição causada por veículos automotores está diretamente relacionada 

com a diminuição da emissão de substâncias tóxicas emitidas pelos gases de escape. Embora, 

os veículos causem poluição por outras vias, como através dos motores, sistemas de 

alimentação de combustível, cárter, desgaste de pneus e freios. 

As medidas que facilitem a circulação de veículos, aumentando, assim, a sua 

velocidade e diminuindo os congestionamentos serão benéficas ao meio ambiente. O que 

resulta numa economia de combustível e, conseqüente redução da emissão de poluentes. O 

modo como os condutores dirigem os seus veículos também influenciam na produção de 

poluentes.92  

Mas, existem outros fatores que influenciam na concentração de poluentes. Aspectos 

ambientais, como aqueles, referentes à redução de áreas verdes e a altura dos prédios, que 

versam sobre a disposição geográfica e espacial das construções na cidade, são alguns dos 

fatores que contribuem para o agravamento dessa situação. Além disso, é forte a relação entre 

poluição atmosférica e condições geológicas, topográficas, climáticas e meteorológicas da 

região a ser analisada, bem como sobre a quantidade de população urbana e da frota de 

veículos.  

Como lembra Meirelles (2000, p. 416), “a própria construção da cidade, desde o seu 

traçado, os materiais usados no calçamento das vias públicas e nos edifícios particulares, a 

maior ou menor quantidade de impurezas da atmosfera, as áreas recobertas de vegetação, 

podem alterar sensivelmente a temperatura urbana”. Acrescente-se o fato de que, o trânsito em 

ruas estreitas e com muitos cruzamentos ou na situação de grande congestionamento, a 

                                                 
92 Como afirma Branco e Murgel (1995, p. 72), “acelerações bruscas e desnecessárias, assim como todos os maus 
hábitos de dirigir, implicam aumento do consumo de combustível. Isso provoca também um acréscimo na 
produção de poluentes. Cuidados na condução do veículo e sua correta manutenção são os pontos de 
responsabilidade do motorista. Eles podem significar reduções nas emissões da ordem de 40%.  
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poluição torna-se mais grave, pois, os veículos trabalham em marcha lenta. Uma das medidas 

convenientes para minorar este problema seria a redução o trânsito nessas condições.93  

A Lei 8.723/93, no seu art. 14 e parágrafo único, dispõe que em função das 

características locais de tráfego e de poluição do ar, deverá haver um planejamento para a 

implementação de medidas para a redução da circulação de veículos, reorientação do tráfego e 

revisão do sistema de transportes para reduzir a emissão global dos poluentes, pelos órgãos 

ambientais, de trânsito e de transporte. O uso do transporte coletivo deve ser estimulado para 

corroborar com a redução de poluentes. Essa norma ressalta, ainda, no seu art. 11, o incentivo 

e a prioridade do uso de combustíveis automotivos de baixo potencial poluidor, assim 

considerados pelo IBAMA, principalmente, nas regiões metropolitanas. 

Os avanços na tecnologia de veículos trouxeram inúmeros benefícios econômicos e 

sociais, mas o crescimento ininterrupto da sua frota criou muitos problemas. Além da poluição 

atmosférica causada pelo consumo de combustíveis, os veículos causam desigualdades sociais, 

acidentes de trânsito, congestionamentos, impactos urbanos decorrentes da construção de vias 

e estacionamentos, poluição sonora, perda de áreas verdes e emissões de carbono que 

contribuem para o aumento das temperaturas globais (Sheehan, 2000, p. 118-21).94

 Para melhorar a proteção atmosférica devem ser criados e implementados metas 

graduais e planos que desestimulem a utilização de meios de transporte individuais. A 

consecução destes planos passaria, necessariamente, por incentivos econômicos a construção 

de automóveis menos contaminantes, como através de tributos ecológicos; pelo 

desenvolvimento de obras de infra-estrutura que incentivem e permitam o uso de bicicletas e 

pelo estímulo a construção de trens e metrôs ao invés de pistas automotivas (Valls, 1999, p. 

395).  

                                                 
93 Nesse sentido, Fellenberg (1980, p. 62) esclarece que “a construção e seleção das principais vias de transporte 
urbano devem levar em conta a direção do vento, que deve ter condições de varrê-las com facilidade. As ruas não 
devem ser demasiado estreitas e devem atravessar a cidade em uma direção mais conveniente. Ruas 
movimentadas e estreitas e não atingidas pelos ventos deveriam ser interditadas ao tráfego, com a transferência 
do trânsito para largas vias de contorno. O fechamento ao tráfego das regiões urbanas mais centrais e a criação de 
‘calçadões’ para o uso de pedestres já conseguiu aliviar em muitas cidades a poluição urbana”. 
94 Os impostos incidentes sobre os automóveis não cobrem os custos sociais do seu uso, sendo, desta forma, 
subsidiado por toda a sociedade. Neste mesmo sentido, alerta o Greenpeace, “os custos sociais dos 
congestionamentos compreendem o consumo adicional de combustíveis, a perda de horas de trabalho, lazer e 
convívio familiar, os custos de expansão e manutenção da malha viária, os custos impingidos aos sistemas de 
saúde no atendimento a acidentados e vítimas de doenças advindas da poluição do ar e os custos gerados pelos 
ataques das substâncias poluentes a materiais e ao patrimônio arquitetônico” (Cidades x automóveis, 2000). 
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5.3. O princípio da prevenção e a poluição veicular 

 

 

A prevenção constitui um princípio basilar do Direito Ambiental.95 Visa a evitar ou 

minimizar danos ambientais numa situação de risco mediante uma situação de incerteza 

científica. Para tal, deve-se considerar que a certeza científica não é absoluta e, sim relativa, 

por isso, mesmo quando restar dúvida, o princípio da prevenção deverá ser aplicado.  

O tipo do risco e o custo das medidas preventivas também deverão ser pesados. É 

necessário avaliar se o risco em espécie é reversível, ou seja, se é possível o retorno a situação 

anterior ao dano. Deve-se adotar a melhor tecnologia disponível a um custo aceitável. O custo 

não deve ser medido apenas por fatores meramente econômicos, mas sim, em conjunto com os 

fatores sociais e ambientais. Neste sentido Derani (1997, p. 167) ressalta que “O princípio da 

prevenção está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações 

futuras, como também de sustentabilidade ambiental das atividades humanas”. De acordo com 

a mesma autora: 

 
O princípio da precaução se resume na busca do afastamento, no tempo e espaço, do 

perigo, na busca também da proteção contra o próprio risco e na análise do potencial 

danoso oriundo do conjunto de atividades. Sua atuação se faz sentir, mais 

apropriadamente, na formação de políticas públicas ambientais, onde a exigência de 

utilização da melhor tecnologia disponível é necessariamente um corolário (1997, p. 

166).  

 

O princípio 15 da Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, de 1992 

(ONU, 1993a, p. 261), ressalta a importância do princípio da prevenção para a proteção do 

meio ambiente. O seu texto declara:  

 
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser 
                                                 
95 Este princípio também é chamado de “princípio da precaução” por alguns autores, tais como, Derani (1997, p. 
165) e Machado (2000, p. 46). Já Antunes (2000b, p. 28), chama-o de princípio da prudência ou cautela. Outros, 
os distinguem sob o argumento de que a prevenção revela efeitos imprevisíveis e a precaução, previsíveis. Nesta 
dissertação, os dois termos serão utilizados de modo igual, por não ser visualizado uma diferença muito nítida 
entre ambos.  
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utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para 

prevenir a degradação ambiental.  

 
A prevenção constitui, uma estratégia importante para evitar danos ao meio ambiente, 

uma vez que alguns deles são irreversíveis. Como afirma Dias (1997, p. 52): 

 
O que acima de tudo está (ou deve estar) em causa no direito e na política do 

ambiente é pois evitar a degradação deste; mais do que desenvolver instrumentos de 

“reação” aos atentados ambientais (que, em princípio, nunca permitirão a sua 

recuperação em termos de ele ser colocado no estado em que se encontrava antes do 

atentado), ...” 

 

Por isso, as ações de eliminação ou redução de poluentes na fonte geradora devem ser 

priorizadas no gerenciamento ambiental.96  

Em matéria ambiental, sobretudo no caso de poluição atmosférica, é imprescindível a 

adoção de uma política preventiva.97 As políticas públicas para a redução de poluição 

atmosférica, geralmente, baseiam-se no princípio da prevenção para imporem as suas medidas.  

O marco dessas políticas no Brasil é o Programa de Restrição à Circulação de Veículos 

Automotores na Região Metropolitana de São Paulo. Esse programa ficou conhecido como 

“operação rodízio” e consiste numa restrição ao uso de veículos em certos meses, dias e 

horários, através de uma escala conforme o final das placas dos mesmos, visando à prevenção 

de episódios críticos de poluição e ao atendimento aos padrões legais de qualidade do ar. A 

sanção administrativa imposta aos sujeitos infratores dessas normas consistiu numa multa por 

dia de utilização irregular do veículo.98  

                                                 
96 A prevenção à poluição ou a redução na fonte podem ser entendidas como “qualquer prática, processo, técnica 
ou tecnologia que vise a redução ou eliminação em volume, concentração e/ou toxidade dos resíduos na fonte 
geradora. Inclui modificações nos equipamentos, nos processos ou procedimentos, reformulação ou 
replanejamento de produtos, substituição de matéria-prima e melhorias nos gerenciamentos administrativos e 
técnicos da entidade/empresa, resultando em aumento de eficiência no uso dos insumos (matérias-primas, 
energia, água etc)” (Prevenção à poluição, 2001). 
97 Nesse sentido Hughes (1996, p. 449) afirma: “A most worrying aspect of the problem is the climatic 
uncertainty consequent on global warming, and this has led many to call for the application of precautionary 
principles nationally and internationally in the formulation of laws and policies designed, inter alia, to: promote 
greater energy economy; drive down the use of fossil fuels; promote the use of natural gas and renewable energy 
sources such as solar energy, wind, biomass and wave power; develop better public transportation and reduce 
consumption of fossil fuels by private vehicles”.  
98  Os resultados desse programa foram, no geral, positivos, apesar das dificuldades no setor de transporte 
coletivo e da resistência de alguns motoristas. O que se verificou através da utilização de um veículo mais antigo 
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Esse programa foi criado em 1995 em caráter facultativo, no período de 28 de agosto a 

1º de setembro, para a Região Metropolitana de São Paulo. Os proprietários de veículos foram 

estimulados a deixar de circular com seus carros uma vez por semana, das 7h30 às 17h30, de 

acordo com o final da placa. A adesão voluntária, calculada pela CETESB, foi em média de 

38,1%, chegando a alcançar o pico de 45, 1% (Secretaria do meio ambiente/ CETESB, 1997: 

38). Em 1996, passou a ter caráter obrigatório, de acordo com a Lei estadual nº 9.358/96 e o 

seu Decreto, de nº 41.049/96. Assim como, nos anos de 1997 e 1998, com base na Lei estadual 

nº 9.690/97, regulamentada pelo Decreto 41.858/97.99  

 

 

5.4. Instrumentos de controle da poluição veicular 

 

 

Várias medidas para controle da poluição atmosférica têm sido discutidas em âmbito 

internacional e nacional. Dentre alguns documentos internacionais mais importantes, pode-se 

destacar a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985; o Protocolo 

de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, de 1987 (em sua forma 

                                                                                                                                                         
com final de placa não coincidente com o do veículo principal do motorista. Esses “veículos reservas”, nem 
sempre atendiam as exigências de controle de poluição dos veículos mais novos, além de constituírem mais uma 
presença nos corredores de tráfego. Tal fenômeno ficou conhecido como “mexicanização”, em alusão as mesmas 
dificuldades enfrentadas no rodízio do México (Rodrigues, Bennati,  2001, p. 155-56). 
99  Essas normas foram alvo de várias ações judiciais por parte de particulares descontentes com as medidas 
restritivas. No entanto a maioria delas não obtive sucesso, como pode-se observar através das ementas das 
decisões judiciais a seguir: “ApCiv 38.466-5/7-00 TJSP – 8ª Cam. Dir. Públ. Férias – j. 29.07.1998 – Rel. Dês. 
José Santanna. Ementa: Legalidade e constitucionalidade da limitação de uso de veículo, por certo período e em 
determinada área urbana, com finalidade de preservação ambiental, de interesse coletivo. Inexistência de violação 
aos princípios da legalidade, isonomia e de propriedade. Recursos oficial e voluntários providos, para reformar a 
sentença e denegar a segurança.” (Brasil, 1998, p. 127-29). Em relação a lei 9.690/97: “ ApCiv 68.392.5/3 – 9ª 
CDP – TJSP – j. 31.03.1999 – rel. Des. Rui Cascaldi. Ementa: Lei Estadual  9.690/97. Constitucionalidade. 
Competência concorrente do Estado para legislar em matéria de meio ambiente e controle de poluição. Princípio 
da igualdade não violado. Segurança concedida em primeiro grau. Apelo provido para denega-la” (Brasil, 2000a, 
p. 320-21) e “ApCiv 073.546.5/9-00 – 9ª CDP – TJSP – j. 19.05.1999 – rel. Des. Sidnei Beneti. Ementa: Lei 
Estadual  9.690/97. Constitucionalidade. Competência concorrente do Estado para legislar em matéria de meio 
ambiente e controle de poluição. Princípio da igualdade não violado. Segurança denegada em primeiro grau. 
Apelação improvida” (Brasil, 2000b, p.321-22). 
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emendada de Londres, 1990) 100; a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, de 1992 101 e 

o Protocolo de Kyoto, de 1997 102.  

A Agenda 21103, no seu capítulo 9, trata da proteção da atmosfera e estabelece quatro 

áreas de programa: a) consideração das incertezas: aperfeiçoamento da base científica para a 

tomada de decisões; b) promoção do desenvolvimento sustentável: i. desenvolvimento, 

eficiência e consumo da energia104; ii. transportes; iii. desenvolvimento industrial; iv. 

desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e uso da terra; c) prevenção da destruição 

do ozônio estratosférico; d) poluição atmosférica transfonteiriça.  

Como afirma Mateo (1998, p. 268), “não tem sentido que a tutela proposta se realize 

somente por alguns países isoladamente. Só uma reação conjunta de escala internacional pode 

suscitar as adequadas aplicações legais”.  

Em nível nacional foi promulgada a Lei 8.723, de 24 de outubro de 1993, constituindo 

um valioso instrumento normativo no que concerne a redução de emissões de poluentes por 

veículos automotores.105 Dirige-se aos fabricantes de motores, de veículos e de combustíveis 

visando a redução da emissão dos níveis de poluentes por gases de escapamento que para tal, 

dispõem de um cronograma de implementação com limites e prazos expressos. 

Os veículos automotores só poderão ser comercializados após a Licença para Uso da 

Configuração de Veículos ou Motor – LCVM, que é emitida pelo IBAMA. Este órgão, 

                                                 
100  Ambos promulgados pelo Decreto nº 99.280/90. 
101 Promulgada pelo Decreto nº 2.622/98. E o Decreto 3.515/00 que criou o Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas. 
102 Segundo Soares (2001, p. 274), “trata-se de um texto complexo, de 24 artigos não emendados, e mais dois 
anexos, que deverá entrar em vigor internacional, tão logo alcance os 55 depósitos de ratificação dos Estados do 
Anexo I da Convenção da ONU sobre o Clima (ou seja: Estados em desenvolvimento e ‘países que 
experimentam o processo de transição para uma economia de mercado’), e, ao mesmo tempo, representem um 
total de 55% do total mundial das emissões de dióxido de carbono, CO2 (art. 24 do Protocolo de Kyoto)”. 
103 O capítulo 3, através do item 3.4., trata, de modo mais detalhado, sobre a Agenda 21 e a proteção do ar. 
104 A base para a ação desse programa reconhece que “boa parte da energia mundial, porém, é hoje produzida e 
consumida de maneiras que não poderiam ser sustentadas caso a tecnologia permanecesse constante e as 
quantidades globais aumentassem substancialmente. A necessidade de controlar as emissões atmosféricas de 
gases que provocam o efeito estufa e de outros gases e substâncias deverá basear-se cada vez mais na eficiência, 
produção, transmissão, distribuição e consumo da energia, e em uma dependência cada vez maior de sistemas 
energéticos ambientalmente saudáveis, sobretudo de fontes de energia novas e renováveis. Todas as fontes de 
energia deverão ser usadas de maneira a respeitar a atmosfera, a saúde humana e o meio ambiente como um todo” 
(ONU, 2000, p. 137-8).  
105 Segundo Machado (2000, p. 496), “a fixação dos limites de emissão por lei deu maior segurança em relação à 
continuidade das exigências formuladas. Normalmente, as normas de emissão ou de imissão são fixadas por 
resoluções do CONAMA. Entretanto, não há razão de crítica na inserção dessas normas na lei em análise, pois dá 
uma orientação mais estável, aos agentes da produção, aos consumidores e ao público, oriunda dos Poderes 
Legislativo e Executivo Federais”.  
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juntamente com o CONAMA e em consonância com o PROCONVE, são os responsáveis pelo 

estabelecimento dos procedimento de ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação 

dos níveis de emissão dos veículos e todas as demais medidas complementares relativas ao 

controle de poluentes veiculares, de acordo com o artigo 3º da lei comentada. 

Entre os diversos instrumentos administrativos eficientes para a prevenção da poluição 

atmosférica pode-se citar, os padrões de qualidade do ar, o monitoramento da qualidade do ar, 

as normas de emissão, o licenciamento, a revisão do licenciamento, a informação periódica da 

fonte emissora, a fiscalização pela autoridade pública, pelos próprios responsáveis da fonte 

poluidora e pelas associações ambientais (Machado, 2000, p. 488). Destacam-se alguns 

programas nacionais e estaduais de controle da poluição atmosférica veicular, os padrões de 

qualidade do ar e o monitoramento. 

 

 

5.4.1. Programas 

 

 

Foram estabelecidos programas nacionais de controle da poluição do ar, dentre eles, 

destacam-se o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores -

PROCONVE, o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M e o Programa 

Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR.  

Além destes, nada impede que Estados e Municípios desenvolvam seus próprios 

programas ou implementem de modo harmônico os programas nacionais de controle da 

poluição do ar, desde que estejam situados no âmbito de suas competências. Por isso, alguns 

Estados desenvolveram seus programas, dentro da perspectiva de proteção da qualidade do ar, 

visando a diminuição dos níveis de poluentes. 

Em nível regional, é importante ressaltar o trabalho realizado pela CPRH em 1989 que 

identificou a contribuição das principais causas da poluição do ar na RMR através de um 

inventário preliminar de emissão veicular, cujos resultados foram confrontados com a 

estimativa de emissões industriais realizada pelo PROCACOP – IBAMA 1989. Pelos 

resultados, “os veículos contribuiam com 60% da poluição atmosférica da RMR, enquanto que 
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as indústrias eram responsáveis por 30% desta poluição. Os restantes 10% referiam-se a 

atividades não industriais, como queima de resíduos, de lixo etc.” (CPRH, 1994, p.14).  

A partir desses números, verificou-se que cerca de 80% dos veículos a diesel, que 

circulavam nos principais corredores de trânsito encontravam-se desregulados, tendo como 

conseqüência o aumento da emissão de poluentes.  Os veículos do ciclo Diesel emitem a 

fumaça preta, resultante da queima incompleta desse combustível106, que é constituída por 

micro partículas inaláveis de fuligem, sendo altamente tóxicas. A partir destas conclusões, foi 

lançado um programa chamado de “Operação Fumaça Negra”107, cujos principais objetivos 

foram o reconhecimento da situação real, a conscientização junto a empresários do setor de 

transporte coletivo e de carga, a reversão dos níveis de poluição e a contribuição para melhorar 

a qualidade do ar e da vida da população da RMR (CPRH, 1994, p.14).  

No nível municipal, a Lei Orgânica da cidade do Recife enumera a fiscalização da 

emissão de poluentes por veículos automotores e a poluição sonora como uma das atribuições 

do município para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 125, parágrafo único, X). 

A lei municipal nº 15.457/9 estabelece que os ônibus e microônibus do sistema de 

transporte público de passageiros da RMR movidos a óleo diesel ou gasolina que trafeguem no 

                                                 
106 Para a medição do nível de fumaça utiliza-se a Escala de Ringelmann reduzida, conforme definição do item 
2.2 e 2.3 da NBR 6016 da ABNT.  Esta escala realiza uma comparação colorimétrica do nível de fumaça através 
de cinco padrões de cor, do cinza claro até o preto, por via de um papel especial em forma de pentagrama com 
um orifício no centro. A utilização desta escala dá-se pelo direcionamento do papel, através do seu orifício, para a 
saída do escapamento do veículo a uma distância de 40 cm. Após, compara-se a cor da fumaça emitida com os 
padrões impressos. Se a cor da fumaça preta for superior ao padrão nº 2, demonstra que existe uma emissão 
excessiva de fumaça, devendo ser tomadas as providências necessárias à regulação do veículo. 
107 No primeiro semestre de 1989, a CPRH realizou convênio com a EMTU com a finalidade de desenvolver 
ações preventivas e corretivas da poluição provocada pelo excesso de gases e fumaças provenientes dos ônibus 
das empresas operadoras do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR. Foram escolhidos alguns 
corredores viários mais movimentados para que os ônibus das empresas de transporte coletivo fossem vistoriados 
por amostragem. “Foram vistoriados 366 ônibus, aproximadamente 20% da frota circulante. Destes, 279 (76,6%) 
apresentaram emissão de fumaça negra acima dos padrões permitidos pela legislação em vigor” (CPRH, 1994, p. 
27). Em 1990, no período de janeiro a abril, foram vistoriados 509 ônibus, dos quais 425 (83,5%) apresentaram 
padrões de emissão de fumaça acima do permitido (CPRH, 1994, p. 30-1). Em 1991, foram emitidos 368 autos de 
“advertência por escrito” e 271 autos de multa. Já em 1992, 1.112 veículos foram vistoriados, sendo 636 
transportes coletivos, dos quais 71,4% apresentaram padrões de emissão acima do permitido pela legislação e 
474, transporte de carga. Foram emitidos 274 autos de “advertência por escrito” e 97 autos de multa. Em 1993, o 
último do ciclo desses cinco anos de operação, foram vistoriados 721 veículos, com 283 autos de “advertência 
por escrito” e 40 autos de multa. A “operação fumaça negra”, também, foi efetuada em caminhões pela CPRH em 
conjunto com o sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Pernambuco – SETCEPE, que 
segundo dados de junho a dezembro de 1991 foram vistoriados 937 caminhões, sendo 790 de PE e 147 de outros 
Estados, nos quais 78,4% emitiam fumaça acima dos padrões permitidos pela legislação em vigor (CPRH, 1994, 
pgs. 36, 39, 41 e 54).  
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município deverão possuir escapamento de gases vertical, cuja extremidade deverá situar-se 

em paralelo com a altura máxima do respectivo veículo (art 1º). 

O Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico da Cidade do Recife, Lei nº 

16.243/96 trata da qualidade do ar e da poluição atmosférica nos seus arts. 40 a 48 e, 

determina que sejam utilizados os padrões nacionais indicados na resolução do CONAMA nº 

03/90. E, os veículos com motores a óleo diesel não poderão operar emitindo fumaça com 

densidade colorimétrica superior ao padrão nº 02 da Escala de Ringelmann Reduzida ou 

equivalente, por mais de cinco segundos consecutivos, exceto para partida a frio (art. 41). 

 

 

5.4.1.1. Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores -  

PROCONVE 

 

 

O PROCONVE é um programa pioneiro no controle da poluição veicular. Leva em 

consideração o fato dos veículos automotores serem responsáveis por significativa emissão de 

poluentes na atmosfera; procura regular o nível destes; estimular o desenvolvimento e o uso de 

tecnologias mais apropriadas e estabelecer estratégias de controle dessa fonte de poluição, 

ressaltando, inclusive, a economia e a qualidade dos combustíveis. 

Esse programa foi instituído em caráter nacional pela Resolução do CONAMA nº 

18/86, cujos objetivos, de acordo com seu item I, são a redução dos níveis de emissão de 

poluentes por veículos automotores visando ao atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar, 

especialmente nos centros urbanos; a promoção do desenvolvimento tecnológico nacional, 

tanto na engenharia automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios e 

medições da emissão de poluentes; a criação de programas de inspeção e manutenção para 

veículos automotores em uso; a promoção da conscientização da população em relação à 

poluição do ar por veículos automotores; o estabelecimento de condições de avaliação dos 

resultados alcançados e a promoção da melhoria das características técnicas dos combustíveis 

líquidos, postos à disposição da frota nacional de veículos automotores visando a redução de 

emissões poluidoras à atmosfera. 
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Esta Resolução indica quais são os órgãos que deverão participar do programa, 

atribuindo-lhes algumas competências e estabelece uma série de prazos para os veículos leves 

com motores do ciclo Diesel e para os veículos pesados com motores do ciclo Otto108 se 

adequarem aos limites máximos de emissão de poluentes. Tais limites poderão ser revistos de 

modo a atenderem aos avanços científicos e tecnológicos. Neste sentido, várias Resoluções do 

CONAMA que se seguiram a 18/86 vieram a estabelecer novos prazos e valores para a 

emissão de gases poluentes de escapamento por veículos automotores. Como, por exemplo, as 

Resoluções do CONAMA 10/89, 08/93, 15/95 e 16/95. Atualizando, desta forma, o 

PROCONVE. 

Relaciona, ainda, os métodos de ensaio, medição e verificação dos poluentes, 

remetendo, em alguns casos, as normas técnicas correspondentes ou as regras técnicas do 

CONMETRO.  Além da certificação e outros documentos necessários ao cumprimento do 

programa. 

 

 

5.4.1.2. Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M  

 

 

O I/M faz parte do conjunto de ações necessárias para a consecução de uma melhor 

qualidade do ar, atuando como um programa complementar ao PROCONVE quanto ao 

controle da poluição veicular e a economia de combustível. Seu fundamento legal está 

presente na Lei nº 8.723/93, com as alterações da Lei nº 10.203/01, em seu artigo 12 e 

parágrafos, pelos quais autoriza os governos estaduais e municipais a estabelecerem planos 

específicos, normas e medidas adicionais de controle de poluição veicular, inclusive, através 

de inspeções periódicas e fiscalização das emissões veiculares. 

                                                 
108  De acordo com a Resolução nº 15/95, nos §§§ 1º, 2º e 4º do seu artigo 1º que atualizou as definições da 
Resolução nº 18/86, considera-se, respectivamente, veículo leve de passageiros, o veículo automotor com massa 
total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa do veículo em ordem de marcha até 2.720 Kg, projetado para o 
transporte de até 12 passageiros, ou seus derivados para o transporte de carga. Veículo leve comercial, o veiculo 
automotor não derivado de veículo leve de passageiros com massa total máxima autorizada até 3.856 Kg e massa 
do veículo em ordem de marcha até 2.720 Kg, projetado para o transporte de carga, ou misto ou seus derivados, 
ou projetado para o transporte de mais de 12 passageiros, ou ainda com características especiais para uso fora de 
estrada. E, veículo pesado, o veículo automotor para o transporte de passageiros e/ou carga, com massa total 
máxima autorizada maior que 3.856 Kg e massa do veículo em ordem de marcha maior que 2.720 Kg, projetado 
para o transporte de passageiros e/ou carga.  
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Desde 1986, a Resolução nº 18 do CONAMA, através do seu subitem 3.11, já 

recomendava as administrações estaduais e municipais à adoção de programas de inspeção e 

manutenção de veículos automotores em uso, podendo estes, utilizarem os limites de emissão 

já estabelecidos. Mas a definição das diretrizes básicas, dos padrões de emissão e a 

uniformização dos procedimentos para a implementação deste programa veio com a 

Resolução nº 07/93 do CONAMA. Tendo sido complementada pelas Resoluções nºs 15/94, 

18/95 e 256/99 do mesmo órgão. 

O programa de I/M deve ser implementado de forma integrada com o sistema de 

licenciamento anual dos veículos, através do órgão de trânsito responsável, podendo ser 

inspecionado, além dos itens relativos as emissões de poluentes e ruído, itens referentes a 

segurança veicular. Sendo assim, os veículos reprovados na inspeção não receberão 

autorização para circular, conforme o disposto no art. 8º e seu parágrafo único da Resolução nº 

07/93 do CONAMA. O art. 9º dessa resolução estabelece o prazo máximo de noventa dias 

antes do licenciamento para que os veículos estabelecidos na frota alvo sejam inspecionados. 

O CTB, instituído pela Lei 9.503/97, no seu art. 104 dispõe sobre a inspeção 

obrigatória para os veículos em circulação, devendo os itens de segurança ser estabelecidos 

pelo CONTRAN e as emissões de gases poluentes e ruído pelo CONAMA, no tocante a forma 

e periodicidade. O § 5º do mesmo artigo impõe a medida administrativa de retenção para os 

veículos reprovados na inspeção.  

Para licenciar o veículo109 o proprietário deve comprovar sua aprovação nas inspeções 

de segurança e controle de emissões de gases poluentes e de ruído, de acordo com o § 3º do 

art. 131 do CTB.110  

Prevalece o critério rejeição/ aprovação/ reprovação de veículos inspecionados, de 

acordo com os arts. 10 a 12 da resolução nº 07/93 do CONAMA. Havendo aprovação, será 

                                                 
109 Segundo a definição do Anexo I do CTB, o licenciamento é um procedimento anual, relativo a obrigações do 
proprietário de veículo, comprovado por meio do documento intitulado, Certificado de Licenciamento Anual, 
cujo porte é obrigatório. Essas obrigações referem-se ao pagamento de tributos, encargos e multas de trânsito e 
ambientais. 
110 Há alguns julgados nesse sentido, dentre eles, destaca-se a ApCiv 70.693-5/7 julgada pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo cuja ementa diz o seguinte: “Ofensa à legislação ambiental. Válida a exigência de prévio 
recolhimento da multa para licenciamento do veículo. Lei Estadual 8.943/94, art. 8º, § 11. Em razão do atributo 
da exigibilidade decorrente do Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar o licenciamento de 
trânsito de veículo ao pagamento de multa imposta por infração de preceitos legais específicos. Segurança 
denegada. Recursos providos para reformar a sentença”  (Brasil, 1999b, p. 292-94). 
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emitido o Certificado de Aprovação do Veículo, no qual constarão os itens inspecionados e os 

seus resultados. Caso contrário, os veículos rejeitados e reprovados deverão adequar-se às 

normas para submeterem-se a uma reinspeção. O serviço de inspeção deverá ser efetuado por 

centros específicos, previamente determinados pela área de abrangência do Programa. O valor 

do serviço será cobrado como preço público, cuja fixação, reajuste e revisão competirá ao 

órgão responsável por sua realização, segundo o art. 9º da Resolução nº 256/99 do CONAMA. 

Além da inspeção ambiental e de segurança do veículo, os órgãos responsáveis pela 

execução do programa de I/M deverão monitorar a qualidade dos combustíveis da região e 

relatar os resultados aos órgãos fiscalizadores, conforme a Resolução nº 07/93 do CONAMA. 

A Resolução nº 15/94 do CONAMA vincula a implementação de programas de I/M a 

elaboração, pelo órgão ambiental estadual, de um Plano de controle da Poluição por Veículos 

em Uso – PCPV. Nesse plano deverão constar as medidas de controle, as características 

conceituais e operacionais, a análise econômica, as áreas abrangidas, os embasamentos 

técnicos e legais, a frota alvo, o cronograma, a vinculação com o sistema de licenciamento e se 

for o caso, a integração com a inspeção veicular. 

Esta implementação caberá, prioritariamente, aos órgãos estaduais e municipais 

competentes das regiões em que houver um comprometimento da qualidade do ar. O PCPV de 

cidades metropolitanas deverá ser integrado num único Programa de I/M. 

A Resolução nº 256/99 do CONAMA, no seu art. 1º, por sua vez, dispõe que a 

aprovação na inspeção de emissão de poluentes e ruído prevista no art. 104 do CTB é 

exigência para o licenciamento de veículos automotores, nos municípios abrangidos pelo 

Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso – PCPV, nos termos do art. 131, § 3º do 

CTB (grifo nosso). Segundo esse dispositivo apenas os municípios que possuam PCPV podem 

exigir o certificado de inspeção para o licenciamento dos veículos. Ora, como pode uma 

resolução condicionar a inspeção veicular, no tocante à emissão de poluentes e ruídos, prevista 

um uma lei (arts. 104 e 130, § 3º do CTB), a um PCPV? 

Em que pese à importância do PCPV, entende-se que não deve haver a obrigatoriedade 

do mesmo para exigir-se a inspeção veicular. Se a hipótese prevista na resolução em tela se 

concretizar poderá haver um enrijecimento do programa de I/M, com conseqüências danosas 

para a qualidade do ar das cidades. 
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O prazo para que Estados e Municípios implementem o I/M definido no PCPV é de 18 

(dezoito) meses a contar da publicação da Resolução nº 256 do CONAMA, de 30 de junho de 

1999, tendo um prazo adicional de 01 (um) ano, prorrogável por mais (06) seis meses, na 

hipótese da entidade governamental optar pela execução indireta, de acordo com o artigo 2º e 

seu § 1º da Resolução em tela. Portanto o prazo expirou-se em 30 de dezembro de 2000 na 

primeira hipótese e, no caso do prazo adicional mais prorrogação, a data limite é de em 30 de 

junho de 2002.  

Se esses prazos forem vencidos sem que os órgãos executores estaduais e municipais 

tenham cumprido todos os requisitos de um PCPV, o IBAMA deverá assumir o seu 

desenvolvimento dando o apoio técnico, administrativo ou jurídico necessário ou a pedido dos 

mesmos, conforme o § 3º do art. 2º da Resolução nº 256/99. 

Em 22 de dezembro de 2000, a lei nº 11.906 do Estado de Pernambuco instituiu o 

Programa de Inspeção Veicular quanto à emissão de gases e ruídos, destinando a competência 

para sua implementação a CPRH que juntamente com o DETRAN-PE e, se for necessário, 

com os municípios e entidades privadas, deverão celebrar convênios. 

Os padrões de emissão adotados pela CPRH são os mesmos estabelecidos pelo 

CONAMA através das suas resoluções. As demais exigências do Programa não diferem 

daquelas emanadas pelo órgão consultivo e deliberativo federal, com exceção do prazo de 

inspeção, cuja antecedência máxima deverá ser de 30 (trinta) dias da data do licenciamento, 

conforme o art. 8º da lei em comentário.  

Quanto ao PCPV estadual, o Decreto nº 22.987, de 30 de janeiro de 2001, criou a 

comissão executiva para avaliá-lo e aprová-lo, cujo prazo para a conclusão dos trabalhos foi 

de 60 (sessenta) dias a partir da data acima referida. 

Marques Neto (2001, p. 184) critica os contornos atuais da implementação do 

Programa de Inspeção Técnica Veicular e defende, com base na competência privativa da 

União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI da CF/88), que somente os órgãos 

do poder executivo federal poderiam regulamentar sobre o tema.111 Não lhe parece de acordo 

como o moderno Direito Constitucional Econômico, separar a competência de legislar sobre a 

                                                 
111 Podem ser entendidos como atos regulamentares à edição de normas infralegais, a outorga, o planejamento, a 
fixação de metas e tarifas, a fiscalização do programa e a delegação de algumas atividades aos Estados e 
municípios. 
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criação e a normatização de uma utilidade pública da competência de efetivar a outorga dessa 

dada atividade, com base no art. 174 da CF/88.  

Seguindo essa linha de raciocínio, reconhece que a interpretação do art. 22, III do 

CTB112 é polêmica, pois, não é pacífico o entendimento de que o CTB asseguraria aos Estados 

a competência administrativa para implementar a inspeção de segurança veicular (2001, p. 

185).  

Propõe um modelo de regulação parecido com o da ANEEL ao afirmar “a modelagem 

cogitada envolveria que a União, por intermédio do DENATRAN (juntamente com outros 

órgãos envolvidos), estudasse o mercado brasileiro e em especial a concentração da frota 

automotora e, com base nesses dados, elaborasse algo como um Plano Geral de Outorgas” 

(2001, p. 187).  

O autor em debate identifica a consistência jurídica do programa através de uma 

uniformização de critérios pela União para todo o território nacional através de lei, pois, 

“veículos, como o próprio nome predica, circulam, movem-se, transitam. Por definição, o que 

transita não pode ser objeto de tratamento diversificado de uma pauta para outra unidade da 

federação” (2001, p. 185). 

  

 

5.4.1.3 Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR 

 

 

O PRONAR surgiu em decorrência do aumento significativo da poluição atmosférica, 

principalmente nas regiões metropolitanas, provocada por fontes industriais e veiculares. 

Constitui é um programa bastante complexo que articula a política de proteção do ar através 

de estratégias, instrumentos e órgãos competentes para a promoção da qualidade ambiental. 

 O PRONAR foi instituído pela Resolução nº 05/89 do CONAMA, com o objetivo de 

permitir, de acordo com seu item I, o desenvolvimento econômico e social do país de forma 

ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de 

                                                 
112 Esse dispositivo diz que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, no âmbito de sua circunscrição vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 
registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o certificado de Registro e o Licenciamento 
Anual, mediante delegação do órgão federal competente.  
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poluição atmosférica com vistas a uma melhoria na qualidade do ar, ao atendimento aos 

padrões estabelecidos e ao não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas 

não degradadas. 

As estratégias adotadas pelo PRONAR para limitar as emissões de poluentes, de 

acordo com sua resolução instituidora são, os limites máximos de emissão; os padrões 

nacionais de qualidade do ar; a prevenção de deterioração significativa da qualidade do ar, 

através do enquadramento de áreas classificadas conforme o uso pretendido; o monitoramento 

da qualidade do ar; o gerenciamento do licenciamento de fontes de poluição do ar; o 

inventário nacional de fontes e poluentes do ar; as gestões públicas; o desenvolvimento 

científico e tecnológico em questões relacionadas a poluição do ar e ações de curto, médio e 

longo prazo.113   

Dentre, os instrumentos que auxiliam na sua operacionalização destacam-se o 

PROCONVE, o PRONACOP, os limites máximos de emissão , os padrões de qualidade do ar, 

o inventário de fontes poluidoras do ar e os programas estaduais de controle da poluição do ar.   

O gerenciamento do PRONAR compete ao IBAMA e aos Estados, através dos seus 

órgãos ambientais designados, o estabelecimento e a implementação de programas estaduais 

de controle da poluição do ar em harmonia com o programa federal. A resolução nº 05/89 do 

CONAMA ressalta, expressamente, através das suas disposições gerais, que “sempre que 

necessário, os limites máximos de emissão poderão ter valores mais rígidos, fixados a nível 

estadual”. Tal disposição vem a consagrar o espaço constitucional dos Estados para o 

exercício das suas competências, conforme o disposto no capítulo 4 dessa dissertação que 

versa sobre as competências em matéria ambiental.  

 

 

 

 
                                                 
113  Segundo a Resolução nº 05/89 do CONAMA, as ações a curto prazo são: as definições dos limites de emissão 
para fontes poluidoras prioritárias e dos padrões de qualidade do ar; o enquadramento das áreas na classificação 
de usos pretendidos; o apoio a formulação dos programas estaduais de controle de poluição do ar; as capacitações 
laboratoriais e de recursos humanos. A médio prazo são as ações de definição dos demais limites de emissão para 
fontes poluidoras; a implementação da rede nacional de monitoramento da qualidade do ar; a criação do 
inventário nacional de fontes e emissões; as capacitações laboratoriais e de recursos humanos (continuidade). E 
as de longo prazo, são as capacitações laboratoriais e de recursos humanos (continuidade) e avaliação e retro-
avaliação do PRONAR.  
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5.4.2. Padrões de verificação da qualidade do ar 

 

 

Os padrões de qualidade do ar constituem um critério de diferenciação entre o ar 

poluído e o não poluído, levando-se em consideração o fato de não haver poluição zero, 

devido ao atual estágio em que a nossa civilização industrial se encontra. Nesse sentido, a 

poluição pode ser configurada pela ultrapassagem dos limites máximos permitidos pelos 

padrões técnicos.  

Os padrões indicam níveis de qualidade ambiental toleráveis em decorrência das 

atividades econômicas. Visam a proteger a sanidade ambiental de uma dada localidade, de 

modo a garantir uma margem de segurança adequada para a proteção da saúde e do bem-estar 

das pessoas. Cada poluente tem um padrão por possuir uma maneira distinta de agir sobre a 

saúde humana e os seres vivos em geral. 

Mateo (1998, p. 285), distingue os critérios de qualidade e as normas legais de 

qualidade. Afirma que os critérios são formulações de base científica nos quais é possível 

detectar os efeitos nocivos pela contaminação em pessoas ou bens. Já as normas, supõem a 

recepção legal de tais critérios, impondo coercitivamente níveis máximos de emissão e 

precisando níveis de imissão-concentração que se ultrapassados darão lugar a uma série de 

medidas.114  

De acordo com o art. 3º, III, e, da LPNMA a poluição pode ser configurada através de 

atividades que direta ou indiretamente “lancem matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos”. Através deste dispositivo pode-se chegar a seguinte 

indagação: Lançar matérias ou energia dentro dos padrões de qualidade significa ter 

autorização para poluir?  

Os padrões não devem ser o único elemento normativo a serem observados para a 

configuração da poluição. Como já foi vislumbrado no tópico 5.1., pode haver poluição 

ambiental independentemente do cumprimento dos padrões de qualidade, pois, as demais 

hipóteses previstas na norma são independentes umas das outras. Além disso, a poluição pode 

                                                 
114 O processo de emissão-imissão consiste na transmissão de substâncias nocivas à atmosfera por agentes que 
emitem partículas sólidas ou gasosas e pela reabsorção da atmosfera destes mesmos poluentes de modo 
espontâneo ou através de reações entre os diferentes tipos de emissões (1998, p. 277-78). 
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ser configurada pela desobediência a outras normas legais ou princípios. Como ressalta 

Antunes (2000a, p. 193): 

 
O problema da poluição tem sido tratado como se ele pudesse ser reduzido à simples 

existência de dados técnicos e provas científicas suficientemente “verdadeiros” para 

nos demonstrar, “cientificamente”, que este ou aquele índice de material particulado, 

esta ou aquela quantidade de agrotóxicos, são nocivos. Esta é, apenas, uma das faces 

do problema.  

 

Os padrões baseiam-se, via de regra, na intensidade, concentração e quantidade de 

substâncias poluentes. Para ser aferida a poluição deve ser levada em consideração a 

capacidade de suporte do meio ambiente e, não apenas a quantidade das fontes de emissão de 

poluentes (2000a, p. 181).  

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, conforme o artigo 9º, I da Lei 6.938/81. É uma das 

estratégias do PRONAR, de acordo com o item 2.2 da Resolução nº 05/89 do CONAMA. 

Sendo considerada por este programa como ação complementar de controle de poluentes. Os 

padrões deverão, ainda, servir de base para a elaboração de planos regionais de controle de 

poluição do ar. 

A resolução nº 03/90 do CONAMA dispõe sobre os padrões da qualidade do ar, 

definindo-os como sendo as concentrações de poluentes atmosféricos115 que se ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à 

flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.  

 Os padrões de qualidade do ar, por sua vez, poderão ser primários ou secundários. De 

acordo com o art. 2º da Resolução nº 03/90 do CONAMA, serão primários, as concentrações 

de poluentes que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população e secundários, as 

concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-

estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral.  
                                                 
115 Conforme, o § único do art. 1º da Resolução nº 03/90 do CONAMA, poluente atmosférico é qualquer forma 
de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo 
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo 
da propriedade e às atividades normais da comunidade.  
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O controle da qualidade do ar é estabelecido em função dos seguintes poluentes 

atmosféricos: monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio (O3), dióxido 

de enxofre (SO2) e material particulado (partículas sólidas ou líquidas encontradas no ar). O 

material particulado, por sua vez, apresenta três componentes importantes: partículas totais em 

suspensão (PTS), partículas inaláveis e fumaça. Para cada poluente é normatizada a 

concentração dos padrões primário e secundário. Na hipótese de haver informação científica a 

respeito de novos padrões de qualidade do ar, estes poderão ser estabelecidos através de 

resolução, ampliando, assim, o número de poluentes sujeitos ao controle do ar. 

A concentração desses padrões é estabelecida em razão do tempo de exposição e da 

quantidade de cada um desses poluentes na atmosfera. A resolução nº 03/90 do CONAMA, 

através do art. 3º e 4º, estabelece, respectivamente, os padrões primários e secundários de 

qualidade do ar para cada um desses poluentes, bem como os métodos de amostragem e 

análises dos mesmos, conforme o Quadro 2. 
 
 
  QUADRO 2: Padrões nacionais de qualidade do ar. Brasil, 1990 
 

Poluente Tempo de 
amostragem 

Padrão primário
µg/m3

Padrão secundário 
µg/m3

Método de medição 

PTS 24 horas (1)

MGA (2)
240 
80 

150 
60 

Amostrador de grandes 
volumes (4)

Fumaça 24 horas (1)

MAA (3)
150 
60 

100 
40 

Refletância (4)

Partículas Inaláveis 24 horas (1)

MAA (3)
150 
50 

150 
50 

Separação inercial/ 
filtração (4)

SO2 24 horas (1)

MAA (3)
365 
80 

100 
40 

Pararosanilina (4)

CO 1 hora (1)

8 horas (1)
40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm)  

40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm) 

Infravermelho não 
dispersivo (4)

O3 1 hora (1)

 
160 160 Quimioluminescência (4)

NO2 1 hora 
MAA (3)

320 
100 

190 
100 

Quimioluminescência (4)

   Fonte: Resolução nº 03/90 do CONAMA 
   Notas: A concentração é expressa em µg/m3 (micrograma por metro cúbico) 
           (1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.  

   (2) Média geométrica anual. 
   (3) Média aritmética anual. 
   (4) Ou método equivalente. Para a RMR, foram selecionados métodos equivalentes para a medição de SO2 e de NO2, 

respectivamente, método do peróxido de hidrogênio e método do arsenito de sódio-colorimétrico, que são métodos 
manuais (CPRH/GTZ, 1999, p. 35).   
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Para episódios críticos da poluição do ar116 foram estabelecidos três níveis de qualidade 

do ar, ou seja, os níveis de atenção, alerta e emergência, nessa ordem de gravidade, para 

elaboração de um plano de emergência a ser adotado pelos governos do Estado e dos 

Municípios, com o auxílio de entidades particulares e da comunidade afetada. Uma vez 

verificado algum desses níveis, o Poder Público, através do órgão responsável, deverá declará-

los, devendo tomar providências para evitar riscos ambientais graves, como aqueles que 

podem atingir a saúde da população. Pode, inclusive, tomar medidas mais graves, como a 

restrição de acesso a áreas diretamente atingidas.  

Devem ser empreendidas todas as medidas necessárias para evitar o nível de 

emergência a partir da detecção dos níveis de atenção e de alerta.  A concentração de 

poluentes desses níveis, prevista nos §§§ 5º, 6º e 7º do art. 6º da Resolução nº 03/90 do 

CONAMA, de acordo com o Quadro 3, geralmente, é acentuada por condições metereológicas 

desfavoráveis a dispersão dos poluentes. 

 
QUADRO 3: Qualidade do ar segundo níveis de poluição. Brasil, 1990 
 

Parâmetros Níveis (µg/m3) 
Poluente Tempo 

(em horas) 
Atenção (1) Alerta (2) Emergência (3)

SO2 24 800 1.600 2.100 
PTS 24 375 625 875 
SO2 x PTS 24 65x103 261x103 393x103 
CO 8 17.000 (15 ppm) 34.000 (30 ppm) 40 
O3 1 400 800 1.000 
Partículas Inaláveis 24 250 420 500 
Fumaça 24 250 420 500 
NO2 1 1.130 2.260 3.000 
Fonte: Resolução nº 03/90 do CONAMA 
Notas: 
 (1) O Nível de Atenção será declarado quando, prevendo-se a manutenção das emissões, bem como condições 
meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou mais 
dessas condições. 
 (2) O Nível de Alerta será declarado quando, prevendo-se a manutenção das emissões, bem como condições meteorológicas 
desfavoráveis à dispersão dos poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou mais dessas 
condições. 
(3) O Nível de Emergência será declarado quando, prevendo-se a manutenção das emissões, bem como condições 
meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subseqüentes, for atingida uma ou mais 
dessas condições. 

 

 

                                                 
116 Tais episódios são considerados quando ocorrem a presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera 
em curto período de tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 
mesmos. Essa definição é dada pelo § 1º do artigo 5º da Resolução nº 03/90 do CONAMA. 
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5.4.3. Monitoramento 

 

 

O monitoramento da qualidade do ar é uma estratégia de controle das emissões de 

poluentes adotada pelo PRONAR, de acordo com a Resolução nº 05/89 do CONAMA, que 

prevê, ainda, a criação de uma Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar.  Através 

das informações obtidas, que indicarão os níveis de emissão, será possível avaliar e comparar 

a situação da qualidade do ar no Brasil. 

O monitoramento da qualidade do ar leva em consideração o conjunto global da 

poluição atmosférica e, não apenas a emissão de cada fonte poluente de modo individualizado, 

no caso, cada veículo, indicando o nível de saturação do local. Pode ser realizado num prazo 

curto, médio ou de modo permanente. É chamada de campanha o monitoramento a curto e 

médio prazo e, seus dados podem vir a integrar a rede de informações existente.  

Através do monitoramento é possível acompanhar a variação do nível das emissões dos 

poluentes, de modo a melhor avaliar a qualidade do ar à luz dos padrões estabelecidos. E, 

também, fornecer dados concretos para a atuação preventiva nos casos de emergência devido 

ao alto grau de concentração de poluentes e de condições climáticas adversas.  

Para a medição dos níveis de poluição é necessário dispor de equipamentos adequados 

e aplicar corretamente os métodos de medição. Ocorre através de estações medidoras que são 

instaladas em determinados locais, geralmente, onde há grande convergência de veículos.117  

De acordo, com o artigo 15 da Lei nº 8.723/93, os órgãos ambientais governamentais, 

em nível federal, estadual e municipal, monitorarão a qualidade do ar atmosférico e fixarão 

diretrizes e programas para o seu controle, principalmente, nos centros urbanos com população 

acima de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e nas áreas periféricas sob influência direta 

dessas regiões. Segundo, o artigo 5º da Resolução nº 03/90 do CONAMA, o monitoramento 

da qualidade do ar é atribuição dos Estados.  

                                                 
117 Além do monitoramento químico, existe também o monitoramento biológico ou biomonitoramento. Segundo 
Raya-Rodrigues (2000, p. 69), “a abordagem através do biomonitoramento surge com a grande vantagem de 
poder-se avaliar a ecotoxicidade conjunta nos componentes bióticos do ecossistema, relativa a todas as 
substâncias presentes e com um custo relativamente baixo, quando comparado à abordagem por químicos. O 
biomonitoramento mede o efeito tóxico integrado de todas as substâncias químicas presentes na atmosfera de 
uma cidade, sua biodisponibilidade e os efeitos de interação existentes... Bioindicadores são organismos ou 
comunidades que respondem à carga de poluentes ou que os acumulam, com alterações em seu metabolismo, 
processos fisiológicos ou modificações morfológicas”.   
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No Estado de Pernambuco, o órgão ambiental incumbido do monitoramento é a CPRH, 

que edita, anualmente, o Relatório da Qualidade do Ar na RMR e emite, semanalmente, os 

boletins de qualidade ao ar. 

 
A CPRH deu início, em 89, ao levantamento de dados, produção de inventários de 

fontes de poluição atmosférica (estacionárias e móveis) e cálculo das estimativas de 

emissões. A partir de 1991, foi iniciada a implantação de uma Rede de 

Monitoramento da Qualidade do Ar na Região Metropolitana do Recife, 

possibilitando a longo prazo o conhecimento contínuo das tendências de 

contaminação (CPRH, 2001).  

 

A estratégia do monitoramento da qualidade do ar da RMR baseia-se na instalação de 

uma rede seletiva, segundo a qual as estações de medição são localizadas em áreas parciais da 

região a ser monitorada e na definição de que todas as áreas parciais representarão a qualidade 

do ar da região total (CPRH/GTZ, 1999, p. 25).  

A CPRH através do estudo da geologia, da vegetação, do relevo, da hidrografia e das 

condições climáticas da RMR, vem analisando a qualidade do ar em pontos estratégicos 

através de monitoramento. Os critérios de escolha da localização das estações para avaliação 

do tráfego baseiam-se na concentração de tráfego; na urbanização compacta; na curta distância 

entre pistas e edificações; nas condições de dispersão local, consistente no número de 

edificações, na direção predominante do vento e no tipo de rua; na estação do sotavento das 

construções e na distância das fontes abaixo de 20m (CPRH/GTZ, 1999, p. 26). 

 

 

5.5.  A situação da qualidade do ar na Região Metropolitana do Recife 

 

 

A avaliação da qualidade do ar na RMR é atribuição da Companhia Pernambucana do 

Meio Ambiente – CPRH que através de cooperação técnica entre os governos do Brasil e da 

Alemanha, este pela Deustsche Gesellschaft für Tecnische Zuzammenarbeit (Sociedade alemã 

de Cooperação Técnica) - GTZ, vem realizando o monitoramento.  
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De acordo com a Resolução nº 03/90 do CONAMA, os poluentes regulamentados são 

o monóxido de carbono (CO), as partículas inaláveis, o ozônio (O3), o dióxido de nitrogênio 

(NO2), o dióxido de enxofre (SO2), as partículas totais em suspensão (PTS) e a fumaça. Serão 

analisadas as concentrações dos quatro últimos poluentes na RMR118, a partir de dados 

provenientes do Programa de Qualidade do Ar na Região Metropolitana do Recife, de 1998.119

A rede de monitoramento de 1998 foi integrada por 7 (sete) estações, conforme a 

Figura 6 do Anexo. No Recife havia seis estações permanentes representativas de todo o 

município. Foram elas: Santo Antônio (área de trânsito), Encruzilhada (área Norte), Curado 

(área industrial), Boa Vista (área de trânsito), Ipsep (área Sul) e Bongi (área Oeste). E uma no 

município de Cabo de Santo Agostinho (área industrial). As concentrações de PTS foram 

analisadas em todas as estações; a de fumaça na estação Santo Antônio; a de SO2 nas estações 

Santo Antônio, Boa Vista, Ipsep e Cabo de Santo agostinho; a de NO2 nas estações da Boa 

Vista, do IPSEP e do Cabo, de acordo com o Quadro 4. 

 

QUADRO 4: Rede de monitoramento da qualidade do ar da RMR 
 

Estação Período de 
instalação 

Localização Parâmetro 
analisado 

Situação 

Santo Antônio Janeiro/1991 Cruzamento Av. Dantas Barreto 
com Nossa Senhora do Carmo 

PTS 
SO2

Fumaça 

Área de trânsito 

Encruzilhada Junho/1992 Mercado Público PTS Área norte 
Curado Agosto/1995 Quartel da PMPE PTS Área industrial 
Bongi Agosto/1995 CHESF PTS Área oeste 
Cabo de Santo 
Agostinho 

Agosto/1995 Posto da Telpe PTS 
SO2
NO2

Área industrial 

IPSEP Setembro/1995 Praça Kennedy PTS 
SO2
NO2

Área sul 

Boa Vista Fevereiro/1996 Av. Conde da Boa Vista PTS 
SO2
NO2

Área de Trânsito 

Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 33) 

                                                 
118 Justifica-se a abordagem metropolitana da poluição veicular pelos argumentos elencados no tópico 4.5. O 
interesse metropolitano no controle da poluição. 
119 Dados mais recentes, de 1999, 2000 e 2001, não se encontram disponíveis para pesquisadores e público em 
geral. Apesar de terem sido coletados, segundo informações verbais obtidas pela Unidade de Pequenas Fontes e 
Qualidade do Ar - UPFA da Companhia Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH, não foram, ainda, analisados 
e interpretados. Todos os esforços possíveis para a obtenção de tais dados foram efetuados por parte da 
mestranda, que através do protocolo nº 0189/02, em 11/01/02, requereu, formalmente, a liberação dessas 
informações, não obtendo resposta. Desta forma, não restou outra alternativa, senão, a utilização dos dados de 
1998. 
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Já a rede de campanhas da RMR de 1998 incluiu três estações: Jaboatão-metrô, 

Jaboatão-Chesf e Paulista. Analisou as concentrações de PTS para todas elas e na estação 

Jaboatão-metrô incluiu, também, a analise de SO2 e NO2, de acordo com o Quadro a seguir. 

 

 

QUADRO 5: Campanhas de monitoramento da qualidade do ar da RMR 
 

Estação 
Período de 
instalação 

Localização Parâmetro 
analisado 

Situação 

Jaboatão- metrô Maio/1996 Estação Metrorec PTS 
SO2
NO2

Área industrial 

Jaboatão-Chesf Maio/1996 Escola Vila Rica PTS Área industrial 
 

Paulista Junho/1996 Praça Agamenon Magalhães PTS Área industrial 
 

Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 34). 

 

 

Os dados obtidos das concentrações anuais de partículas totais em suspensão, dióxido 

de enxofre, dióxido de nitrogênio e fumaça nas estações representativas da Região 

Metropolitana do Recife podem ser visualizadas através das Tabelas 3, 4, 5 e 6.  

 

 

TABELA 3: Concentrações Anuais de Partículas Totais em Suspensão. RMR, 1998 
 

Concentração anual (µg/m3) Estação Nº de 
medições Média 

aritmética 
Média geométrica Máxima Mínima 

Santo Antônio 32 86,3 84,5 121,9 46,5 
Encruzilhada 37 45,3 39,1 318,3 19,0 
Curado 16 33,2 31,9 49,4 16,9 
Boa Vista 31 78,8 75,8 111,8 39,3 
IPSEP 31 48,3 46,4 77,1 19,9 
Bongi 36 35,7 34,5 57,5 18,4 
Cabo de Santo Agostinho 33 55,9 51,9 116,1 15,4 
Jaboatão-Metrô 37 126,9 114,9 269,9 38,9 
Jaboatão-Chesf 21 48,4 39,2 117,4 10,9 
Paulista 33 94,2 89,7 186,0 47,9 
Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 40, 102) 
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TABELA 4: Concentrações Anuais de Dióxido de Enxofre. RMR, 1998 
 

Concentração anual (µg/m3) Estação Nº de 
medições Média aritmética Máxima Mínima 

Santo Antônio 31 120,6 291,8 8,9 
Boa Vista 35 82,2 153,4 13,6 
IPSEP 38 4,7 34,1 6,1 
Cabo de Santo Agostinho 37 8,5 94,4 6,4 
Jaboatão-metrô 39 29,7 90,6 7,9 

Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 104). 

 
 

TABELA 5: Concentrações Anuais de Dióxido de Nitrogênio. RMR, 1998 
 

Concentração anual (µg/m3) Estação Nº de medições
Média aritmética Máxima Mínima 

Boa Vista 36 94,0 312,2 12,5 
IPSEP 35 64,3 196,2 14,3 
Cabo de Santo Agostinho 33 87,9 347,7 15,2 
Jaboatão-metrô 38 68,9 240,1 12,9 

Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 105). 

 
 

TABELA 6: Concentrações Anuais de Fumaça. RMR, 1998 
 

Parâmetros 
Estação Santo Antônio 

Nº de medições ... 
Média aritmética 24,9 
Máxima 96,9 

Concentração  
anual (µg/m3) 

Mínima 9,3 
Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 52). 

 
 

O método de medição adotado pelo programa de monitoramento da RMR foi o manual. 

A coleta dos dados foi realizada em 24 (vinte e quatro) horas a cada 6 (seis) dias. Para que 

esses números fossem representativos para a avaliação da qualidade do ar, deveriam cumprir, 

no mínimo, 75% das informações planejadas dentro de um cronograma anual (CPRH/GTZ, 

1999, p. 25). Os dados obtidos através da rede de monitoramento em 1998 são representativos 

do período avaliado. “Sendo assim, pode-se, com segurança, comparar as médias obtidas com 

os padrões anuais existentes, com exceção da estação Curado” (CPRH/GTZ, 1999, p. 63).  

 Para que a análise numa estação de monitoramento seja completa é necessário que as 

medições das concentrações e do registro dos dados auferidos sejam contínuas. No entanto, 
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esse tipo de monitoramento nem sempre é possível, devido a questões técnicas ou por escassez 

de recursos (CPRH/GTZ, 1999, p. 37).   

Na coleta de dados efetuada, pelo tempo e método indicados, são perdidas algumas 

informações importantes sobre o ciclo e a estrutura temporal da poluição. Por isso, 

eventualmente, são realizadas campanhas de monitoramento, que tem caráter temporário, 

utilizando-se equipamentos automáticos de medição para avaliação da concentração de 

poluentes. Nesse método, a avaliação da qualidade do ar é realizada em tempo real 

(CPRH/GTZ, 1999, p. 37). 

De acordo com os dados resultantes da rede de monitoramento de 1998, apenas as 

concentrações de partículas totais em suspensão das estações Santo Antônio, Jaboatão-Metrô e 

Paulista, ultrapassaram o padrão primário anual de qualidade do ar estabelecido pela 

Resolução nº 03/90 do CONAMA. E, as estações Santo Antônio e Boa Vista ultrapassaram os 

padrões primário e secundário anuais de dióxido de enxofre, conforme a Tabela 7. 

 

TABELA 7: Comparação dos dados obtidos com os padrões nacionais de qualidade do ar.  
                     RMR, 1998 
 
 

Percentual de ultrapassagem de padrões anuais Estação Poluente 

Padrão 
Primário 

Padrão 
Secundário 

Nível 
Atenção 

Nível Alerta

Santo Antônio PTS 65,64% … … … 
Jaboatão-Metrô PTS 43,61% … … … 
Paulista PTS 12,13% … … … 
Santo Antônio SO2 50,75% 15% ... ... 
Boa Vista SO2 7,77% 115,55% ... ... 
Fonte: CPRH/GTZ (1998, p. 64, 66) 
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6. CONCLUSÃO 

  

 

O ar, elemento invisível na natureza e imprescindível para todas as formas de vida, tem 

sido alvo de várias fontes de contaminação provocadas pela ação do homem sobre o meio 

ambiente. O atual modo de produção econômica traz custos que não são internalizados pelas 

fontes geradoras, pelo contrário, os malefícios da poluição são socializados, provocando 

inúmeros reflexos sócio-econômico-ambientais. A qualidade do ar urbano tem sido 

comprometida, principalmente, pelas fontes móveis, ou seja, veículos automotores, cujas 

conseqüências danosas são latentes tanto para a saúde do próprio homem, quanto para os 

animais, os vegetais e o patrimônio. 

Os bens ambientais, de modo geral e, em particular o ar, têm sido tomados como coisa 

de ninguém, gerando várias distorções sobre a sua utilização. Contudo, não devem ser vistos 

de tal forma e sim como bens de todos, a quem compete a defesa e a preservação. O ar é um 

bem de uso coletivo insuscetível de apropriação econômica, sendo necessário uma 

reorientação sobre o seu uso, assim como dos demais bens da natureza.  

A regulamentação e a conseqüente cobrança pelo uso de recursos naturais são uma 

tendência atual, tem sido assim, inclusive, com os recursos hídricos. Pelo fato dos bens 

ambientais serem também bens econômicos, supõe-se que com a cobrança o seu uso tenha um 

melhor aproveitamento. O econômico, amparado pelo jurídico, através de instrumentos 

normativos seria utilizado para moldar condutas e comportamentos consumeiristas. Em tempo 

de escassez ou limitação de recursos é necessário racionalizar o uso, reduzir o consumo e 

reaproveitá-los.  

O tipo de desenvolvimento que se legará às nossas presentes e futuras gerações é a 

tônica que move o debate em torno do conceito de sustentabilidade. Essas deverão ter, senão 

melhor, o mesmo direito das atuais gerações em relação ao acesso aos recursos naturais para 

suprirem as suas necessidades. A qualidade do ar, segundo o ideário do desenvolvimento 

sustentável, necessita de proteção para assegurar o mesmo direito a todas as gerações. 

A natureza deve ser vista não apenas como fator de produção, mas como um meio para 

se atingir a qualidade de vida. As reflexões sobre essa temática resultam na constatação de que 

o verdadeiro desenvolvimento não é apenas aquele que traz riqueza material, estimulado pelo 
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consumo e aumento do PIB, mas o que traz outro tipo de riqueza, como o proposto pelo 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

A partir da década de oitenta, a produção normativa brasileira sobre meio ambiente 

começou a receber um enfoque mais sistematizado, coincidindo com o aumento dos efeitos da 

degradação dos bens naturais. O grande impulso veio com a Constituição de 1988, marcada 

pelo ineditismo nessa seara, ao trazer em seu bojo um capítulo inteiro dedicado ao meio 

ambiente e várias ramificações ao longo do seu corpo. A produção legislativa foi intensificada 

na década seguinte, na qual os instrumentos normativos foram aperfeiçoados. 

O Direito Ambiental é formado num contexto de crise, cujo principal conflito é o modo 

de produção econômica das sociedades industrializadas, que geralmente explora os recursos 

ambientais de modo desordenado versus a constatação da esgotabilidade dos mesmos e a 

conseqüente diminuição da qualidade de vida. As normas jurídicas, embora sejam um 

poderoso instrumento quando efetivamente aplicadas, são uma tentativa de solução desse 

paradoxo. Esse novo desenho, cuja construção é recente, vem provocando reflexos em 

praticamente todos os ramos do direito, seja pela inserção de novos conceitos, seja pelo 

redimensionamento dos velhos. 

No momento histórico em que a legislação ambiental brasileira se encontra mais 

madura para responder aos desafios sociais, a sua concretização está mais distante. Dentre as 

causas da ineficiência da legislação ambiental pode-se apontar a fragilidade da consciência e 

educação ambiental dos cidadãos; a inadequação do sistema de fiscalização e de controle das 

agressões ambientais; a carência de estruturação dos órgãos e entidades ambientais, 

juntamente com a superposição de funções dos órgãos públicos de controle e gestão, revelando 

a desarticulação administrativa que domina esse âmbito; a desconsideração do meio ambiente 

como prioridade política efetiva e a repartição de recursos orçamentários. 

É uma das áreas que mais padece de ineficácia jurídica. Embora se pregue que uma das 

soluções para a ‘crise’ é a harmonização entre as forças econômicas, sociais e ecológicas, esse 

equilíbrio encontra-se muito distante, pois, entraves de diversas ordens têm sobrepujado esse 

ideal. Observa-se, em diversos períodos históricos, o predomínio de uma dessas forças, 

geralmente, a econômica. 

Os princípios constitucionais presentes nos capítulos da ordem econômica e do meio 

ambiente constituem um instrumento valioso de transformação social, pois, através da sua 
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aplicação, favorece-se um desenvolvimento mais justo e solidário com as gerações presentes e 

futuras. Contudo, se esses princípios constitucionais forem entendidos como meramente 

programáticos, na medida em que só possuem eficácia plena quando regulamentado pelo 

legislador ordinário ou por ato do executivo, ter-se-á afastada a implementação efetiva do 

texto constitucional. O direito não é um mero reflexo da economia, embora seja elemento 

constitutivo do modo de produção capitalista, também interage com outros elementos sociais, 

formando um todo complexo.  

A poluição provocada pelo homem passou a ser sentida com a mudança dos meios de 

produção. Cada vez mais passou-se a utilizar recursos naturais sem o devido respeito com os 

seus ciclos de regeneração e, muito menos, com o lançamento de poluentes, sem tratamento no 

meio ambiente, gerados pela produção ou pela utilização de produtos industriais. Ao mesmo 

tempo em que o homem é dependente dos recursos da natureza, esse exerce um 

incomensurável domínio sobre ela. O que fica latente através de décadas de intensa produção 

industrial. 

A fonte de poluição que, inicialmente, passou a incomodar foi a poluição industrial, 

cujas imagens de dejetos sendo lançados pelas chaminés ou lançadas nas águas de rios e mares 

são paradigmáticas. Em que pese um relativo controle da poluição de fontes fixas, propiciado 

enormemente pelos avanços científicos e tecnológicos na área, a poluição atmosférica por 

fontes móveis é uma das maiores causas de poluição no ambiente urbano, apresentando uma 

série de dificuldades no seu controle. 

Os seus efeitos não respeitam fronteiras, são levados pela força dos ventos e por outras 

condições ambientais. A paisagem urbana tem se modificado a uma velocidade estonteante, na 

qual o elemento mais presente tem sido os veículos automotores. O crescimento da frota é 

revelado através de uma curva ascendente que parece não ter mais fim. Culmina com a 

explosão demográfica nas grandes cidades e com a prevalência de políticas públicas que 

durante décadas têm privilegiado o transporte individual em detrimento do transporte coletivo 

de qualidade e do transporte alternativo. As conseqüências desses fatores revelam-se na 

diminuição da qualidade de vida. 

O exercício de competências pelas entidades federativas é primordial para a 

consecução do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e para a concretização 

do desenvolvimento em bases sustentáveis. Os programas, os padrões e o monitoramento são 
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medidas importantes para o controle da poluição veicular. Mas, são apenas um dos 

mecanismos para combater o problema, uma vez que questões como a matriz energética e a 

política de transportes se apresentam inseridas numa engrenagem mais ampla. 

Foram criados vários instrumentos de controle dessa poluição. Dentre eles, destaca-se 

o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, o 

Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M e o Programa Nacional de 

Controle da Qualidade do Ar – PRONAR, que não foram implementados na sua totalidade. 

Os padrões de verificação da qualidade do ar, assim como o monitoramento, também 

têm constituído instrumentos de controle da poluição em tela. Os primeiros têm sido 

estabelecidos em nível federal pelo CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, responsável 

pela edição dos padrões técnicos de qualidade ambiental. As resoluções editadas por esse 

órgão têm caráter de norma geral, uma vez que a competência para legislar e regulamentar é 

concorrente. Portanto, Estados e Municípios têm competências para atuar nessa seara de 

acordo com os seus interesses regionais e locais, respectivamente.  

Mas, ocorre que esses entes não têm, de modo geral, editado os seus próprio padrões, 

adotando integralmente os padrões nacionais. Esse fato revela uma atitude bastante cômoda, 

pois, como se sabe, devido a grande extensão territorial do Brasil, os aspectos ambientais 

apresentam uma imensa variedade em toda a sua extensão. Por isso, seria mais recomendável 

que através de estudos aprofundados sobre a realidade regional e/ou municipal fossem criados 

padrões de qualidade a serem aplicados nas suas áreas. 

Em se tratando de circulação de veículos em municípios metropolitanos, nos quais os 

limites territoriais são contíguos e estão intimamente ligados por questões sociais ou 

econômicas, seria mais indicada a formulação e aplicação de padrões de qualidade ambiental 

que atendessem a essa realidade ambiental. Devido à complexidade que envolve tais 

municípios, estando as suas atividades a tal ponto inter-relacionadas, bem como a relativa 

distância na qual veículos individuais, coletivos e de transporte podem circular de um 

município para o outro e, também, porque a poluição não respeita limites territoriais, seria 

mais recomendável a feitura de padrões de qualidade do ar de caráter metropolitano. Mas, para 

tal, os órgãos componentes do Sistema Gestor Metropolitano precisariam ser mais atuantes.  

Já o monitoramento, instrumento da política nacional do meio ambiente, visa a captar 

informações sobre a quantidade de poluentes em vias de grande movimentação de trânsito e, 
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não através de fontes isoladas. Os dados coletados dos poluentes, através de técnicas e 

equipamentos especializados, são comparados com padrões normatizados. A poluição não se 

configura tão-somente pelo desrespeito aos padrões de qualidade ambiental, que como visto, 

apresentam muitas dificuldades para a captação de dados que se aproximem da realidade.  

O controle isolado, adequado a padrões individuais de emissão, não é suficiente para se 

conhecer e controlar as conseqüências sinérgicas de suas emissões em conjunto sobre a 

qualidade do ar. É necessário dimensionar os efeitos cumulativos sobre a qualidade ambiental. 

O parâmetro deve ser a qualidade ambiental como um todo e, não a fonte poluidora 

isoladamente. Uma estratégia de sustentabilidade nessa área resulta que um plano de redução 

do nível de poluição atmosférica não deve se basear tão somente nas reduções de emissões 

poluentes dos veículos tomados de forma isolada, mas abranger medidas no sistema de 

transportes. 

As normas de proteção ao meio ambiente e, especificamente, as normas que tratam da 

qualidade do ar atmosférico, não se destinam necessariamente a modificações radicais da 

relação entre o homem e a natureza. Muitas vezes, essas normas contêm um caráter 

eminentemente quantitativo, no sentido de mensurar os limites positivos e negativos da 

presença de componentes tóxicos que sejam prejudiciais a saúde humana e afetem 

desfavoravelmente a fauna, a flora e o patrimônio.  

A poluição não deve ser tratada apenas pela aferição de dados técnicos e provas 

científicas quanto à fixação de índices de materiais poluentes. Isso é apenas um dos aspectos 

do problema, em que pese à relatividade de tais dados, devido ao avanço constante dos estudos 

a esse respeito. Já os princípios do Direito Ambiental como o da precaução e, mais 

especificadamente, o do desenvolvimento sustentável devem orientar o combate à poluição. 

Mesmo que os padrões de controle da qualidade do ar sejam respeitados, não significa 

que atendam ao princípio do desenvolvimento sustentável, no sentido de um uso racional e 

equilibrado que garanta uma atmosfera saudável para suprir as necessidades das presentes e 

futuras gerações. A promoção de melhorias tecnológicas no setor de veículos automotores 

através de combustíveis mais ‘limpos’, o estímulo a outros meios de transporte, como o 

ferroviário, o ciclístico e o marítimo ou fluvial, bem como a maior utilização de transportes 

coletivos devem propiciar a diminuição da poluição veicular.  
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O cidadão comum, em geral, está mais preocupado com os problemas que afetam 

diretamente a sua vida cotidiana, como aqueles relacionados ao lugar onde mora, trabalha ou 

estuda. Estes problemas são mais visíveis diretamente por ele, que muitas vezes não se dá 

conta que é em maior ou menor grau, um poluidor efetivo ou potencial. As conseqüências que 

não são sentidas imediatamente não significam que não existam ou não venham a afetá-lo num 

futuro próximo ou através dos seus descendentes. Daí resulta o direito de solidariedade entre 

as gerações. 
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ANEXOS 
 
 
FIGURA 1: Órgãos e Funções do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SIS AMA 
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Conselho de
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 CONAMA 
 
 
 

Planejar, coordenar, pervisionar e controlar,como órgão federal, a política
nacional e as diretrizes overnamentais fixadas para o meio ambiente. 

 MMA 
 
 
 Executar e fazer execu r, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais

fixadas para o meio am iente. 
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Órgãos ou 
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FIGURA 2: Sistema Estadual do Meio Ambiente - Pernambuco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Brasil (2000).
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FIGURA 3: Sistema Gestor Metropolitano – SGM – Região Metropolitana do Recife 
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   Fonte: Lei Complementar Estadual nº 10/94. 
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FIGURA 4: Região Metropolitana do Recife 
 
 
 

 
  Fonte: Pernambuco (2002). 
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QUADRO 1: Efeitos nocivos dos poluentes sobre a saúde humana 
 
 

Poluente Fonte de Emissão Efeitos 
 

Monóxido de Carbono Proveniente da queima 
incompleta de combustíveis, 
em especial dos veículos 
motorizados. 

Desconforto físico, náuseas, 
falhas na acuidade visual, 
alterações das funções 
motoras e problemas 
cardiovasculares. 

Partículas Inaláveis Poeira, vapores, queimadas e 
o uso de certos tipos de 
combustíveis. 

Irritação das vias 
respiratórias e agravamento 
de doenças como a 
bronquite, a asma e o 
enfisema. 

Dióxido de Enxofre Combustão dos combustíveis 
fósseis. 

Irrita as mucosas do sistema 
respiratório superior, nariz e 
olhos; causa tosse, sensação 
de falta de ar e diminuição da 
resistência orgânica e 
infecções. 

Dióxido de Nitrogênio Veículos motorizados, 
especialmente o óleo diesel e 
os óleos industriais.  

Irrita as vias respiratórias e 
dificulta a respiração. A 
longo prazo, provoca 
enfisema pulmonar e é 
precursor de algumas 
substâncias consideradas 
cancerígenas. 

Hidrocarbonetos Queima incompleta dos 
combustíveis fósseis e da 
evaporação de substâncias 
orgânicas. 

Irritam os olhos, o nariz, a 
garganta e as vias 
respiratórias superiores, 
alguns deles apresentam 
potencial cancerígeno. 

Ozônio É um gás poluente 
secundário, formado a partir 
da combinação dos 
hidrocarbonetos e óxidos de 
hidrogênio na atmosfera, 
através de reações 
fotoquímicas promovidas 
pela luz solar. 

Diminui a resistência às 
infecções e provoca irritação 
dos olhos, do nariz e da 
garganta, causando 
envelhecimento precoce de 
materiais expostos ao ar 
livre. 

Fonte: Secretaria do meio ambiente/CETESB (1997, p. 17).   
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FIGURA 5: Frota de veículos. Pernambuco, RMR e Recife, 1996-2000 
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

N
º V

eí
cu

lo
s

1996 695135 449799 327727

1997 766695 489476 339420

1998 758287 470074 309299

1999 813513 493454 317825

2000 881072 527107 335256

PE RMR RECIFE

 
Fonte: EMTU (2002b). 
Nota: Dados referentes à frota de veículos de 2001, até novembro (DETRAN, 2002): 

                     - RMR: 555.768 veículos; 
                    - Recife: 349.555 veículos. 
 
 
 
 
 
TABELA 2: Frota de veículos segundo tipo. Pernambuco, RMR e Recife, 1999 
 

Tipo de veículo Local 
Moto Automóvel Camioneta Caminhão Ônibus  Outros 

Total 

Pernambuco 117.150 543.088 76.924 52.068 11.531 12.752 813.513
RMR 40.510 376.382 36.850 23.017 8.171 8.524 493.454
Recife 24.352 247.596 23.932 12.975 3.165 5.805 317.825
Fonte: EMTU (2002a). 
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FIGURA 6: Estações de monitoramento da qualidade do ar. Região Metropolitana do  
                    Recife, 1998 
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         Fonte: Pernambuco (2002). 
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