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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda a questão do procedimento administrativo do licenciamento 
ambiental de postos de revenda de combustíveis, tomando-se como base um estudo de 
caso da realidade do Município de Natal/RN. Para tanto, partiu-se de um retrospecto 
sobre a evolução do sistema de transporte rodoviário no Brasil, passando a analisar 
brevemente o processo de urbanização que se acentuou nas capitais dos Estados 
brasileiros após a década de 1950, relacionando estes temas com o crescimento do 
setor de revenda de combustíveis. Em seguida, passou-se a abordagem da defesa do 
meio ambiente nacional à luz de princípios constitucionais ambientais. Na seqüência, foi 
feita uma abordagem sobre a tutela ambiental na Constituição Federal de 1988, 
tratando especifica e basicamente sobre a política urbana nacional e a política nacional 
do meio ambiente, com seus instrumentos. Na seqüência, passou-se à análise das 
competências e atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e de 
suas Resoluções, para só então adentrar na parte mais importante do trabalho: uma 
análise do licenciamento ambiental de postos de revenda de combustíveis, na realidade 
do Município de Natal/RN. Antes desta abordagem específica, procedeu-se a um 
levantamento e explanação das normas aplicáveis especificamente a tais 
estabelecimentos (Resoluções do CONAMA e normas da ABNT), para em seguida 
realizar uma caracterização geo-ambiental do Município de Natal/RN. Por fim, realizou-
se uma reflexão sobre a possibilidade de ampliação da atividade estatal, em termos de 
garantias para os membros responsáveis pela fiscalização ambiental e de eficiência 
administrativa, através da idéia da regulação ambiental. Para a realização deste estudo, 
procedeu-se a pesquisas em diversas fontes tais como livros, revistas, sítios da internet, 
jornais, teses e dissertações, entre outros materiais, além de visitas a órgãos que direta 
ou indiretamente atuam com a defesa ambiental e como revenda de combustíveis, tais 
como Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de Natal (SEMURB), 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN (IDEMA), Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Gerência Executiva 
do RN (IBAMA/RN), Promotoria do Meio Ambiente de Natal (Ministério Público do RN), 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do RN, entre outros. Ao final, observa-se que apesar de farta regulamentação 
sobre a matéria do licenciamento ambiental em postos de revenda de combustíveis, 
inclusive com normas federais, estaduais e municipais, o Poder Público municipal está 
muito aquém do cumprimento de suas funções institucionais, no quesito fiscalização 
ambiental destes estabelecimentos, uma vez que poucos são os postos de revenda 
licenciados na cidade de Natal/RN. 
 

PALAVRAS-CHAVES : Licenciamento ambiental, revenda de combustíveis, princípios 
constitucionais ambientais, meio ambiente em Natal/RN, regulação ambiental. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study approaches the question of the administrative procedure of the environmental 
licensing of ranks of fuel resale, taking as basis a study case of the reality of the City of 
Natal/RN (Brazil). For in such a way, it was done a retrospect on the evolution of the 
system of road transport in Brazil, having started to briefly analyze the urbanization 
process that if after accented in the capitals of the Brazilian States the decade of 1950, 
relating these subjects with the growth of the sector of fuel resale. After that, it was 
transferred boarding of the defense of the national environment to the light of ambient 
principles constitutional. In the sequence, a boarding on the ambient guardianship in the 
Federal Constitution of 1988 was made, treating basically specifies and on the national 
urban politics and the national politics of the environment, with its instruments. In the 
sequence, it was transferred the analysis of the abilities and attributions of the National 
Advice of the Environment (CONAMA) and its Resolutions, for then only enter in the 
most important part of this work: an analysis of the environmental licensing of ranks of 
fuel resale, in the reality of the City of Natal/RN. Before this specific boarding, it was 
proceeded specifically a survey and communication from the applicable norms to such 
establishments (Resolutions of the CONAMA and norms of the ABNT), for after that 
carrying through an geo-ambient characterization of the City of Natal/RN. Finally, a 
reflection was made on the possibility of magnifying of the state activity, in terms of 
guarantees for the responsible members for the environmental policy and of 
administrative efficiency, through the idea of the ambient regulation. For the 
accomplishment of this study, it was proceeded research in diverse sources such as 
books, magazines, sites of the Internet, periodicals, thesis and dissertations, among 
others material, beyond visits the agencies that direct or indirectly act with the ambient 
defense and as fuel resale, such as Secretariat of Environment and Urbanism of the City 
of Natal (SEMURB), Institute of Economic Development and Environment of RN 
(IDEMA), Brazilian Institute of the Environment and the Natural resources You renewed, 
Executive Management of RN (IBAMA/RN), Public prosecutor's office of the 
Environment of Natal (Public prosecution service of the RN), National Agency of Oil 
(ANP) and Union of the Retailing of Derivatives of Oil of the RN, among others. To the 
end, satiated regulation is observed that although on the substance of the ambient 
licensing in ranks of fuel resale, also with federal, state and municipal norms, the 
municipal Public Power is very far from the fulfilment of its institutional functions, in the 
question environmental policy of these establishments, a time that few are the permitted 
ranks of resale in the city of Natal/RN 
 

KEY-WORDS: Environmental licensing, fuel resale, environmental constitutional 
principles, environment in Natal/RN, environmental regulation 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país onde o sistema de transporte é predominantemente 

rodoviário. Os dados sobre a quantidade de veículos revelam a importância deste 

sistema de transporte para a economia do país. Para se ter uma idéia, o país, em 

outubro de 2009, tinha uma frota de 58.506.136 (cinqüenta e oito milhões, 

quinhentos e seis mil e cento e trinta e seis) veículos em circulação. Entre tais 

veículos incluem-se os automóveis, bondes, caminhões, caminhões tratores, 

caminhonetes, caminhonetas, chassis plataforma, ciclomotores, microônibus, 

motocicletas, ônibus, quadricíclos, reboques, semi-reboques, side-cars, tratores 

esteiras, tratores rodas, triciclos, utilitários e outros. São os dados oficiais mais 

recentes sobre a quantidade de veículos emplacados em circulação no país.  

Dentre tais veículos, 34.120.233 (trinta e quatro milhões, cento e vinte mil e 

duzentos e trinta e três) são automóveis, sendo estes entendidos como veículos 

automotores destinados ao transporte de passageiros, com capacidade para até 

oito pessoas, exclusive o condutor.  

No Rio Grande do Norte, os números do ano de 2009 (segundo relatório do 

DENATRAN) são os seguintes: 1) frota de veículos: 634.612 (seiscentos e trinta e 

quatro mil e seiscentos e doze) e; 2) frota de automóveis: 300.570 (trezentos mil, 

quinhentos e setenta). Já o município de Natal/RN, objeto de estudo e análise nesta 

dissertação possui uma frota de 251.274 (duzentos e cinqüenta e um mil, duzentos 

e setenta e quatro) veículos, dentre os quais 158.664 (cento e cinqüenta e oito mil, 

seiscentos e sessenta e quatro) são automóveis. 

5 (cinco) anos antes, em outubro de 2004, estes números eram bem 

diferentes. A frota de veículos no Brasil era de 38.734.320 (trinta e oito milhões, 

setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte), sendo 24.682.409 (vinte e quatro 

milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e nove) automóveis, a frota de 

veículos do Rio Grande do Norte era de 364.959 (trezentos e sessenta e quatro mil, 

novecentos e cinqüenta e nove) e de automóveis 190.457 (cento e noventa mil, 

quatrocentos e cinqüenta e sete). Já a frota de veículos da capital deste Estado era 

de 169.706 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e seis), sendo 115.666 (cento e 

quinze mil, seiscentos e sessenta e seis) automóveis. 

O crescimento da frota de veículos da cidade de Natal (RN) nestes cinco 

anos foi de 67,53% (sessenta e sete, vírgula cinqüenta e três por cento). Este 
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incremento reflete o crescimento também verificado na cidade, e a região 

metropolitana, no mesmo período. Recorde-se que o aumento da frota de veículos 

está intimamente ligado à oferta de combustíveis.  

O Município de Natal (RN) possui atualmente 209 (duzentos e nove) postos 

de revenda de combustíveis. O crescimento do número de postos de recenda de 

combustíveis nesta cidade está intimamente relacionado a fatores tais como o 

crescimento acentuado da malha urbana, crescimento populacional, melhoria das 

condições financeiras das classes baixa e média e facilidade para a obtenção de 

crédito para aquisição de automóveis novos (populares) ou usados. 

O fato é que se constata certa inércia do Poder Público na fiscalização 

desta atividade, considerada (pela Lei 6.938/1981) de alto risco para a ocorrência de 

acidentes ambientais. No momento em que se iniciava o interesse pela atividade de 

revenda de combustíveis (décadas de 1950 e 1960) ainda não havia uma forte 

preocupação do Estado com a fiscalização e controle desta atividade. Se hoje, ainda 

podemos considerar esta fiscalização e controle precários, quiçá àquela época. O 

que apenas se exigia dos empreendedores era a apresentação dos projetos básicos 

e de execução das obras de instalação, e quando muito, a conformidade da 

utilização da área pleiteada com os usos previstos nos códigos de postura 

municipais. Nas cidades menos estruturadas (estrutura de fiscalização, com pessoal 

capacitado), as exigências eram ainda menores, ou quase nenhuma. 

Neste estudo será realizada uma análise do licenciamento ambiental de 

postos de revenda de combustíveis à luz dos princípios constitucionais da proteção 

ambiental, mostrando sua importância para a garantia de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, em tempos de uma sociedade altamente consumista e 

complexa, onde os investimentos e as atividades precisam ser realizados de forma 

célere. Neste contexto, o licenciamento ambiental surge como um instrumento capaz 

de mensurar e avaliar os impactos decorrentes da instalação e operação de 

atividades potencialmente poluidoras, visando evitar que tais riscos se convertam 

em danos ambientais efetivos. 

O estudo em tela cinge-se ao caso do Município de Natal, que pelas suas 

características físicas e ecológicas possui uma elevada susceptibilidade à ocorrência 

de acidentes ambientais causados por vazamentos em postos de revenda de 

combustíveis. 
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Desta forma, é possível afirmar que o licenciamento ambiental constitui o 

principal instrumento capaz de evitar, ou ao menos minimizar, os impactos e os 

riscos de acidentes ambientais, na medida em que o Poder Público somente irá 

expedir a competente licença de instalação ou operação se o estabelecimento 

proponente obedecer a toda a legislação aplicável. 

A Constituição Federal de 1988, reconhecendo que o risco ambiental é inato 

o desenvolvimento das atividades econômicas, de uma maneira geral, preocupou-se 

em criar instrumentos de controle, avaliação e mensuração de danos ambientais. 

Neste sentido, sempre que do desenvolvimento da atividade possa resultar 

algum tipo de dano ambiental considerado significativo, o Estado deve agir 

previamente, evitando que este ocorra, na medida em que uma vez ocorrido, será de 

muito difícil correção e recomposição do ambiente ao status quo ante. 

Existe um debate atual que excede os limites da ciência jurídica, e que tem 

por objeto o estudo da Sociedade Global, analisando o comportamento do homem 

moderno e contemporâneo à luz do fenômeno da globalização econômica e social. 

Denomina-se Teoria do Risco Ambiental. O risco ambiental representa uma variável 

do debate sobre a Sociedade de Risco.  

Neste contexto, convém destacar que o conceito de risco é relativamente 

recente, coincidindo com o nascimento da sociedade industrial, perpassando pelas 

transformações que esta promoveu ao longo dos anos, e consolidando-se com o 

surgimento da sociedade de risco, em um espaço no qual se relacionam, de forma 

instável e perigosa, os sistemas tecnológicos, a universalização da tecnologia e a 

globalização da economia e da cultura. 

O surgimento desta sociedade de risco representa um estágio da 

Modernidade, no qual começa a se consolidar o modelo econômico do capitalismo 

industrial. Neste estágio, a sociedade de risco, característica da fase seguinte ao 

período industrial clássico, representa a tomada de consciência do esgotamento do 

modelo de produção, sendo marcada pelo risco constante de catástrofes e 

desastres. 

As estatísticas oficiais já apresentadas em momento anterior revelam um 

crescimento acentuado dos centros urbanos no Brasil, principalmente das capitais 

dos Estados. Este crescimento urbano deveu-se aos grandes fluxos migratórios que 

trouxeram muitas famílias da zona rural e de pequenas cidades para as capitais. 

Com o Rio Grande do Norte, a história não foi diferente.  
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Nas últimas cinco décadas a cidade de Natal experimentou um crescimento 

muito acentuado, o que resultou na ocupação de extensas áreas, algumas delas 

com elevados riscos de danos ambientais significativos. Neste contexto, convém 

destacar que o aumento populacional e da malha urbana está intimamente 

relacionado com o aumento da demanda por automóveis e de um sistema de 

transporte coletivo. Por conseguinte, a atividade de revenda de combustíveis está 

intrinsecamente ligada à indústria automobilística e aos incentivos governamentais 

para este setor, na medida em que sempre que se aumenta a frota, está a ser 

aumentada também a oferta de combustíveis para atender tal demanda. Com isso, 

verificou-se um aumento da quantidade de postos de revenda de combustíveis, 

espalhados por toda a cidade.  

Toda a cidade de Natal está assentada sobre sedimentos da Formação 

Barreiras ou Dunas, como tratado anteriormente na parte que tratou da 

caracterização geo-ambiental deste Município. Estes terrenos possuem como 

principal característica a elevada permeabilidade de seus solos, o que torna a 

contaminação do aqüífero um risco constante. 

Como se percebe, é inevitável que se tenha um crescimento da oferta de 

combustível em uma cidade que só cresce a cada dia. É inevitável também o risco 

de acidentes ambientais envolvendo vazamentos de combustíveis, na medida em 

que este é um risco inerente à própria atividade. Não se pretende aqui propor a 

controle da quantidade de postos de revenda de combustíveis, uma vez que o 

número destes deve refletir a necessidade por tais combustíveis. O que o presente 

estudo propõe é que, em primeiro lugar, se tenha um controle sobre a localização 

dos mesmos (proximidade de poços de captação de água para abastecimento 

público, hospitais, etc), e ainda, o controle dos sistemas de operação da atividade, 

incluindo os sistemas de detecção de possíveis vazamentos ou outros acidentes. 

O risco de danos ao meio ambiente é inerente ao próprio estágio de 

desenvolvimento que alcançou a sociedade global. A propósito, é bom que se frise 

que a sociedade de risco constitui aquela que em função de seu crescimento 

econômico, pode sofrer, a qualquer momento com as conseqüências de uma 

catástrofe ambiental, por exemplo, em razão do crescimento econômico contínuo. 

Notáveis, portanto, a evolução e o agravamento dos problemas, seguidos de uma 

evolução da sociedade (da sociedade industrial para a de risco), sem, no entanto, 
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uma adequação dos mecanismos jurídicos de solução dos problemas dessa nova 

sociedade. 

Para alcançar o objetivo proposto nesta dissertação, recorreu-se a leitura de 

literatura especializada, nacional e estrangeira, e ainda, a visitas a diversos órgãos 

públicos, entre os quais, IBAMA/RN, IDEMA, SEMURB, Promotoria do Meio 

Ambiente de Natal/RN, Agência Nacional do Petróleo, além de outras entidades 

privadas, tais como a ABNT e a Sindicatos do Comércio Varejista de Derivados de 

Petróleo do Rio Grande do Norte (SINDIPOSTOS/RN). 

Ao final, conclui-se que as deficiências ou até a ausência da fiscalização 

dos Postos de Revenda de Combustíveis em Natal/RN pelos órgãos competentes 

responsáveis pelo licenciamento ambiental desta atividade acabam permitindo a 

ocorrência de acidentes ambientais decorrentes de vazamentos de combustíveis, os 

quais em muitos casos são “invisíveis” aos olhos da população em geral, e 

apresentam um elevado potencial de toxidade que pode levar a óbito pessoas que 

ingerirem água contaminada com tais substâncias. 
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2. EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL X AT IVIDADE DE 

REVENDA DE COMBUSTÍVEIS 

 

O transporte rodoviário no Brasil começa a despontar nos anos de 1920, 

quando são importados dos Estados Unidos os primeiros automóveis para fazer 

conexão com a rede ferroviária no interior do Brasil. Pierre Mombeig1 recorda que as 

estradas começaram a ganhar espaço no sistema de transporte na medida em que o 

acesso a determinados locais só era possível através do automóvel. Segundo este 

autor a capacidade de mobilidade era aumentada através do transporte rodoviário, 

pois, após as “pontas dos trilhos”, as estradas ajudavam os caminhões a penetrarem 

em outras regiões e as estradas que passavam carros de bois cedem lugar para a 

circulação de automóveis, sendo necessário estruturá-las para suportar o aumento 

dos fluxos desses veículos. 

De acordo com Antônio Rúbio de Barros Gômara2, era evidente o avanço 

que a rodovia entrava nas cogitações oficiais. Este autor destaca que o governo de 

Washington Luís criou bases institucionais para uma política rodoviarista ao criar o 

“fundo especial para construção e conservação de estradas de rodagem federais”, 

tomando como base o decreto 5141, de 05 de janeiro de 1927. Washington Luís 

utilizou o slogan “governar é abrir estradas”, e ao priorizar a construção de 

“rodovias”, despertou o interesse dos empresários em explorar o transporte 

rodoviário. 

O país, pela sua dimensão, deveria ter como principal base do transporte de 

sua produção as ferrovias, já que os gastos com manutenção e combustíveis são 

bem menores do que com o sistema rodoviário3. E assim o vez, só que por um curto 

período. Todos os demais países com dimensões continentais, tais como China, 

Estados Unidos, Índia e Rússia possuem um desenvolvido sistema de ferrovias até 

hoje. As ferrovias que ainda existem no Brasil estão praticamente sucateadas, sob a 

administração da União, uma vez que RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), 

                                                 
1 MOMBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo . Trad. de Ary França e Raul de Andrade 
e Silva. São Paulo: Hucitec, 1984, Pág. 32. 
2 GÔMARA, Antônio Rúbio de Barros. O transporte rodoviário interestadual e internacion al de 
passageiros : um acrescentamento histórico. Brasília: ABRATI, 1999, Pág. 29. 
3 “(...) o Brasil foi obrigado, por circunstâncias particulares de seu desenvolvimento histórico, a fazer a 
opção pela modalidade de transporte que é a mais cara de todas, do ponto de vista social” O 
transporte rodoviário. (GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e 
integração regional no Brasil – uma perspectiva his tórica. Planejamento e políticas públicas, 
Brasília, 1996, nº13, 183-211, 1996, Pág. 185). 
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sociedade de economia mista responsável pela administração das ferrovias federais, 

foi extinta pela Lei 11.483/2007. 

Em termos históricos, vale recordar que com a instauração da República, a 

integração ao litoral passou para a ordem do dia nas discussões do parlamento 

nacional, destacando-se, entre várias evidências desta visão integracionista, as 

políticas de incentivo à construção de ferrovias e a consignação, já na primeira 

Constituição republicana, da intenção da mudança da capital federal para o Planalto 

Central4. 

É certo que o Brasil teve diversos projetos para a integração das regiões por 

meio de sistemas de transportes, sendo o principal deles, até a década de 1950, o 

sistema ferroviário. Inúmeros outros projetos, envolvendo transporte aquaviário, e o 

transporte rodoviário eram (no período anterior a 1950) tidos como subsidiários, ou 

seja, complementares ao sistema de transporte ferroviário. 

Segundo Olímpio J. de Arroxelas Galvão, o Plano Nacional de Viação de 

1951 veio, portanto, colocar um ponto final nas controvérsias sobre as prioridades de 

modalidades de transportes no Brasil. O texto do plano claramente especificava que 

as rodovias, a partir de então, passariam a assumir a "função pioneira, outrora 

exclusiva das estradas de ferro", e que "o desenvolvimento da rede ferroviária seria, 

em grande parte, substituído por estradas de rodagem". Este autor destaca ainda 

que a evolução do transporte rodoviário, a partir dos anos 1950, ocorreu em ritmo 

extraordinariamente rápido no Brasil. Entre 1945 e 1952, o número de caminhões e 

ônibus em circulação no país saltou de 103 (cento e três) mil para 265 (duzentos e 

sessenta e cinco) mil, um crescimento de mais de 157% (cento e cinqüenta e sete 

por cento) em apenas 7 (sete) anos. Na década de 1960, a movimentação de cargas 

foi largamente transferida das ferrovias e da cabotagem para as rodovias: enquanto, 

em 1946, o volume de cargas transportadas por todas as modalidades não 

rodoviárias de transporte representava 92,4% (noventa e dois, vírgula quatro por 

cento), no ano de 1970 as estradas de rodagem já eram responsáveis por cerca de 

73% (setenta e três por cento) de todo o movimento de cargas do país5. 

                                                 
4 GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração region al no 
Brasil – uma perspectiva histórica. Planejamento e políticas públicas, Brasília, 1996, nº13, 183-
211, 1996. Pág. 184. 
5 GALVÃO, Olímpio J. de Arroxelas. Desenvolvimento dos transportes e integração region al no 
Brasil – uma perspectiva histórica. Planejamento e políticas públicas, Brasília, 1996, nº13, 183-
211, 1996. Pág. 197-198. 
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Este aumento gradativo e significativo no número de estradas construídas 

aqueceu o comércio de automóveis. Existia à época, um grande lobby da indústria 

automobilística para que o governo brasileiro elaborasse e executasse projetos de 

implantação e desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, na medida em 

que com estradas interligando cidades e regiões, o número de interessados por 

automóveis iria crescer abruptamente. E foi o que ocorreu. 

Com o crescimento dos centros urbanos brasileiros6, principalmente os que 

são também capitais administrativas dos Estados da federação, observou-se um 

aumento gradativo do mercado de automóveis. Conseqüentemente, com o aumento 

do número de automóveis, aumenta-se também a demanda por combustíveis. 

Sobre esta questão, Débora de Barros, e outros, asseveram que o aumento 

das frotas de veículos em circulação ano a ano com a entrada de novos automóveis nas 

principais cidades brasileiras tem levado ao aumento também do número de postos 

revendedores de combustíveis. Os constantes vazamentos de combustíveis, 

particularmente ligados aos Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de 

Combustível (SASC) têm levado a contaminação do solo e principalmente da água 

subterrânea nestas cidades7. 

Estes fatos (crescimento urbano, aumento do número de postos de revenda 

de combustíveis, etc.) estão atestados ao longo desta dissertação, com base em 

números oficiais sobre evolução da frota de automóveis, sobre a evolução do 

consumo de combustíveis, entre outros dados. 

 

2.1. Rodovia como fator de desenvolvimento nacional  

 

Como visto no item anterior, as rodovias no Brasil chegaram onde as 

ferrovias, tecnicamente, não poderiam chegar. Foi, sem dúvida, com o sistema de 

transporte rodoviário, que o interior do país foi povoado. Sempre que uma 

                                                 
6 Entre 1950 e 1980 enquanto a população total brasileira cresceu a uma taxa de 2,8%, a população 
em cidades de 20.000 ou mais habitantes aumentou a 5,64% a. a. Em 1980, 61.253.660 pessoas, ou 
seja, 51% da população total, viviam nestas concentrações. Entretanto, a um modo por assim dizer 
mais “central” (menos periférico), o maior aumento entre cidades com uma população de 100.000 a 
500.000 (7,15%). (SCARLATO, Francisco Capuano; SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A. de; 
Arroyo, Mônica. Globalização e espaço latino-americano . 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1997, pág. 
187). 
7 BARROS, Débora de; OLIVEIRA, Vinicius de; SANTANA, Maria de Fátima Ebole de; CARVALHO, 
Denize Dias de. Caracterização ambiental dos postos de revenda de c ombustíveis no Rio de 
Janeiro. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 11 a 14 de novembro de 2008, Natal/RN. 
Disponível em: <http://abas-rj.org/atuacao_tecnica/0121.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 2010. 
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determinada rodovia liga um ponto a outro neste país, o entorno ao longo desta 

rodovia passa a experimentar um crescimento, em termos de comércio e serviços, 

pois estas são atividades naturalmente relacionadas com a dinâmica que se verifica 

ao longo destas estradas. 

Na região amazônica, a realidade não é diferente. A construção de rodovias 

levou a um aumento do desmatamento das áreas adjacentes, pois os comerciantes 

ilegais de madeira aproveitavam a mesma para o escoamento destes produtos. 

As rodovias podem trazer crescimento, como também desenvolvimento, 

para as áreas por onde passa. Vai depender de como se utiliza deste meio de 

ligação entre diferentes cidades e regiões. 

Fato que se associa à quantidade de rodovias, ou seja, ao aumento da 

malha rodoviária nacional, é a oferta de automóveis no mercado de consumo. A 

indústria brasileira de automóveis só tem crescido nos últimos anos. Até mesmo 

recentemente, com a crise mundial a pleno vapor, foi este setor, segundo 

economistas, que evitou que o país mergulhasse também nesta crise, claro que com 

o incentivo do governo federal em isentar os fabricantes do pagamento de IPI, com a 

finalidade de “aquecer” as vendas, e com isso, evitar o desemprego neste setor, que 

funcionaria como uma “bola de neve” sobre outros setores, desencadeando um 

processo de crise econômica. 

A força política deste segmento mostra a importância, no cenário nacional, 

do sistema de transporte rodoviário. Este fato, somado a outros como a facilidade de 

crédito tem tornado a venda de automóveis uma “progressão geométrica”. 

Conseqüentemente, haverá sempre o aumento do número de postos de revenda 

dispostos a fornecer o abastecimento de combustíveis necessário a este mercado 

consumidor. 

 

2.2. Atividade de Revenda de Combustíveis no Brasil  

 

A ascensão do petróleo ao topo dos energéticos no século XX foi 

impulsionada principalmente pela disseminação do motor a combustão interna. A 

adequação do petróleo a esses novos motores possibilitou um progressivo 

crescimento da indústria petrolífera, catalisado, sobretudo pela indústria 

automobilística. Trata-se não apenas de uma transformação de produtos, mas uma 
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revolução igualmente importante nas formas de se acessar os consumidores finais, 

isto é, os proprietários dos novos automóveis8. 

Foi neste contexto que surgiram os postos de revenda de combustíveis. 

Estes fatos revolucionaram a vida das pessoas, a sua lógica de locomoção e a 

organização das cidades. O automobilista tornou-se elemento central à expansão da 

indústria do petróleo. Foi no posto de revenda que a visibilidade de marca 

materializou-se e onde as empresas concentraram as suas armas mais refinadas de 

competição9. 

No final de 2007, 35.017 (trinta e cinco mil e dezessete) postos operavam 

no país, um número 0,8% (zero vírgula oito por cento) superior ao observado no ano 

anterior. Deste total, 43% (quarenta e três por cento) encontravam-se na Região 

Sudeste, 21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento) na Região Sul, 20,7% (vinte 

vírgula sete por cento) na Região Nordeste, 8,6% (oito vírgula seis por cento) na 

Região Centro-Oeste e 6,3% (seis virgula três por cento) na Região Norte. Ou seja, 

85,1% (oitenta e cinco, vírgula um por cento) dos postos revendedores de 

combustíveis localizavam-se nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste10. 

Em âmbito nacional, 44% da revenda de combustíveis em 2007 se dividiam 

entre seis das 133 (cento e trinta e três) bandeiras atuantes: BR (16,8% (dezesseis 

vírgula oito por cento)), Ipiranga – CBPI e DPPI (10,8% (dez vírgula oito por cento)), 

Chevron (5,8% (cinco vírgula oito por cento)) e Esso (4,3% (quatro vírgula três por 

cento)). Os postos revendedores que operam com bandeira branca, isto é, que 

podem ser abastecidos por qualquer distribuidora, tiveram a sua participação no total 

de postos revendedores ampliada de 40,7% (quarenta vírgula sete por cento) em 

2006 para 43,1% (quarenta e três vírgula um por cento) em 2007, mantendo-se com 

um mercado conjunto maior que o das três primeiras colocadas no ranking nacional 

das bandeiras de postos revendedores de combustíveis. O abastecimento dos 

13,9% (treze vírgula nove por cento) restantes do mercado de combustíveis 

automotivos foi efetuado por postos de outras 118 (cento e dezoito) bandeiras. 

                                                 
8 FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos postos de  
revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa Interunidades de 
Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.  
9 FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos postos de  
revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa Interunidades de 
Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 
10 BRASIL. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás nat ural e biocombustíveis  / Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. – Rio de Janeiro: ANP, 2008. pág. 138. 
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Segundo dados oficiais da ANP/SAB, conforme as Portarias ANP nº 

116/2000 e nº 32/2001, existem 526 (quinhentos e vinte e seis) postos de Revenda 

de Combustíveis automotivos no Rio Grande do Norte. Destes, em termos de 

bandeira, 98 (noventa e oito) são da BR; 29 (vinte e nove) da Ipiranga; 12 (doze) da 

Chevron; 16 (dezesseis) da Shell; 11 (onze) da Esso; 105 (cento e cinco) da Alesat; 

220 (duzentos e vinte) são bandeiras brancas, e 35 (trinta e cinco) são de outras 

bandeiras. 

Entre os meses de janeiro a novembro de 2009, segundo dados da 

Superintendência de Planejamento e Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis a venda dos derivados combustíveis de petróleo no 

Estado do Rio Grande do Norte foi de 999.348 (novecentos e noventa e nove mil, 

trezentos e quarenta e oito) metros cúbicos11. Entre estes combustíveis estão: Álcool 

hidratado, gasolina, gasolina de aviação, GLP, óleo combustível, óleo diesel, 

querosene de aviação, querosene iluminante. 

O consumo de combustíveis está cada vez maior no mercado brasileiro. Tal 

fato se deve também ao estímulo e condições especiais para a aquisição de 

veículos e ao incremento da produção industrial e agrícola. Segundo dados da ANP 

o consumo de combustíveis no mercado brasileiro foi 108,8 bilhões de litros em 

2009, o que representa um aumento de 2,7% (dois vírgula sete por cento) em 

relação aos 105,9 (cento e cinco vírgula nove) bilhões de litros referentes a 2008, 

crescimento importante por ter ocorrido em período marcado pelos efeitos da crise 

econômica mundial.  

Os combustíveis renováveis ampliaram em 14% (quatorze por cento) a 

participação na matriz de consumo veicular do Brasil, passando de 19,5% (dezenove 

vírgula cinco) para 22,3% (vinte e dois vírgula três por cento). Os dados foram 

apresentados no Seminário de Avaliação do Mercado de Derivados de Petróleo e 

Biocombustíveis 2009, realizado no dia 09 de fevereiro de 2010 no escritório central 

da ANP, no Rio de Janeiro. 

O principal responsável pelo crescimento no consumo aparente de 

combustíveis foi o etanol hidratado, com uma elevação de 23,9 % (vinte e três 

vírgula nove por cento), passando de 13,2 (treze vírgula dois) bilhões de litros em 

2008 para 16,4 (dezesseis vírgula quatro) bilhões de litros em 2009. No etanol 

                                                 
11 Informação disponível no site: <www.anp.gov.br>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2010. 
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anidro (misturado à gasolina) houve elevação de 0,9% (zero vírgula nove por cento): 

de 6,2 (seis vírgula dois) bilhões de litros para 6,3 (seis vírgula três) bilhões de litros.  

No biodiesel, o aumento de 39,1% (trinta e nove vírgula um por cento) - de 

1,1 (um vírgula um) bilhão de litros para 1,5 (um vírgula cinco) bilhão de litros - foi 

motivado pela introdução da mistura de 4% (quatro por cento) ao diesel no segundo 

semestre de 2009. Os principais combustíveis mantiveram-se praticamente nos 

mesmos níveis de consumo registrados em 2008, com avanços ou recuos de cerca 

de 1% (um por cento). Na gasolina C, houve aumento de 0,9% (zero vírgula nove 

por cento) e o consumo nacional passou de 25,1 (vinte e cinco vírgula um) bilhão de 

litros para 25,4 (vinte e cinco vírgula quatro) bilhões de litros na comparação entre 

os dois períodos. No diesel houve redução de 1% (um por cento), de 44,7 (quarenta 

e quatro vírgula sete) bilhões de litros para 44,2 (quarenta e quatro vírgula dois) 

bilhões de litros. No caso do GLP (gás de botijão), a redução foi de 1,2% (um vírgula 

dois por cento), de 12,2 (doze vírgula dois) milhões de metros cúbicos para 12,1 

(doze vírgula um) milhões de metros cúbicos. As exceções foram o querosene de 

aviação (QAV), que cresceu 3,8% (três vírgula oito por cento), com um aumento de 

5,2 (cinco vírgula dois) bilhões de litros para 5,4 (cinco vírgula quatro) bilhões de 

litros, e o óleo combustível, que recuou 3,2% (três vírgula dois por cento), de 5,1 

(cinco vírgula um) bilhões de litros para 5 (cinco) bilhões de litros12. 

Ainda sobre esta questão, Débora Barros, e outros, recordam que os derivados 

de petróleo ocupam um papel de destaque na matriz energética do mundo, ocupando 

34,3% (trinta e quatro vírgula três). No Brasil não é diferente, destaca-se a grande 

participação do setor de transporte individual de carga e de passageiros13. 
 

 

2.3. Características dos principais tipos de combus tíveis 

 

Entre os principais derivados do petróleo está a gasolina, que possui como 

principal característica seu poder anti-detonante ou octanagem, que é a resistência à 

combustão espontânea, avaliada em relação à temperatura e a pressão. A fração de 

                                                 
12 Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/?pg=17263&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1266499125866> 
Acesso em 18 de fevereiro de 2010 
13 BARROS, Débora de; OLIVEIRA, Vinicius de; SANTANA, Maria de Fátima Ebole de; CARVALHO, 
Denize Dias de. Caracterização ambiental dos postos de revenda de c ombustíveis no Rio de 
Janeiro. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 11 a 14 de novembro de 2008, Natal/RN. 
Disponível em: <http://abas-rj.org/atuacao_tecnica/0121.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 2010 
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hidrocarbonetos correspondente a gasolina é composta de numerosos constituintes e a 

maior parte desses é classificada como alifáticos ou como aromáticos. Os compostos 

alifáticos incluem constituintes como o butano (C4), o penteno (C5) e o octano (C8). Já 

os compostos aromáticos incluem compostos como o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno 

e os xilenos (BTEX)14. 

Já o óleo diesel possui como característica principal o número de cetano. 

Quanto maior for o número de cetano menor será o retardo de ignição e, por 

conseguinte, melhor será sua capacidade de incendiar-se. O óleo diesel é originado do 

petróleo constituído por hidrocarbonetos e baixa quantidade de enxofre, nitrogênio e 

oxigênio. As emissões de particulados característicos dos motores a Diesel são na 

maioria composta de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (do inglês PAH)15. 

Dentre os principais componentes dos combustíveis fósseis, os compostos 

aromáticos se destacam, pois possuem grande estabilidade em suas ligações químicas 

além de elevado potencial cancerígeno. Os BTEX são mais solúveis e mais tóxicos 

entre os demais compostos aromáticos presentes, agindo como poderosos depressores 

do sistema nervoso central e apresentando toxidade crônica, mesmo em pequenas 

concentrações (da ordem de ppb – parte por bilhão). Os PAH’s dos quais Pirenos, 

Fenantrenos e Antracenos são potencialmente precursores de câncer em seres 

humanos16. 

Ainda segundo estes autores o álcool é um dos combustíveis de destaque da 

matriz energética brasileira e é constituído por compostos orgânicos, oriundos de fonte 

renovável caracterizados pela presença da hidroxila (OH). O primeiro país no mundo a 

usar o álcool como combustível foi o Brasil, sendo também utilizado como aditivo da 

gasolina para aumentar a sua octanagem, atualmente a gasolina possui 25% de álcool 

anidro. 

 

 

                                                 
14 BARROS, Débora de; OLIVEIRA, Vinicius de; SANTANA, Maria de Fátima Ebole de; CARVALHO, 
Denize Dias de. Caracterização ambiental dos postos de revenda de c ombustíveis no Rio de 
Janeiro. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 11 a 14 de novembro de 2008, Natal/RN. 
Disponível em: <http://abas-rj.org/atuacao_tecnica/0121.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 2010 
15 BARROS, Débora de; OLIVEIRA, Vinicius de; SANTANA, Maria de Fátima Ebole de; CARVALHO, 
Denize Dias de. Caracterização ambiental dos postos de revenda de c ombustíveis no Rio de 
Janeiro. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 11 a 14 de novembro de 2008, Natal/RN. 
Disponível em: <http://abas-rj.org/atuacao_tecnica/0121.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 2010 
16 BARROS, Débora de; OLIVEIRA, Vinicius de; SANTANA, Maria de Fátima Ebole de; CARVALHO, 
Denize Dias de. Caracterização ambiental dos postos de revenda de c ombustíveis no Rio de 
Janeiro. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 11 a 14 de novembro de 2008, Natal/RN. 
Disponível em: <http://abas-rj.org/atuacao_tecnica/0121.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 2010 
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2.4. Estrutura e funcionamento dos postos de revend a de combustíveis 

 

Os postos de abastecimento de combustíveis líquidos são compostos em 

uma visão macro por tanques, bombas de abastecimento, cobertura metálica e piso. 

No entanto, esta é apenas uma descrição simplificada da complexidade que envolve 

todos os componentes de um posto de combustível líquido17. Além destes 

equipamentos e sistemas, a legislação ambiental atual exige uma série de itens de 

segurança ambiental, os quais serão vistos em detalhes na sequência desta 

exposição. 

O Posto Revendedor (PR) é definido pela ANP como o agente 

regulamentado pela Portaria ANP nº116/2000, que caracteriza-se pelo exercício da 

atividade de revenda a varejo de combustíveis automotivos em seu próprio 

estabelecimento. Os combustíveis comercializados por este agente deverão ser 

adquiridos de empresas devidamente autorizadas pela ANP ao exercício da 

atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 

combustível e outros combustíveis automotivos18.  

Para dirimir ou mitigar os riscos de contaminação (inerentes da atividade) é 

necessário que alguns dos aspectos construtivos e da infra-estrutura dos Postos de 

Revenda de Combustíveis estejam enquadrados nas normas ambientais. Por esta 

razão há Estados em que os órgãos ambientais condicionam as licenças para a 

atividade ao atendimento das exigências técnicas presentes nas normas 

relacionadas. Como exemplo, citamos o Estado de São Paulo, através de sua 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). 

 As instalações, os tipos de equipamentos, as características da construção e 

a infra-estrutura dos postos revendedores de combustíveis são regulamentadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 De acordo com a CETESB para que um Posto de Revenda de combustíveis 

esteja adequado às normas ambientais deve realizar uma série de adaptações 

obrigatórias em sua infra-estrutura, as quais estão indicadas no Anexo I da presente 

dissertação. 
                                                 
17 GARCEZ, Keines Alves. SMS – segurança, meio ambiente e saúde : estudo de posto de 
combustíveis líquidos e Gás Natural Veicular (GNV). Monografia (Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho e Gás Natural) – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade 
Potiguar, Natal, 2004. 
18 ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. Legislação . Disponível em: 
http://www.anp.gov.br/petro/legis_abastecimento.asp, consulta feita em: 21 de agosto de 2009. 
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Estas adaptações visam evitar que acidentes e danos ambientais, os mais 

diversos, venham a ocorrer. Frise-se que mesmo com a implementação destas 

tecnologias, os acidentes podem ocorrer. No entanto o impacto poderá ser menor.  

 

2.5 Riscos inerentes à revenda de combustíveis 

 

A atividade de revenda de combustíveis apresenta numerosos riscos, sendo 

que os principais são os de explosões, por acumulação de vapores orgânicos 

(VOCs) em galerias pluviais, em encanações e locais fechados; os riscos à saúde, 

daqueles que são expostos diariamente a inalação destes vapores, o contato 

dérmico com combustíveis, óleos lubrificantes, e acidentes com ingestão destes 

produtos; e ao meio ambiente, através de derramamentos e ou vazamentos que, 

mesmo em pequenos volumes, podem causar a contaminação do ar, do solo e da 

água subterrânea19. 

Pelo que se observa, esta atividade deve ser cercada de cuidados 

especiais. Evitar transbordamentos na descarga de produtos, cuidados na 

manutenção dos equipamentos, controle do estoque e da qualidade dos produtos, 

dar atenção às reclamações quanto ao odor de gasolina, monitora poços e 

tubulações da vizinhança, são apenas algumas medidas que podem evitar que 

ocorra um significativo dano ambiental irremediável ou de reversibilidade ambiental a 

longuíssimo prazo20. 

As principais causas de contaminações de solos, aqüíferos e tubulações 

subterrâneas por combustíveis, são freqüentemente oriundas de vazamentos de 

tanques causados por furos provocados por desgaste de material, penetrações 

externas, por exemplo de outras tubulações rígidas, por pavimentação 

comprometida ou por tráfego de carga excessiva. São estes os principais focos de 

acidentes ambientais em postos, somado ao despreparo técnico daqueles que 

operam o sistema de bombas, permitindo derramamentos de combustíveis que 

                                                 
19 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. 
20 FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos postos de  
revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa Interunidades de 
Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001 
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podem gerar incêndios, ou serão carreados pela drenagem das águas quando 

ocorrer uma simples chuva, contribuindo para a contaminação do solo21. 

Este é um problema internacional. Ao tratar de uma abordagem sobre os 

riscos que se observam no cenário urbano do Distrito Federal do Estado do México, 

em especial o risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos por 

vazamentos de combustíveis, a Procuradoria Ambiental e do Ordenamento 

Territorial do Distrito Federal do México22, em seu informe anual do ano de 2003 

registra que: 

Outro elemento de riesgo, es La instalación de estaciones de servicios para 
La venta al menudeo de gasolina y diesel, principales combustibles usados 
por vehículos automotores em el Distrito Federal, los principales riesgos 
que involucra El manejo de estaciones de servicio, son los derrames o fuga 
de líquidos combustibles que puedem La contaminación de los sítios donde 
se encuentran los tanques de almacienamento o zonas aledañas, la 
inflamación de material, em caso de que el mantenimiento de lãs 
instalaciones o el manejo de las sustâncias se lleve a cabo de forma 
inadecuada. 

 

Como se observa, há uma preocupação mundial com os riscos que a 

atividade de revenda de combustíveis trás consigo. Relembre-se ainda que 

geralmente nas áreas que possuem as maiores concentrações de postos de 

revenda observa-se também uma intensa urbanização e uma conseqüente 

concentração populacional. Acidentes neste cenário podem ser desastrosos. Daí o 

nível de responsabilidade do Estado (sentido amplo) para com uma eficiente 

fiscalização destes estabelecimentos. 

 

2.5.1. Contaminação do solo e dos aqüíferos por hid rocarbonetos 

 

O petróleo é o termo utilizado para designar um líquido formado pela 

mistura de hidrocarbonetos (somente C e H). A composição do petróleo, em termos 

de elementos químicos, varia de 79% (setenta e nove por cento) a 89% (oitenta e 

nove por cento) de C e entre 9% (nove por cento) a 15% (quinze por cento) de H, 

além de pequenas quantidades variáveis de S, O, N, V, Ni, etc. O petróleo bruto e 

seus derivados (combustíveis, plásticos, resinas, asfaltos, etc.) representam uma 

                                                 
21 FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos postos de  
revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa Interunidades de 
Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001 
22 PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F. Informe anual 
2003. Apéndice Temático. Documentos de Referencia. Distrito Federal do México, 2003. 
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grande fonte de contaminação para o meio ambiente devido ao grande volume 

desses materiais, que são processados e transportados e à existência de 

componentes solúveis em água presentes nestes materiais. 

A contaminação do solo e das águas subterrâneas por combustíveis 

líquidos derivados do petróleo tem sido motivo de preocupação para ambientalistas 

e sociedade em geral. Apesar de imiscíveis na água, são compostos parcialmente 

solúveis e, mesmo em concentrações muito baixas (ppb), conferem gosto e odor às 

águas subterrâneas, tornando-as impróprias para o consumo humano e outras 

utilidades. Vale lembrar que os compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno)23, presentes na gasolina são de elevada mobilidade no solo (elevada 

potencial de drenagem) e muito prejudicial à saúde24.  

Fato consumado é que extensas áreas urbanas, em todo país, sofrem com 

a contaminação das águas subterrâneas por combustíveis líquidos. Esta 

contaminação geralmente está associada a derramamentos acidentais em tanques 

de armazenamento, vazamento de tubulações, etc. 

Como exemplo do que fora exposto nos parágrafos anteriores cite-se que 

no Distrito Federal, três acidentes graves ocorreram em dois postos revendedores 

entre os anos de 2001 e 2002. O primeiro foi constatado no Posto Brazuca, 

localizado na BR-202, em maio de 2001, onde foram retirados 1.500 (mil e 

quinhentos) litros de combustível em fase livre no subsolo, o que significa, por 

estimativas feitas pelos técnicos da Petrobrás, um volume que pode chegar a 4.500 

(quatro mil e quinhentos) litros de combustível. Em dezembro do mesmo ano, no 

Posto Auto Shopping QL 6, localizado no Lago Sul, ocorreu um vazamento de 

combustível em uma das linhas que liga o tanque de armazenamento à unidade de 

abastecimento. A gasolina escoou em subsuperfície, atingindo as residências 

próximas, separadas do posto apenas por uma rua. Um dos imóveis mais atingidos 

foi uma residência onde existiam fortes odores de gasolina vindos da água da 

cisterna e das suas instalações hidráulicas. Em outubro de 2002 ocorreu mais uma 

vez no Posto Brazuca, um vazamento que atingiu uma área considerável fazendo 

                                                 
23 BTEX é o termo utilizado para o conjunto de hidrocarbonetos benzeno, tolueno, etilbenzeno e os 
três isômeros de xileno. Trata-se de hidrocarbonetos aromáticos com apenas um anel. São 
considerados os mais tóximos, mais solúveis em água e mais móveis dos hidrocarbonetos de 
petróleo. Estão presentes no petróleo bruto e na gasolina (JÚNIOR, Germano Melo. Apostila de 
Poluição química ambiental . Capítulo 4. Natal, [20_ _]. Pág. 02.  
24 MESTRINHO, Suely Schuartz Pacheco. Apostila de Hidrogeoquímica e poluição de recursos 
hídricos . Salvador, 2000, Pág. 74. 
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com que a Petrobrás evacuasse a população que habitava no raio de 200 (duzentos) 

metros do foco do acidente. Com a constatação de vazamentos nas ligações dos 

tanques, o Posto Brazuca foi interditado e iniciado o trabalho de descontaminação 

da área25. 

Segundo as leis brasileiras, não existe nenhuma exigência específica para a 

apresentação, por parte do proponente do projeto, de estudo prévio de eventual 

contaminação do solo. Este tipo de estudo é conhecido nos Estados Unidos da 

América, onde é obrigatório, como “Estudo de Fase”. No entanto, a legislação 

brasileira não impede que o órgão licenciador solicite ao interessado pela licença 

que apresente um estudo de tal natureza. Em outras palavras, o órgão ambiental 

não é obrigado a exigir, mas se quiser, pode exigi-lo. Em que situações? Quando 

considerar que a atividade a ser licenciada possua elevado potencial para causar 

acidentes ambientais. 

Como bem destaca Édis Milaré, somente em situações caracterizadas, 

quando, por hipótese, uma atividade com risco de contaminação (disposição de 

resíduos sólidos, armazenamento de ascarel, postos de combustível, etc.) tenha 

sido desenvolvida anteriormente na área a ser edificada, poderá ser exigido um 

estudo específico pelo órgão de controle ambiental26. 

Para os casos de contaminação do aqüífero por vazamentos de 

combustíveis ou outro tipo de acidente ambiental relacionado ao vazamento de 

combustíveis se aplica, na esfera criminal, a Lei 9.605/98, mais especificamente o 

seu art. 54, que trata do crime de poluição. 

O caput deste art. 54 descreve a forma dolosa do crime, mencionando a 

conduta consistente em causar poluição de qualquer natureza, contemplando desta 

maneira, qualquer forma de contaminação ou degradação do solo. No mesmo artigo, 

o §2º e seus incisos prevêem hipóteses em que o crime é qualificado pelo resultado. 

O inciso I trata da hipótese consistente em tornar área (incluído solo e subsolo) 

imprópria para ocupação humana. O inciso V trata de lançamento de resíduos 

                                                 
25 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006, Pág. 01.  
26 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, pág. 247. 
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sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, que podem 

causar danos ao meio ambiente (solo)27. 

 

2.5.2. Riscos de explosões  

 

A atividade de revenda de combustíveis, por sua própria natureza oferece 

riscos de explosões, uma vez que o combustível acumulado em recipientes 

fechados representa um elevado potencial de pressão de energia, que pode ser 

liberado a qualquer momento, a depender do acionador. Equipamentos e sistemas 

de operação destes postos estão sujeitos a interferências físicas, térmicas e 

eletromagnéticas que podem funcionar como o acionador da citada explosão. 

Como geralmente os postos de revenda estão instalados em áreas 

densamente povoadas, qualquer tipo de explosão causará sérios danos a um 

número indeterminado de pessoas. Mais um motivo para que os órgãos de 

fiscalização exijam o cumprimento das normas ambientais de operação desta 

atividade, tais como as Resoluções CONAMA, as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e outras. 

 

2.6. Uso de equipamentos de segurança 

 

O armazenamento de substâncias químicas em sistemas subterrâneos é 

responsável por contaminações de solo e água subterrânea. Isto tem levado a um 

maior rigor no controle destes sistemas, tanto a nível governamental quanto 

internamente nas empresas.  

 As tubulações ou linhas de abastecimento e os tanques subterrâneos de 

armazenamento de combustíveis (em operação ou abandonados) são os principais 

causadores da contaminação das águas subterrâneas segundo dados da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB28. 

 No Brasil a fabricação e instalação dos Sistemas de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustível (SASCs) são regidos pelas normas técnicas da 

                                                 
27 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, pág. 247. 
28 Informação obtida no site da CETESB: <http://www.cetesb.sp.gov.br> Acesso em 23 de setembro 
de 2009. 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)29 apresentadas quando for 

abordada a questão da legislação aplicável, onde está previsto o monitoramento 

destes equipamentos, para evitar e/ou antecipar possíveis vazamentos que possam 

ocorrer nos tanques, suas conexões ou nas linhas.  

 Segundo João de Deus F. Queiroz, o armazenamento de combustível em 

Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASCs) é uma prática 

convencionada há mais de 60 anos, apresentando menor risco de explosão e 

vandalismo, todavia há uma serie de normas para se evitar acidentes que venham 

causar vazamentos30. 

Os tanques de armazenamento subterrâneo de combustíveis exigidos 

atualmente são feitos de material anti-corrosivos, diferentemente do que se utilizava 

no período anterior a década de 1990, quando estes tanques eram feitos com aço 

galvanizado, que não raras vezes apresentava vazamentos de combustíveis, devido 

à corrosão dos combustíveis, aliados às condições físicas do ambiente natural 

(agentes intempéricos). 

 No entanto, mesmo com esta característica anti-corrosiva dos tanques, se a 

instalação destes não for feita de forma correta, ou caso tenha havido avarias no 

transporte ou na própria da fabricação, que tenham gerado rompimento da tubulação 

e corrosão tanto na tubulação como nos tanques, os vazamentos continuarão 

ocorrendo. Por estas razões são necessárias medidas preventivas como a inspeção; 

teste de estanqueidade31, proteção contra corrosão, escolha de equipamentos 

adequados segundo as normas e as condições ambientais da região de abrangência 

do Posto Revendedor32. 

                                                 
29 “Hoje os equipamentos utilizados nos postos devem obedecer às normas ditadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Porém, as pressões tenderão a aumentar. Sistemas de 
recuperação dos vapores ou tanques com duplo revestimento poderão ser exigidos em todo território 
nacional” (FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos 
postos de revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa 
Interunidades de Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2001). 
30 QUEIROZ, João de Deus F. Risco ambiental associado aos postos de combustívei s na cidade 
de Natal-RN . 2005. 95 f. Dissertação de Mestrado – Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental (LARHISA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003, Pág. 40. 
31 Estanqueidade é um neologismo que significa estanque, hermético, "sem vazamento", em 
inglês no-leak, ou seja, é a definição dada a um produto que está isento de furos, trincas ou 
porosidades que possam deixar sair ou entrar parte de seu conteúdo (Informação extraída do site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estanqueidade. Acesso em 04 de julho de 2010). Teste de estanqueidade 
significa então, um teste para verificar se está ou não havendo vazamentos nos tanques de 
armazenamento subterrâneos de combustíveis ou em suas tubulações associadas. 
32 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
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 A principal causa de vazamentos nos SASCs e nas linhas de abastecimento é 

a corrosão. Ela pode ser química ou eletroquímica. A primeira ocorre devido às 

paredes externas do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível 

(SASC) ou das linhas de abastecimento serem expostas a ambientes alcalino ou 

ácidos. A segunda ocorre quando há conexão entre diferentes potenciais 

eletroquímicos, dando origem a uma célula eletroquímica, este caso é comum em 

tanques e tubulações de aço33. 

 De acordo com João de Deus F. Queiroz, o ataque às superfícies metálicas 

dos sistemas de armazenamento e distribuição de combustíveis em PRs se dá de 

duas formas: 

a) Singular ou pilling, quando uma determinada área se torna anódica passando 

a ser corroída e provoca a abertura de orifícios. Esta é considerada a mais 

agressiva; 

b) Generalizada, quando milhares de micro-células eletroquímicas se 

estabelecem pela superfície metálica, causando a corrosão de áreas 

extensas.  

  Para proteção contra a corrosão existem varias técnicas, sendo a mais eficaz 

chamada de proteção catódica. Ela consiste na inversão da corrente elétrica que 

causa a corrosão e pode ser feita de duas formas: 

1. Ânodos de sacrifício: eletrodos são unidos ao tanque de armazenamento. 

Ânodos possuem maior potencial de redução de magnésio ou zinco que o 

sistema de aço. Os ânodos são corroídos preferencialmente, poupando o 

tanque da corrosão.  

2. Introdução de corrente elétrica impressa: sistema que utiliza uma série de 

ânodos no solo não unidos ao SASC. A corrente destes ânodos é maior que a 

corrente corrosiva, protegendo o SASC34. 

 

                                                                                                                                                         
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006, Pág. 45. 
33 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006, Pág. 47. 
34 QUEIROZ, João de Deus F. Risco ambiental associado aos postos de combustívei s na cidade 
de Natal-RN . 2005. 95 f. Dissertação de Mestrado – Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental (LARHISA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003, Pág. 29. 
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Segundo Silvana Praxedes de Paiva Gurgel, o sistema hidráulico dos 

Postos de Revenda de Combustíveis é composto por tubulações enterradas (linha 

de sucção, de respiro e de abastecimento), que deve ser de Polietileno de Alta 

Densidade - PEAD, e tubulações aéreas (linha de respiro, linha de abastecimento a 

distancia) que podem ser linhas metálicas convencionais. As tubulações de respiro 

têm uma parte enterrada e outra aérea, a primeira deve ser flexível, devido às 

pressões da acomodação do terreno e da passagem continua de veículos. Na parte 

aérea as tubulações de respiro podem ser metálicas, pois não sofrem o esforço 

mecânico. Dentre os incidentes ocorrentes com os sistemas hidráulicos, levando ao 

seu rompimento e ocasionando vazamentos, destacam-se a corrosão, os choques 

hidráulicos e vibrações durante a operação de bombeamento do combustível, a 

sobrecarga estrutural devido ao trafego de veículos e a acomodação das camadas 

do solo e dos próprios tanques, são os mais comuns35.  

É muito comum que as tubulações utilizadas nos Postos de Revenda de 

Combustíveis sejam compostas de metais galvanizados. Tais tubulações, devido à 

sua rigidez, são mais susceptíveis a ocorrência de rupturas, decorrentes da 

instabilidade do terreno ou mesmo de pressões no terreno, que por conseqüência, 

aumentam o risco de acidente ambiental por vazamento de combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006, Pág. 48. 
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3. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DEFESA DO MEIO AMBIENTE  

 

Os princípios possuem qualidade de verdadeiras normas, qualitativamente 

distintas das outras categorias de normas, ou seja, das regras jurídicas. As 

diferenças qualitativas traduzir-se-ão, fundamentalmente, nos seguintes aspectos. 

Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis 

com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e 

jurídicos; as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência 

(impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida (nos termos de Dworkin: 

applicable in all-or nothing fashion); a convivência dos princípios é conflitual 

(Zagrebelsky), a convivência de regras é antinômica; os princípios coexistem, as 

regras antinômicas excluem-se36. 

José Ricardo Alavez Vianna37 ensina que o vocábulo princípio emana do 

latim principiu. Significa começo, origem, causa primária. Sugere, pois, início, fonte, 

ponto de partida, alicerce, base. Para Miguel Reale apud José Ricardo Alavez 

Vianna, princípios são “certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base 

de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber”. Aduz 

ainda o tratado autor que os princípios são autênticos vetores, linhas diretivas, 

regras mestras que orientam o intérprete em sua atividade hermenêutica, ceifando 

aparentes antagonismos entre as normas jurídicas, além de servirem como 

relevante instrumento na concretização de uma orientação correta, eficaz e útil à 

sociedade por ocasião da subsunção do fato à lei. 

Diante do exposto percebe-se que os princípios, dentre outras 

características, possuem os seguintes traços essenciais: a) representam o 

estabelecimento de um standard que permite aferir a validade das normas levando 

em consideração sua harmonia com o contexto legal e constitucional do Estado; b) 

funcionam como marco referencial da hermenêutica legal e constitucional e; e c) 

auxiliam no preenchimento de lacunas ou de falhas na unidade do sistema jurídico.  

Vale lembrar que a doutrina, unanimemente, considera os princípios como 

blocos estruturais dorsais na composição do ordenamento. No Direito Ambiental, os 

princípios auxiliam a compreensão e consolidação de seus institutos. 

                                                 
36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição . 7. Ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, Pág. 1161. 
37 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente  à luz do 
novo código civil.  Curitiba: Juruá, 2004, Pág. 53. 



 38 

A Constituição Federal de 1988 é formada por um conjunto de direitos, 

deveres e princípios ambientais que podem apresentar-se de forma explícita: 

princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou implícita: 

princípio da precaução, princípio da  prevenção, princípio do desenvolvimento 

sustentável, princípio do poluidor-pagador, princípio do usuário-pagador, princípio da 

informação ambiental, princípio da cooperação, princípio da reparação, princípio da 

participação.   

Estes princípios devem reger e nortear todas as ações de quaisquer das 

funções do Estado, principalmente as que partem do Poder Executivo. A 

Constituição de 1988 é também conhecida como Carta de Princípios, uma vez que 

nela se encontram todos os fundamentos principiológicos para proteção do meio 

ambiente. Estes princípios funcionam como “regras gerais e abstratas que se obtêm 

indubitavelmente, extraindo o essencial das normas particulares, ou como regras 

gerais preexistentes.” 

Como ressaltado em linhas anteriores, a Constituição Federal de 1988 

demonstrou uma grande preocupação com o esgotamento dos recursos ambientais 

e com a qualidade de vida da população brasileira, tanto é que em diversos de seus 

dispositivos condicionou a realização de determinado evento à compatibilidade com 

a preservação ambiental. 

A essência desta preocupação se faz através de diversos princípios, muitos 

dos quais já existiam muito antes do advento desta Constituição. 

Vale frisar que a existência de uma principiologia própria é fator decisivo 

para se conferir, no âmbito didático, autonomia a um novo ramo do Direito. Nesse 

ponto, o Direito Ambiental, embora de recente normatização na seara universal, 

encontra-se em estágio avançado de sistematização. As Constituições mais 

recentes dos diversos países não se furtaram à apreciação expressa da matéria 

ambiental, propiciando, com isso, imediata alteração do plano infraconstitucional, 

com significativa edição de leis sobre o tema38. 

Oportuno se faz explicitar que não existe um consenso sobre os princípios 

do direito ambiental, e que são enormes as divergências doutrinárias sobre o 

                                                 
38 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente  à luz do 
novo código civil.  Curitiba: Juruá, 2004, Pág. 24. 
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conteúdo de cada um deles. Por estão razão trataremos a seguir dos princípios 

constitucionais que consideramos mais importantes para a tutela do meio ambiente: 

 

3.1. Princípio da Prevenção 

 

Para alguns autores existe uma distinção entre Princípio da Precaução e 

Princípio da Prevenção. Nossa posição é semelhante à de Ioberto Tatsch 

Banunas39, que entende que ao se aplicar o princípio da prevenção, estar-se-á 

também englobando o princípio das atitudes antecipatórias, o princípio da 

precaução. Por isso, quando se fez referência à atuação do princípio da prevenção, 

abarca-se o entendimento, também, do princípio da precaução40.  

Para Édis Milaré41, este princípio é basilar em Direito Ambiental, concernindo 

à prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados 

ao ambiente, de modo a reduzir ou eliminar as causas de ações de alterar a sua 

qualidade. 

O princípio da precaução constitui a busca do afastamento, no tempo e no 

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 

corolário42. 

Pela aplicação deste princípio, antes de ser concedido qualquer tipo de 

licença (por parte do Poder Público) para instalação ou operação de qualquer 

atividade ou empreendimento, este deve analisar se aquele empreendimento ou 

aquela atividade são efetiva ou potencialmente causadores de significativa 

degradação ambiental. Para realizar esta análise o Poder Público deve solicitar os 

estudos prévios de impacto ambiental que achar convenientes, e se, mesmo a 

                                                 
39 BANUNAS, Ioberto Tatsch. Poder de polícia ambiental e o município . Porto Alegre: Sulina, 2003. 
40 “Não descartamos a diferença possível entre as duas expressões nem discordamos dos que 
reconhecem dois princípios distintos. Todavia, preferimos adotar princípio da prevenção como 
fórmula simplificadora, uma vez que prevenção, pelo seu caráter genérico, engloba precaução, de 
caráter possivelmente específico.” (MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.  3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. pág.144). 
41 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.  3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 
pág.144.  
42 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.  2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001, Pág. 
170. 
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entrega do estudo ainda tiver dúvida quanto ao risco ambiental, por aplicação deste 

princípio, deve impedir a execução das obras ou atividades. 

O Princípio da precaução tem sua origem no direito alemão a partir do 

conceito de Vorsorgeprinzip, do ordenamento jurídico, que exige a atuação mesmo 

antes de qualquer dano efetivo. Esse princípio surgiu na década de 1960 quando as 

questões ambientais se tornaram uma grande questão política na Alemanha, vindo a 

ser positivado na década de 197043. 

Esse princípio reforça a idéia de que as agressões ao meio ambiente, uma 

vez consumadas, são, normalmente, de reparação difícil, incerta e custosa, e 

pressupõem uma conduta genérica in dúbio pro ambiente. Isso significa que o 

ambiente prevalece sobre uma atividade de perigo ou risco e as emissões poluentes 

devem ser reduzidas, mesmo que não haja certeza da prova científica sobre o liame 

de causalidade e os seus efeitos44.  

Paulo de Bessa Antunes45 denomina de princípio da prudência ou da cautela 

este princípio que denominamos de princípio da prevenção. Na sua concepção o 

princípio da cautela ou prudência englobaria também o princípio da precaução, e 

seria “aquele que determina que não se produzam intervenções no meio ambiente 

antes de se ter a certeza de que estas não serão adversas para o meio ambiente”. 

Pode haver aplicação deste princípio também na realização de zoneamento 

ambiental, quando, por exemplo, um determinado município, visando evitar qualquer 

tipo de poluição, limita, por meio de lei, o uso e ocupação de áreas estratégicas e de 

interesse ecológico. 

 

3.2. Princípio da Função Socioambiental da Propried ade 

 

Este princípio reza que o direito à propriedade privada não deve ser exercido 

de qualquer forma, ou seja, ao bel prazer de seu proprietário, mas sim conforme as 

finalidades econômicas e sociais previstas no ordenamento jurídico daquele Estado. 

Isso significa que a propriedade não mais ostenta aquela concepção 

individualista do Código Civil de 1916, direcionado a uma sociedade rural e agrária, 
                                                 
43 CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional 
ambiental brasileiro . São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 174. 
44 CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional 
ambiental brasileiro . São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 174-175. 
45 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental . 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. Pág. 
127. 
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com a maior parte da população vivendo no campo. Hoje, com o predomínio de uma 

sociedade urbana aberta aos imperativos da socialização do progresso, “afirma-se 

cada vez mais forte o seu sentido social, tornando-se assim, não instrumento de 

ambição e desunião dos homens, mas fator de progresso, de desenvolvimento e de 

bem-estar de todos.”46 

Desta feita, o uso da propriedade pode e deve ser judicialmente controlado, 

impondo-se-lhes as restrições que forem necessárias para a salvaguarda dos bens 

maiores da coletividade, de modo a conjurar, por comandos prontos e eficientes do 

Poder Judiciário, qualquer ameaça ou lesão à qualidade de vida47. 

A atual Constituição Federal, atendendo aos novos reclames sociais, ao 

mesmo tempo que garante o direto de propriedade, condiciona-o ao cumprimento de 

sua função social, conforme consta do art. 5º, incs. XXII e XXIII. O contorno 

constitucional acerca da função social da propriedade, porém, não se restringe aos 

dispositivos retro citados. Ao contrário, traduzindo um Estado Social, permeia todo o 

texto constitucional, explicitando como há de ser cumprida essa função social48. 

 

3.3. Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

O princípio do desenvolvimento sustentável, também chamado por alguns 

doutrinadores, entre eles Paulo Affonso Leme Machado, de princípio do acesso 

eqüitativo aos recursos naturais, ou ainda, de princípio da eqüidade ambiental é 

aquele que prega o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades. 

O termo ganhou difusão a nível mundial após a publicação do relatório Nosso 

Futuro Comum, que ficou conhecido como Relatório ou Informe Brundtland, que leva 

o nome da coordenadora dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU, Gro Harlem Brundtland. 

Nesta linha de raciocínio, Paulo Affonso Leme Machado recorda que a 

Declaração de Estocolmo/1972 tratou também da matéria em seu Princípio 5:  
                                                 
46 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.  3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pág. 
146. 
47 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.  3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pág. 
147. 
48 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente  à luz do 
novo código civil.  Curitiba: Juruá, 2004, Pág. 69. 
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Os recursos não renováveis do globo devem ser explorados de tal modo 
que não haja riscos de serem exauridos e que as vantagens extraídas de 
sua utilização sejam partilhadas a toda a humanidade”. E ainda: “A 
eqüidade no acesso aos recursos naturais deve ser enfocada não só com 
relação à localização espacial dos usuários atuais, como em relação aos 
usuários potenciais das gerações vindouras. Um posicionamento equânime 
não é fácil de ser encontrado, exigindo considerações de ordem ética, 
científica e econômica das gerações atuais e uma avaliação prospectiva 
das necessidades futuras, nem sempre possíveis de serem conhecidas e 
medidas no presente49. 
 

A Constituição Brasileira de 1988 foi expressa ao consagrar o princípio do 

desenvolvimento sustentável no caput do art. 225, abaixo transcrito: 

Art. 225.  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Existe uma linha muito tênue separando o direito ao uso dos recursos 

ambientais hoje disponíveis para atender às necessidades do presente e o direito 

das futuras gerações ao usufruto dos mesmos recursos ambientais. A forma como 

exploramos e utilizamos o meio ambiente guarda relação próxima com a ética 

ambiental, na medida em que somos levados à pensar que herança estamos 

deixando para nossos descendentes. 

Em outras palavras, este princípio sugere que a atual geração, em sua 

busca pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento, preocupe-se com o não 

esgotamento dos recursos naturais, adotando uma postura sustentável, de modo 

que as gerações futuras também possam usufruir de tais recursos, imprescindíveis 

também ao seu desenvolvimento sócio-econômico. 

O princípio preconizado infere-se da necessidade de um duplo ordenamento 

– e, por conseguinte, de um duplo direito – com profundas raízes no Direito Natural e 

no Direito Positivo: o direito do ser humano de desenvolver-se e realizar suas 

potencialidades, individual ou socialmente, e o direito de assegurar a seus pósteros 

as mesmas condições favoráveis. 

Luís Paulo Sirvinskas50, sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, 

assevera que a justiça ambiental é o conteúdo do desenvolvimento sustentável. A 

palavra “sustentável” está relacionada ao processo de desenvolvimento e voltada 

                                                 
49 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental Brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, Pág. 60. 
50 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente . São Paulo: Saraiva, 2008, 
Pág. 183. 
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para determinada finalidade, ou seja, a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

no mundo. O conceito de desenvolvimento encerra um sentido de continuidade 

temporal, sem definição de suas dimensões. O conceito sustentável, por sua vez, 

expressa um sentido de tempo – curto, médio e longo prazo – e se evolui com o 

passar deste pelo menos até o momento em que as pessoas terão alcançado o 

mesmo grau de bem-estar em todos os níveis. 

O mesmo autor (citado no parágrafo anterior) também denomina de princípio 

da ordem econômica, pois as atividades econômicas são responsáveis por grande 

parte da degradação ambiental, e destaca que este princípio alicerça-se em quatro 

pilares: a) desenvolvimento nacional (art. 3º, II da CF); b) proteção do meio ambiente 

(arts. 170, VI, e 225 da CF); c) valorização do trabalho humano (arts. 1º, IV, e 170 da 

CF); e d) livre iniciativa (arts. 1º, IV e 170 da CF)51. 

Em síntese, pode-se afirmar que a postura da atual geração para com as 

futuras gerações, visando à igualdade do direito ao bem-estar e ao desenvolvimento 

constitui a essência do desenvolvimento sustentável. 

 

3.4. Princípio da Eficiência Ambiental 

 

A Emenda Constitucional nº 19/97 trouxe alteração para o artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988 para incluir entre os princípios que regem a 

administração pública o princípio da eficiência. 

Esta inclusão no texto constitucional vem a ser uma resposta à sociedade, 

dada pela classe política, em face de uma constante cobrança, feita pela população 

brasileira, de melhorias na prestação dos mais variados serviços públicos. Com este 

acréscimo feito no artigo 37 da Constituição Federal, um dos principais em 

importância devido ao fato de nortear a postura da administração pública, o Estado 

brasileiro positivou algo que já deveria estar implícito, que deveria prestar suas 

ações (serviços, obras, etc.) de forma eficiente, ou seja, da forma menos onerosa 

possível e sem desperdícios de toda sorte. 

Neste sentido, Vladimir da Rocha França assevera que a introdução 

expressa do princípio da eficiência operou-se como uma tentativa de resposta às 

acusações de praxe contra a administração pública brasileira, tais como corrupção, 

                                                 
51 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente . São Paulo: Saraiva, 2008, 
Pág. 184. 
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nepotismo, baixa qualidade dos serviços públicos, estabilidade do servidor como 

mordomia, salários exorbitantes, etc52. 

Antes de analisarmos os reflexos do princípio da eficiência administrativa 

sobre a defesa ambiental, por intermédio do exercício do poder de polícia, vale 

lembrar ainda lição de Vladimir da Rocha França, quando este destaca que há 

respeito à eficiência quando a ação administrativa alcança materialmente suas 

finalidades lícitas e, por vias lícitas. Quando o administrado sente-se atendido e 

satisfeito na resolução dos problemas que ininterruptamente leva à Administração. O 

princípio da eficiência administrativa reza o seguinte: toda a ação administrativa 

deve estar orientada para a concretização material e efetiva d finalidade posta pela 

lei, segundo os cânones do regime jurídico-administrativo53. 

Segundo Ioberto Tatsh Banunas, o entendimento do princípio da eficiência é 

simples, e a maioria dos autores acompanha o ensinamento de Hely Lopes, para o 

qual:  

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para 
o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 
comunidade e de seus membros54. 
 

Para Ioberto Tatsh Banunas, o princípio da eficiência mostra sua relevância 

em relação à defesa ambiental, uma vez que serve como complementos aos demais 

(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade), possibilitando à 

administração ambiental melhor alcançar os resultados preservacionistas ambientais 

visados pela coletividade55. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro explica que o poder público deve aplicar o 

princípio da eficiência para alcançar a almejada qualidade de vida de seus 

administrados, investindo também na qualificação do modo de atuação de seus 

                                                 
52 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência administrativa na constituição federal . Texto extraído 
do Jus Navigandi <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=334> Acesso em 28 de julho de 2009.  
53 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Eficiência administrativa na constituição federal . Texto extraído 
do Jus Navigandi <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=334> Acesso em 28 de julho de 2009. 
54 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003, pág. 78., 
citando MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . São Paulo: Malheiros, 2000., 
pág. 90. 
55 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003, pág. 78. 
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agentes, pois é na maneira como atuam os funcionários dos órgãos públicos que 

será concretizada a aplicação do princípio em pauta56. 

Como se observa, o princípio da eficiência esta a impingir ao Poder Público 

o cumprimento de suas funções da forma mais produtiva, mais econômica, mais 

rápida, mais segura, enfim, mais próxima da perfeição, uma vez que constitui sua 

função a de, em nome da coletividade, e sendo paga por esta (com a instituição de 

tributos), prestar serviços públicos com qualidade. Não é mais do que obrigação do 

Estado, então, prestar tais serviços de forma eficiente e ágil. 

 

3.5. Princípio do Poluidor-Pagador 

 

Visa à internalização dos custos da degradação ambiental. Em decorrência 

da aplicação deste princípio, exige-se que o empreendedor, produtor, ou seja, o 

sujeito econômico arque, em caso de dano ambiental, com os custos para a redução 

ou afastamento do dano. 

Cristiane Derani57 explica que pelo princípio do poluidor-pagador, arca o 

causador da poluição com os custos necessários à diminuição, eliminação ou 

neutralização deste dano. Ressalta também esta autora que ele pode, desde que 

isso seja compatível com as condições da concorrência no mercado, transferir estes 

custos para o preço de seu produto final.  

Kloepfer apud Derani especifica o que se chama de quatro dimensões do 

princípio do poluidor-pagador: A dimensão objetivo-racional-econômica, a social-

ética-normativa, a político-ambiental e a jurídico-normativa 

• Dimensão objetivo-racional-econômica:  retrata não apenas uma 

estimativa de custo, porém, o efeito corolário, traduzido numa 

precaução, inspirada na intenção de afastar o custo decorrente da 

prática de uma atividade poluidora; 

• Dimensão social-ético-normativa: relativiza a relação causa e 

efeito, numa ambição de justiça na distribuição dos custos de 

conservação ambiental, introduzindo o Estado no seu papel social, 

procurando reconhecer o porte de cada poluidor (poder econômico 

                                                 
56 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2001, pág. 83. 
57 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.  2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001, Pág. 
162. 
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de cada poluidor e outras variáveis individualizadoras de cada 

potencial sujeito deste princípio são introduzidas para que a 

conservação ambiental não se transforme num instrumento de 

diferenças sociais); 

• Dimensão político-ambiental: reúne as dimensões anteriores para 

que se chegue a definir, dentro da corrente da causalidade, o 

poluidor-pagador. Quem pode ser classificado e, por conseguinte, 

responsabilizado como poluidor-pagador; 

• Dimensão jurídico-normativa: apresenta diversas formas jurídicas 

de responsabilização do poluidor-pagador, uma vez que, na norma 

jurídica, a relação com o poluidor não é simplificada a ponto de 

reduzir-se a uma relação causa (dano ambiental)-efeito (pagamento 

pelo ocorrido). Valem também normas de responsabilização e 

normas que descrevem princípios, que, mesmo em caso de reclamar 

uma atuação pública, relativizam a elevação dos custos necessários 

à reparação perante as vantagens equivalentes decorrentes do 

aumento da qualidade ambiental. 

A importância deste princípio se deve ao fato de que de nada adiantariam 

ações preventivas e precaucionais se os responsáveis por possíveis danos não 

estivessem sujeitos a executar seus deveres ou responder por suas ações. Desta 

forma, sob pena de ausência de responsabilização, existe a necessidade de o 

Estado articular um sistema que traga segurança à coletividade. O sistema de 

segurança é quebrado pelo dano ambiental e pela atual sociedade de risco58, 

porquanto se verifica a ausência de um sistema eficaz de compensação. A 

sociedade atual exige, portanto, que o poluidor seja responsável pelos seus atos, ao 

                                                 
58 José Rubens Morato Leite assevera que o surgimento da sociedade de risco representa um estágio 
da Modernidade, no qual começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então pelo modelo 
econômico da sociedade industrial. Neste contexto, a sociedade de risco, característica da fase 
seguinte ao período industrial clássico, representa a tomada de consciência do esgotamento do 
modelo de produção, sendo marcada pelo risco constante de catástrofes e desastres (LEITE, José 
Rubens Morato; PILATI, Luciana Cardoso; JAMUNDÁ, Woldemar. Estado de direito ambiental no 
Brasil. In: KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínia Prado 
(orgs.) Desafios do direito ambiental do século XXI  (Estudos em homenagem a Paulo Affonso 
Leme Machado). São Paulo: Malheiros, 2005, p. 611). 
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contrário do que prevalecia no passado, quanto ao uso ilimitado dos recursos 

naturais e culturais59. 

Este princípio não tem como objetivo tolerar a poluição mediante um preço, 

nem se limita apenas a compensar os danos causados, mas sim, precisamente, 

evitar o dano ao meio ambiente. Desta forma, o pagamento pelo lançamento de 

efluentes, por exemplo, não alforria condutas inconseqüentes, de modo a ensejar o 

descarte de resíduos fora dos padrões e das normas ambientais. A cobrança só 

pode ser efetuada sobre o que tenha respaldo na lei, sob pena de se admitir o direito 

de poluir. Trata-se do princípio poluidor-pagador (poluiu, paga os danos), e não 

pagador-poluidor (pagou, então pode poluir)60. 

Diante destas considerações sobre o princípio do poluidor-pagador, tem-se 

que mesmo que um determinado agente econômico tenha conseguido a licença de 

instalação e operação de seu estabelecimento, este está sujeito à observância do 

princípio do poluidor-pagador, caso ocorra algum acidente que comprometa a 

qualidade ambiental da área de influência do tratado estabelecimento. 

 

3.6. Princípio da Reparação 

 

Também conhecido por princípio da responsabilidade, é o princípio que 

estabelece que os Estados deverão desenvolver legislação nacional relativa à 

responsabilidade e à indenização das vítimas da poluição e outros danos 

ambientais. Os Estados deverão cooperar, da mesma forma, de maneira rápida e 

mais decidida, das novas normas internacionais sobre responsabilidade e 

indenização por efeitos adversos advindo dos danos ambientais causados por 

atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle, em zonas 

situadas fora de sua jurisdição (art. 13 da Declaração do Rio de Janeiro/1992)61. 

A teoria da responsabilidade por risco tem seu fundamento na socialização 

dos lucros, pois aquele que lucra com uma atividade deve responder pelo risco ou 

pelas desvantagens dela decorrentes. Observa-se, inequivocamente, uma tendência 

em superar os obstáculos trazidos pelo dano ambiental; obviamente a 
                                                 
59 CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional 
ambiental brasileiro . São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 156 
60 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.  3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, Pág. 
828. 
61 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008, Págs. 
89-90. 
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responsabilização por risco, de per si, não elimina toda a complexidade do 

problema. A dispensa da prova de culpa do agente degradador da responsabilidade 

por risco denota tal avanço, facilitando a responsabilização62. 

José Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite63 anotam que 

no direito brasileiro se tem notado avanço significativo na responsabilização por 

danos ambientais, pois se estabeleceu a tripla responsabilização, concomitante e 

independente, nas esferas civil, administrativa e criminal, consoante a Lei 6.938/81, 

a Lei 9.605/98 e o art. 225, §3º da Constituição da República. Destaca que no que 

concerne ao aspecto civil, a responsabilização é por risco, e a reparabilidade 

integral, compreende lesão material e a imaterial (ou extrapatrimonial). Frisam ainda 

que a norma brasileira não estabelece em numerus clausus as atividades sujeitas à 

responsabilização civil por risco, podendo qualquer eventual poluidor que venha a 

causar lesão ao bem ambiental ser sancionado com o uso desse mecanismo. 

Talden Farias64 denomina este princípio de princípio da responsabilidade, e 

explicita que a primeira parte do inciso VII do art. 4º da Lei nº 6.938/81 prevê o 

princípio da responsabilidade ao determinar que a Política Nacional do Meio 

Ambiente visará à imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente. Este autor também assevera 

que o inciso IX do art. 9º dessa lei também prevê o princípio da responsabilidade ao 

classificar como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente as penalidades 

disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental. 

 

3.7. Princípio do Controle Ambiental 

 

Em obediência a este princípio, o Estado deve estar atento a formas de 

intervenção no domínio econômico que possam evitar possíveis danos ao meio 

ambiente. Neste sentido, vale destacar que precisa de um mínimo de estrutura 

física, estrutura de mobilidade e pessoal treinado e capacitado a realizar analise e 

interpretações de dados das referidas atividades. 
                                                 
62 CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional 
ambiental brasileiro . São Paulo: Saraiva, 2007, Pág. 189. 
63 CANOTILHO, Joaquim José Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional 
ambiental brasileiro . São Paulo: Saraiva, 2007, Pág. 191.  
64 FARIAS, Talden. Direito ambiental:  tópicos especiais. João Pessoa, Editora Universitária, 2007, 
Pág.61. 
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É um princípio que guarda relação direta com o princípio da prevenção, 

sendo este mais genérico. Como recorda Édis Milaré, decompondo o objeto da ação 

controladora do Poder Público, definido pela Constituição Federal, constata-se que 

não apenas as substâncias nocivas são proscritas, mas, ainda, técnicas e métodos 

danosos ao meio ambiente e à qualidade de vida. Este fato significa, segundo este 

autor, que tecnologias e processos produtivos obsoletos, inadequados ou 

impróprios, de qualquer forma atentatórios à saúde humana e à ambiental, não 

podem ser produzidos, comercializados, ou sequer, comercializados. 

Como é possível perceber, pelo princípio do controle ambiental tem-se, de 

forma concreta, a efetivação da prevenção ambiental através do acompanhamento 

técnico da instalação e operação da atividade potencialmente poluidora. 

Com a denominação de princípio da obrigatoriedade da intervenção do 

Poder Público, Paulo Affonso Leme Machado trata do que cuidamos nestas linhas. 

Para este citado doutrinador “Deve ser confiada às instituições nacionais 

competentes a tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização de recursos 

ambientais dos Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente”. 

Segundo este autor, a gestão do meio ambiente não é matéria que diga 

respeito somente à sociedade civil, ou uma relação entre poluidores e vítimas da 

poluição. Os países, tanto no Direito interno como no Direito internacional, têm que 

intervir ou atuar. 

Outra forma de manifestação do princípio do controle ambiental se faz 

presente na atuação das chamadas agências reguladoras. Tais entes independentes 

surgiram na realidade brasileira, após a gradativa substituição da atuação direta do 

Estado (na prestação de serviços públicos) pelas empresas privadas 

concessionárias ou permissionárias destes serviços públicos. Como o fenômeno da 

regulação ganha força recentemente, após sua concretização a partir da década de 

1990, muitos doutrinadores ainda preferem tratá-lo de forma diluída ao abordarem 

os princípios da precaução e da prevenção. 

Quando se trata da atividade de postos de revenda de combustíveis, este 

princípio se mostra ainda mais importante, na medida em que o controle da 

operação dos equipamentos utilizados na estrutura destes empreendimentos se 

mostra de suma relevância para evitar que acidentes ambientais ocorram. 
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4. TUTELA AMBIENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988  

 

4.1. Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988 

  

A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história das 

Constituições brasileiras, dedicou um capítulo exclusivo ao trato das questões 

ambientais. É o capítulo VI, que no art. 225, estabelece 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”.65” 

 

Dispõe ainda o parágrafo primeiro, inciso III deste artigo, que incumbe ao 

Poder Público:  

“definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.  

 

Desta forma, não resta dúvida que quando um município qualquer disciplina 

os usos e formas de ocupação do solo urbano, instituindo, através de lei (Plano 

Diretor), Zonas de Proteção Ambiental, está buscando dar efetividade ao conceito de 

cidade sustentável, tendo-se como base o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

A primeira referência expressa ao meio ambiente ou a recursos ambientais 

na Constituição Federal de 1988 vem logo no art. 5º, LXXIII, que confere legitimação 

a qualquer cidadão para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Em seguida, o art. 20, II, considera, 

entre os bens da União, as terras devolutas, indispensáveis à preservação do meio 

ambiente. Segue-se o art. 23, III, onde se reconhece a competência comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios para “proteger as paisagens naturais 

notáveis e o meio ambiente”, “combater a poluição em qualquer de suas formas. O 

art. 24, VI, VII e VIII, dá competência concorrente à União, Estados e ao Distrito 

Federal para legislar sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da 

                                                 
65 SILVA, Carlos Sérgio Gurgel da. Análise da efetividade da legislação ambiental no c ombate ao 
processo de desertificação na região do Seridó Poti guar . Revista de Direito Ambiental nº 50 
(abril-junho de 2008). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. pág. 35.  
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poluição”, sobre “proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico”, bem como sobre “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico”.66 

Convém destacar também os artigos: 91, §1º, III, que dispõe que uma das 

atribuições do Conselho de Defesa Nacional é de opinar sobre o efetivo uso das 

áreas indispensáveis à segurança do território nacional, especialmente na faixa de 

fronteira e nas áreas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos 

naturais de qualquer tipo; 129, III, que declara ser umas das funções institucionais 

do Ministério Público: promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social,do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos; 170, VI, que destaca que a defesa do meio ambiente é um dos 

princípios da ordem econômica; 173, §5º, que reza que o Estado favorecerá a 

organização de atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção 

do meio ambiente; 186, que dispõe que a função social (da propriedade rural) é 

cumprida quando a propriedade atende, simultaneamente, segundo critérios e graus 

de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I – aproveitamento 

racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; III – observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

trabalhadores, sob pena de desapropriação para fins de reforma agrária (art. 184); 

art. 200, que trata da “Ordem Social” e onde a onde declara que ao Sistema Único 

de Saúde compete, entre outras atribuições, “colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho”; art. 216, V, que dispõe sobre bens 

integrantes do patrimônio cultural brasileiro; e art. 231, §1º, que refere-se às terras 

ocupadas por silvícolas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar. 

No entanto, por guardar íntima relação com o presente estudo, passemos a 

analisar, mais detidamente, o Capítulo II do título VII da Constituição Federal de 

1988. Este trata da Política Urbana. Em seu seio estão os artigos 182 e 183. O 

artigo 182 da Constituição Federal de 1998 dispõe que a política de 

desenvolvimento urbano, a ser executada pelo poder público municipal, conforme 

                                                 
66 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional.  4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, Pág. 
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diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

Entretanto, vale destacar que esta ordenação deve ser feita tomando como 

base uma lei disciplinadora dos espaços urbanos, denominada Plano Diretor, que a 

partir da Constituição de 1998 passou a ser obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes (art. 182, § 1º).  

O parágrafo segundo do mesmo artigo de lei assevera que a propriedade 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor. Em seu texto, o Plano Diretor deve promover 

o adequado planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo 

urbano. Neste sentido, as diretrizes gerais que o regem podem tanto ser de ordem 

federal (art. 21, XX da CF/88), estadual (art. 24, I da CF/88) ou municipal67. 

Vale recordar que a Constituição, em seu artigo 21, XX, atribui à União o 

dever de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, nele incluídas as 

questões referentes à moradia, aos transportes públicos e ao saneamento básico. E 

ainda, que o art. 24, I da CF/1988 prevê a competência concorrente da União, dos 

Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico. Nos termos do 

§1º desse artigo, tratando-se de competência concorrente, a União estabelecerá 

normas gerais o que não exclui a competência suplementar dos Estados (§ 2º). Pela 

Constituição, o Município tem competência para suplementar a legislação federal e 

estadual (art. 30, II)68. 

Como se vê, a Constituição de 1988 demonstra, em diversos dispositivos, 

uma preocupação com o meio ambiente do Estado brasileiro, considerando-o como 

um direito fundamental, em estreita com o direito fundamental à saúde, à vida, à 

dignidade humana. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 LEAL, Rogério Gesta. Direito urbanístico: condições e possibilidades da constituição do espaço 
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68 HORBACH, Carlos Bastide (et al). MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. 
(coord). Estatuto da cidade:  Lei 10.257, de 10.07.2001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
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4.2. Meio Ambiente como Direito Fundamental 

 

Segundo Karl Schmitt apud Luciane Gonçalves Tessler69, direitos 

fundamentais são “aquellos derechos que pertenecen al fundamento mismo del 

Estado y que, por lo tanto, son reconocidos como tales em la Constitución”. 

Nesta linha de considerações, deve-se ressaltar que o bem jurídico que a 

Constituição pretende tutelar consiste no “direito” ao meio ambiente, direito 

subjetivo, de índole extrapatrimonial, com imprescindível papel no desenvolvimento 

do Homem. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como 

pressuposto para a sadia qualidade da vida humana, ganha outra importância: 

passa a ser reconhecido como direito fundamental, condição para que o indivíduo se 

realize como “ser humano”. Busca-se um resgate de valores. A dignidade da pessoa 

humana transforma-se na razão de existência de todos os demais valores. 

De que adianta ter-se um desenvolvimento econômico ou até mesmo social 

em um determinado Estado, se este desenvolvimento ocorre sem proporcionar 

qualidade de vida à sua população? Não adianta absolutamente nada, pois o 

destinatário destas melhorias econômicas ou sociais, muito provavelmente, não 

esteja apto a gozar das mesmas, por estar morto ou doente. Ao contrário do que 

muitos pensam, o meio ambiente não depende do homem, pois diante de qualquer 

intervenção antrópica, este naturalmente buscará outro equilíbrio, o homem é que 

depende das condições ambientais, e por isso deve pesar suas ações em prol de 

um equilíbrio na relação homem x natureza, uma vez que em caso de desequilíbrio 

este sempre sairá prejudicado. 

Luciane Gonçalves Tessler, ao considerar a Constituição portuguesa, 

questiona se seria mais conveniente tratar da proteção ambiental como fim do 

Estado ou como direito fundamental. Considera que as disposições acerca dos fins 

do Estado possuem eficácia obrigatória e prescrevem a atuação permanente do 

Estado, apresentando a vantagem de serem dotadas de caráter vinculativo. Todavia, 

lembra o Juiz do Supremo Tribunal Administrativo Português que, quando tratada 

como direito fundamental, todo e qualquer cidadão, titular de um direito fundamental, 

todo e qualquer cidadão, titular de um direito subjetivo ao ambiente, possui o direito 
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de ação para defendê-lo. Conclui, pois, que, “em princípio (teoricamente), a proteção 

do meio ambiente esta melhor consagrada num direito fundamental do que numa 

norma definidora de um fim do Estado”.70 

Esclarece ainda a citada autora que a configuração do direito ao meio 

ambiente como direito fundamental tem como conseqüência viabilizar sua utilização 

como instrumento de consagração do direito à vida. Da análise das normas 

constitucionais, sobretudo a conjugação dos artigos 225 e 170 da Carta de 1988, 

infere-se que, da mesma forma que se enaltece a defesa do meio ambiente como 

valor preponderante em relação ao crescimento econômico e à propriedade privada, 

entende-se que a proteção ao meio ambiente justifica-se como forma de proteção da 

vida humana. A tutela do meio ambiente é concebida como um instrumento de 

garantia da qualidade da vida humana71. 

Luciane Gonçalves Tessler72 lembra que apesar de se ter constatado que o 

meio ambiente possui natureza de direito fundamental, poder-se-ia argumentar, que, 

formalmente, este direito ao meio ambiente não se encontra no rol dos direitos 

fundamentais previstos no título II da Carta Constitucional. Todavia, o fato de o 

direito ao meio ambiente não estar topograficamente previsto no título II, momento 

em que a Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, não retira a sua 

natureza de direito fundamental. 

 Paulo Bonavides73 preleciona que é possível caracterizar direitos 

fundamentais mediante duas formas de análise: formal e material. Alude-se a dois 

critérios formais: 

... pelo primeiro, podem ser designados por direitos fundamentais todos os 
direitos ou garantias nomeados e especificados no instrumento 
constitucional. Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os direitos 
fundamentais são aqueles direitos que receberam da Constituição um grau 
mais elevado de garantia ou segurança; são imutáveis ou pelo menos de 
mudança dificultada, a saber direito unicamente alteráveis mediante lei de 
emenda à Constituição. Já do ponto de vista material, os direitos 
fundamentais, segundo Schmitt, variam conforme a ideologia, a 

                                                 
70 TESSLER, Luciane Gonçalves. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente : tutela inibitória, tutela 
de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004, Pág. 76.  
71 TESSLER, Luciane Gonçalves. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente : tutela inibitória, tutela 
de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004, Pág. 77.  
72 TESSLER, Luciane Gonçalves. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente : tutela inibitória, tutela 
de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004, Pág. 78. 
73 BONAVIDES, Paulo: Curso de Direito Constitucional . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, Pág. 
561. 
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modalidade do Estado, a espécie de valores e princípios que a Constituição 
consagra. 

 

Ainda acerca deste tema, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins74 ressaltam 

que o direito ao meio ambiente, juntamente com o direito dos consumidores e com 

os direitos de solidariedade (que exprimem valores comuns e deveres de mútuo 

respeito entre os países e grupos sociais: direito ao desenvolvimento econômico e à 

paz) são direitos fundamentais da categoria novos direitos coletivos, também 

denominados de “direitos difusos”, e começaram a ser garantidos no século XX, 

sobretudo após a Segunda Guerra mundial. 

Por fim, leciona Luciana Gonçalves Tessler75 que a Constituição Federal 

reconhece a qualidade de direito fundamental a outros direitos, além daqueles 

relacionados no Título II. Estende este tratamento não apenas a outras normas 

constitucionais, mas inclusive a direitos constantes de tratados internacionais. Aliás, 

pode-se afirmar que, em nosso sistema, o §2º do art. 5º da CF consiste em uma 

“cláusula aberta”, ou de “não tipicidade” dos direitos fundamentais (valendo-se da 

expressão de Canotilho) na medida em que permite a qualificação de novos direitos, 

extraídos de outras fontes e que passam a ser concebidos como direitos 

fundamentais. 

Vale lembrar ainda que o Meio Ambiente nacional ganhou um dispositivo na 

Constituição Federal de 1988, fato que nunca tinha ocorrido na história das 

Constituições brasileiras. É o já referido artigo 225. 

Importante se faz lembrar que o art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

considerado como um dos mais importantes de nossa Lei Fundamental pela 

constitucionalização dos mais sublimes direitos da humanidade, em nenhum 

momento faz alguma citação direta ao meio ambiente como Direito Fundamental. No 

entanto, é inconcebível não ser o meio ambiente um direito fundamental, uma vez 

que a própria Constituição brasileira, em diversos dispositivos demonstra sua 

preocupação com a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado76. 

                                                 
74 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais.  2. tir. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, Pág. 72. 
75 TESSLER, Luciane Gonçalves. Tutelas jurisdicionais do meio ambiente : tutela inibitória, tutela 
de remoção, tutela do ressarcimento na forma específica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2004, Pág. 79. 
76 “Regras explícitas de garantia do meio ambiente  - além do art. 225, consagram, expressamente 
a defesa do meio ambiente os arts. 7º, XXII (meio ambiente do trabalho); 91, §1º, III (preservação dos 
recursos naturais); 170, VI (combate ao impacto ambiental); 186, II (uso adequado dos recursos 
naturais); 200, VIII (colaboração na tutela do meio ambiente); 216, V (patrimônio nacional); 220, §3º, II 
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A própria Constituição Federal, quando trata das garantias para o exercício 

dos direitos fundamentais, destaca a ação popular como meio processual apto a 

anular ato lesivo ao meio ambiente (art. 5º, LXXIII). Verifica-se então que a Carta 

Magna brasileira considera a defesa ambiental como um imperativo para o 

desenvolvimento nacional, o que revela ter a matéria ambiental status de Direito 

Fundamental. Prova disto é que o Estatuto Magno brasileiro instituiu a defesa 

ambiental como um dos princípios da ordem econômica nacional (art. 170, VI). 

 

4.3. Política Urbana Brasileira 

 

A Constituição Federal de 1988, assim como fez em relação ao Meio 

Ambiente, também dedicou um capítulo (Capítulo II) à Política Urbana, inserido no 

Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira). Neste capítulo estão presentes os 

artigos 182 e 183. 

Dispõe o artigo 182 da Constituição Federal de 1988 que a política de 

desenvolvimento77 urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Como se observa, o principal interesse do constituinte é que os espaços 

urbanos possam cumprir com suas funções sociais, de modo que, assim ocorrendo, 

estar-se-á garantindo o bem-estar78 de toda a população ali residente. Resta 

determinar de que forma se dá o cumprimento da função social da propriedade 

                                                                                                                                                         
(repudia práticas nocivas ao meio ambiente); 231, §1º (defesa das terras indígenas); Regras 
implícitas de garantia do meio ambiente  – arts. 20, III, V, VI, VII, IX, X; 21, XIX, XX, XXIII, XXIV, 
XXV; 22, IV, XII, XXVI; 23, III, IV; 24, II, VII; 26, I; 30, IX; 196 a 200” (BULOS, Uadi Lâmmego. Curso 
de direito constitucional . 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 1421 e 1422).  
77 Vale destacar que desenvolvimento urbano é diferente de crescimento urbano. A questão do 
desenvolvimento leva em conta fatores qualitativos, relacionados com a dignidade da pessoa humana 
e à qualidade de vida, manifestado através de índices como o IDH. Este índice revela o nível de 
desenvolvimento observado em determinado Estado, levando em consideração não só fatores 
econômicos, como também sociais, tais como saúde, educação, moradia, lazer, bem-estar, etc. Já o 
crescimento urbano é a mera constatação da expansão da malha urbana, sem que haja a 
preocupação com os aspectos sócio-econômicos decorrentes desta expansão.  
78 Ensina Toshio Mukai que a disciplina do uso do solo urbano, objeto precípuo do denominado direito 
urbanístico, visa, atualmente o desenvolvimento integrado das comunidades. Não mais, como 
antigamente deixou de se consubstanciar no arranjo físico-territorial das cidades. Passou, como 
vimos, de um lado, a ser componente essencial da proteção do meio ambiente, e de outro, do 
desenvolvimento econômico-social, nacional, regional e, especialmente, local. (MUKAI, Toshio. 
Direito urbano-ambiental brasileiro . 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002. pag. 94.)  
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urbana. A própria Constituição aponta que a propriedade cumpre com sua função 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor (§2º do art. 182). 

Ainda neste debate, Édis Milaré explica que o Plano Diretor é o instrumento 

básico desta política (política urbana); é ele quem dará os rumos ao 

desenvolvimento saudável e sustentável da comunidade municipal79. 

Com a aprovação do plano diretor e sua entrada em vigor, o Poder Público 

municipal poderá corrigir uma série de distorções urbanísticas presentes no território 

do município, algumas delas históricas, além de melhor planejar as ocupações 

futuras e seus múltiplos usos. Para tanto, basta que sobre área incluída no plano 

diretor, e mediante uma lei específica, exija, nos termos da lei federal (Lei 

10.257/2001), do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 

de: 1) parcelamento e edificação compulsórios; 2) Imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana progressivo no tempo; e 3) Desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 

pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 

iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais (art. 

82, §4º, incisos I, II e III). 

Desenvolvimento sustentável80 é um conceito muito amplo e que comporta as 

mais diversas definições. São tantas as definições de desenvolvimento sustentável 

como o são em relação ao termo meio ambiente. No entanto, em todos estes 

conceitos, a idéia central é a mesma: a inter-relação entre o desfrute dos bens 

                                                 
79 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, pág. 624 
80 Eduardo Biacchi Gomes e Bettina Augusta Amorim Bulzico, sobre este termo, ensinam que a 
antinomia entre desenvolvimento humano e preservação do meio ambiente prevaleceu por muitos 
anos, sendo necessária para o desenvolvimento industrial e tecnológico a devastação de amplas 
áreas naturais e o uso descontrolado dos recursos naturais disponíveis. Entretanto, a fim de reverter 
a previsão de um planeta com escassez de recursos naturais, foi preciso mudar a maneira de pensar 
e agir. Após a Conferência de Estocolmo, em 1972, estabeleceram-se princípios comuns entre todas 
as nações, na preservação e melhoria do meio ambiente. O princípio do desenvolvimento sustentável 
é um deles e visa harmonizar a durabilidade do modelo de desenvolvimento adotado com a 
preservação dos recursos naturais e da qualidade do meio ambiente. Visa a garantir o progresso, 
sem prejudicar o acesso das futuras gerações aos recursos naturais. (GOMES, Eduardo Biacchi; 
BULZICO, Bettina Augusta Amorim. A efetividade dos direitos dos cidadãos na proteção  ao meio 
ambiente . In: Revista de informação legislativa. ano 46, nº 181, janeiro-março/2009. Brasília: Senado 
Federal, 2009. pág. 144.  
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ambientais para atender às necessidades das presentes gerações sem 

comprometer que as futuras gerações também possam gozar deste mesmo direito. 

De acordo com Bartelmus apud Maria da Assunção Ribeiro Franco, a 

sustentabilidade tem origem no conceito ecológico de “comportamento prudente”, 

que faz com que um predador evite explorar sua presa em demasia para assegurar 

uma “produção ótima sustentável”. Da mesma forma em economia, a “renda” é uma 

orientação para uma “conduta prudente”. Dessa forma, a renda pode ser definida 

como “o valor máximo que se pode consumir numa semana e ainda continuar tão 

próspero no fim do período quanto estava no início”, ou, em outras palavras, dar às 

pessoas uma idéia de quanto podem consumir sem empobrecer. Essa idéia 

generalizada para a população de um país, segundo este autor, gera o conceito de 

renda nacional, a qual representa a quantia que uma população pode consumir 

durante um certo período sem empobrecer. A escassez recente no suprimento de 

recursos e de serviço ambientais de absorção de dejetos levou à extensão do 

critério de sustentabilidade do capital produzido para incluir o “capital natural”81. 

Maria de Assunção Ribeiro Franco recorda que segundo a CMMAD – 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o desenvolvimento 

sustentável se caracteriza não como um estado fixo de harmonia, mas sim como um 

processo de mudança, no qual a exploração de recursos, o gerenciamento dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças 

institucionais são compatíveis com o futuro, bem como com as necessidades do 

presente82. 

A partir do momento em que as leis que operam o ordenamento urbano 

cumprem com seus propósitos e no momento em que estes propósitos são 

resultados de uma participação democrática que levou à elevação das principais 

preocupações e interesses públicos municipais ao status de normas cogentes 

estaremos diante do conceito de cidades sustentáveis. 

Cidades sustentáveis seriam, portanto, aquelas cidades em que seus próprios 

cidadãos foram chamados a opinar sobre o futuro de seu traçado, sobre as medidas 

                                                 
81 FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentável . 2 ed. 
São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001, Pág. 41. 
82 FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentável . 2 ed. 
São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001, Pág. 41-42. 
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urbanísticas corretivas necessárias, sobre os equipamentos e serviços públicos 

desejados, ou ainda, sobre as políticas públicas futuras. 

Em documento do Ministério do Meio Ambiente, intitulado Cidades 

Sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21 brasileira, consta que a 

discussão sobre cidades sustentáveis só tomou vulto nos últimos dez anos, graças 

aos impulsos dados pela Rio-92 e pela Conferência Habitat II. A necessidade de 

ambientalizar as políticas urbanas, ou construir cidades com estratégias ecológicas 

tem sido postulada em dois nichos distintos que se fertilizam mutuamente83.  

Ainda segundo este documento, um primeiro nicho foi construído pelos 

próprios ambientalistas e pela crítica radical às cidades biocidas ou doentes. A partir 

da análise da capacidade de suporte (carrying capacity) e do ‘metabolismo’ que 

apresentam, realizando assim, um exercício de balanço energético entre o que o 

que eles produzem e o que elas consomem, esse biólogo demonstra que 

megalópoles como a Cidade do México, São Paulo, Calcutá e Nova York são usinas 

de consumo de energia e de produção intensiva de resíduos de toda ordem, 

buscando cada vez mais longe os insumos de que necessitam e estendendo em 

escala global suas pegadas ecológicas (ecological footprint). Ele contrasta as 

noções de cidades biocidas e ecológicas, comparando formas de organização em 

que, na primeira os ciclos não são sequer pensados ou planejados, e na segunda, 

existe uma consciência ambiental dos gestores e dos cidadãos84. 

É muito difícil estabelecer o que seria uma cidade ideal. Na realidade, a 

própria condição humana limita a concepção do que seria perfeito e ideal. No 

entanto, dentro do padrão atual do desenvolvimento humano e científico, uma 

cidade “ideal” seria uma cidade sustentável. Uma cidade que possa se desenvolver 

(não necessariamente crescer) sem que comprometa a qualidade física e moral do 

espaço a ser habitado por gerações futuras. 

                                                 
83 BEZERRA, Maria do Carmo; FERNANDES, Marlene Allan (coordenação-geral). Cidades 
Sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21 b rasileira . Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Consórcio 
Parceria 21 IBAM-ISER-REDEH, 2000. pág. 29. 
84 BEZERRA, Maria do Carmo; FERNANDES, Marlene Allan (coordenação-geral). Cidades 
Sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21 b rasileira . Brasília: Ministério do Meio 
Ambiente; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Consórcio 
Parceria 21 IBAM-ISER-REDEH, 2000. pág. 29. 
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Vale ainda lembrar que a Lei 10.257/2001, conhecida como Estatuto das 

Cidades, em seu art. 2º, inciso I dispõe que a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações.  

Desta forma, é possível concluir, trazendo o conceito de cidades sustentáveis, 

exposto por Odete Medauar, que as define como aquelas em que o desenvolvimento 

urbano ocorre com ordenação, sem caos e destruição, sem degradação, 

possibilitando uma vida urbana digna para todos85. 

Convém lembrar ainda que o modelo econômico adotado pelo Brasil durante 

o século XX, transformou o antigo país essencialmente agrícola, em um país 

industrializado, com grandes centros urbanos. Dentro de um período de tempo 

relativamente curto, cidades tiveram suas populações dobradas, conseqüência tanto 

da taxa de natalidade, quanto da migração do setor rural para o setor urbano. A 

partir da década de 1960, o país intensificou a concentração urbana e de renda. 

Com isto houve uma urbanização, além de excludente, incompleta no país, fato que 

constituiu zonas marginalizadas dentro dos complexos urbanos.  

Este processo vivenciado no Brasil mereceu destaque na Constituição de 

1988, particularmente nos artigos 182, e 183, integrantes do Título VII, capítulo II. 

Apesar da demora na regulamentação do art. 182, que se deu em 2001, com a Lei 

10.257, denominada Estatuto da Cidade, a qual estabeleceu as diretrizes gerais da 

política urbana nacional.  

A gestão urbana no Brasil deve ser exercida tanto com a ampla participação 

da população e de associações representativas, como por uma cooperação entre 

governos, iniciativa privada e os vários setores que compõem a sociedade, tendo 

como objetivo o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana. Assim, o fim da gestão urbana é a garantia do cumprimento das funções 

sociais inerentes a cidade e a propriedade urbana.  

                                                 
85 MEDAUAR, Odete. In: HORBACH, Carlos Bastide et. al.; MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, Fernando 
Dias Menezes de. (coord.). Estatuto da cidade : lei 10.257, de 10.07.2001. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2002. Págs. 160-161. 
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O princípio da gestão democrática integra a ordem da gestão urbana, como 

aponta o Estatuto da Cidade, em seu capítulo IV, art. 43, elencando os instrumentos 

para efetivação deste princípio, tais como os órgãos colegiados de política urbana, 

os debates, audiências e consultas públicas, as conferências, e a própria iniciativa 

popular. No entanto, antes disso, o próprio texto Constitucional trouxe 

expressamente em seu art. 1º, que além da representação, o povo exercerá o poder 

diretamente, caracterizando a idéia de uma democracia participativa.  

Por sua vez, a Política Nacional do Meio Ambiente, partindo do texto do art. 

225 da Constituição Federal, traz sua estrutura baseada na ampla participação da 

sociedade tanto nas decisões, quanto nos próprios processos administrativos 

relacionados ao meio ambiente.86 

A postura de inclusão da participação popular na gestão ambiental veio a 

reformar o sistema de comando e controle baseado na centralização das ações 

governamentais87. A gestão democrática coloca o cidadão como partícipe das 

decisões, e como ente transformador da realidade social, tende a afastar a idéia de 

assistencialismo, que de certo modo ainda persiste na consciência cultural 

brasileira. A integração dos cidadãos com as decisões políticas objetivam dar maior 

efetividade às políticas públicas, haja vista haver a responsabilidade individual e 

coletiva pelo fim desejado.  

 A Lei nº 10.257/2001, conhecida por Estatuto da Cidade, regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e cria normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

 Trata-se de uma lei importantíssima, uma vez que nem todos os municípios 

possuem leis locais de ordenamento urbano, e quando isto acontece, suas 

disposições auxiliam na persecução dos objetivos da política urbana, fixando um 

mínimo de disciplina e ordem no estratégico crescimento da cidade, de modo a se 

gerar desenvolvimento. 

                                                 
86 FARIAS, Talden. Direito Ambiental: tópicos especiais.  João Pessoa: Editora Universitária, 2007, 
p. 64. 
87 GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; XAVIER, Yanko Marcius de Alecar. Regulação e uso da água 
no Brasil: Participação popular, subsidiariedade e equilíbrio ambiental na proteção dos 
direitos humanos . In Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a 
óptica do direito econômico. MENDOÇA, Fabiano André de Souza; FRANÇA, Vladimir da Rocha; 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008, 172-173. 
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O Estatuto da Cidade disciplina e reitera várias figuras e institutos do Direito 

Urbanístico, alguns já presentes na Constituição de 1988. Fornece um instrumental 

a ser utilizado em matéria urbanística, sobretudo em nível municipal, visando à 

melhor ordenação do espaço urbano, com observância da proteção ambiental, e à 

busca de solução para os graves problemas sociais, tais como moradia, 

saneamento, entre outros, que o caos urbano faz incidir sobre as camadas carentes 

da sociedade. No entanto, a edição do Estatuto não acarreta, automaticamente, os 

resultados pretendidos. Trata-se de um conjunto de figuras jurídicas, de um 

instrumental a ser operacionalizado em nível municipal, adaptado à realidade de 

cada cidade 88. 

Com o Estatuto da Cidade há uma mudança de paradigma caracterizada 

pela análise da cidade e dos empreendimentos pontualmente considerados, a partir 

do direito urbano-ambiental. Este novo direito separa o direito de propriedade do 

direito de construir, não reconhece a propriedade se esta não cumprir com a função 

social89, tem no Plano Diretor o instrumento principal da política urbana e o definidor 

da função social da propriedade na cidade, bem como reforça a gestão e os 

instrumentos para atuação municipal90. 

O artigo 2º desta lei dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante dezesseis diretrizes gerais, das quais as previstas nos incisos I, IV e VI 

guardam maior relação com este trabalho. Vejamos ipsis litteris o que dispõem estes 

incisos: 

“I – garantia do direito a cidades sustentáveis91, entendido com o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações; 
(...) 

                                                 
88 HORBACH, Carlos Bastide (et al). MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. 
(coord). Estatuto da cidade:  Lei 10.257, de 10.07.2001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002. pág. 13. 
89 art. 182, § 2º da CF/1988 – “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” 
90 PRESTES, Vanêsca Buzelato. Plano diretor e estudo de impacto de vizinhança (EIV). Revista de 
Direito Ambiental nº 37  (janeiro-março de 2005). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 
pág. 80.  
91 Sobre o termo cidades sustentáveis importa dizer que se trata de expressão nova no panorama 
legislativo pátrio. A locução inspira-se no direito ambiental, onde surgiu e de onde se expandiu a 
locução desenvolvimento sustentável. Por cidades sustentáveis pode-se entender aquelas em que o 
desenvolvimento urbano ocorre com ordenação, sem caos e destruição, sem degradação, 
possibilitando uma vida urbana digna para todos. (cf. HORBACH, Carlos Bastide (et al). MEDAUAR, 
Odete; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. (coord). Estatuto da cidade:  Lei 10.257, de 
10.07.2001. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. pág. 17). 
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IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infra-estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 

como pólos geradores de tráfego, sem previsão de infra-estrutura 
correspondente; 

e) a retenção especulativa do imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 
ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental.” 

 

Como se vê, há uma preocupação do legislador ordinário com o 

cumprimento da função social da propriedade urbana, de modo a se evitar a 

ocorrência de danos ao meio ambiente urbano que, por sua vez, implicará em danos 

à saúde da população92 e na degradação das características ambientais daquele 

local. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 182, § 1º, a 

obrigatoriedade do plano diretor para cidades com mais de 20.000 habitantes. Por 

sua vez o Estatuto da Cidade declara obrigatoriedade para além da hipótese 

constitucional, para municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, locais onde o Poder Público municipal deseja utilizar o 

preceituado no §4º, do art. 182, da Constituição, municípios integrantes de áreas de 

interesse turístico, e por fim de áreas de influência de empreendimento ou atividades 

com significativo impacto ambiental. 

Tal documento deve ser aprovado pela respectiva câmara municipal, 

constituindo-se no instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana. Assim, o plano diretor deve instrumentalizar o cumprimento da função social 

                                                 
92 A 1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em 1986 na cidade de Ottawa, 
Canadá, firmou a promoção da saúde como um paradigma de saúde pública. A saúde deixa de ser a 
ausência de doença e passa também a estar intimamente vinculada ao meio ambiente e à qualidade 
de vida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996). As subseqüentes conferências internacionais 
de promoção da saúde identificam que ambientes e entornos saudáveis são condições determinantes 
da saúde dos habitantes de uma cidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996) (cf. KRINGS, 
Ana Luiza Silva Spínola. Aplicação prática do conceito de função social da p ropriedade urbana e 
proteção ambiental : estudo de caso na bacia hidrográfica do Guarapiranga – SP. Revista de Direito 
Ambiental nº 39 (julho-setembro 2005). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. pág. 12. 
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do território urbano, mediante um planejamento da expansão da malha urbana e do 

estabelecimento de porções espaciais de usos diversos.  

Vale salientar a necessidade do plano diretor e da necessidade de 

aprovação no legislativo municipal, e, além disto, este deverá nortear-se pelo 

princípio da gestão democrática, visto o preceito estabelecido no art. 29, inciso XII, 

da Carta Maior, o art. 2º, inciso II, da Lei 10.257/2001, e do art. 40, § 4º, desta 

mesma Lei. Na realidade, todo planejamento de ordem municipal deve contar com 

ampla participação dos citadinos. Este caráter municipalista dado pela legislação 

brasileira justifica-se pela proximidade dos cidadãos às questões urbanas, porém, de 

outro lado, há dificuldade quanto às equalizações dos problemas nas metrópoles, 

visto que cada município será detentor de um plano diretor dentro de seu território. 

De acordo com o Estatuto da Cidade, constitui o plano diretor um dos 

instrumentos do planejamento municipal, assim, como o zoneamento ambiental, e os 

planos de desenvolvimento econômico e social. Na realidade o plano diretor acaba 

por incluir além destes dois instrumentos, o da disciplina do parcelamento, do uso e 

da ocupação do solo, o que fez do plano diretor o principal instrumento da política 

urbana brasileira.  

Como já tratamos aqui, o plano diretor objetiva o cumprimento da função 

social do território urbano, esta função social estará atendida quando satisfaz “as 

exigências fundamentais de ordenação da cidade”, que deverá assegurar “o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 

social, e ao desenvolvimento das atividades econômicas”, como preceitua o art. 39, 

do Estatuto da Cidade.  

O plano diretor assume desta maneira lugar de destaque na política 

municipal, sendo através dele que a propriedade urbana poderá atender a sua 

função social, regulando o crescimento urbano de forma a garantir a qualidade de 

vida dos habitantes, e neste conceito de qualidade de vida, deve-se apontar o 

crescimento econômico e social, conjugado com a devida proteção ambiental, 

utilizando-se dos instrumentos de parcelamento, IPTU progressivo no tempo, 

edificação ou utilização compulsória, outorgas do direito de construir, 

desapropriações.  

Sendo um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, o plano diretor serve também como parâmetro diretivo para o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias, e o orçamento anual. Assim, toda utilização 
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de recurso municipal deverá ser norteado pelos preceitos do plano diretor da cidade, 

o que já delimita o âmbito de ação das políticas públicas. O próprio Estatuto da 

Cidade exemplifica isto no art. 41, §2º, quando estabelece a necessidade de um 

plano de transporte integrado para cidades com mais de 500.000 habitantes.  

Questão contraditória poderá surgir quando o plano diretor de determinado 

município estabelecer parâmetros menores que os estipulados nas alíneas, a, b, e c 

do art. 2º do Código Florestal. A questão soluciona-se pela leitura do art. 23, inciso 

VI, da Constituição Federal, quando estabelece a responsabilidade municipal na 

proteção do meio ambiente. Depois disto, a Lei 7.803/89, incluiu o parágrafo único 

ao art. 2º do nosso Código Florestal, impondo os respeito aos planos direitos 

municipais, e que estes devem honrar os limites estabelecidos pela legislação 

federal. 

É da natureza do Plano Diretor que ele seja um desdobramento da Lei 

Orgânica: ele estaria para a Lei Maior do Município, assim como o Estatuto da 

Cidade está para a Constituição Federal. Não seria de feitio ideal o Plano Diretor 

estabelecer detalhes, até porque ele engessaria normas que, de si, requerem 

adaptações constantes93. 

 Desta forma, pode-se afirmar que os Planos Diretores estabelecem 

disposições mais específicas que as diretrizes gerais das Leis Orgânicas, 

Constituições Estaduais e Constituição Federal e até mesmo do Estatuto da Cidade, 

mas podem acabar sendo menos específicos que outras leis municipais, até porque 

sua função de ordenar o território urbano é basilar. 

Diante destas considerações, vale concluir que o Plano Diretor constitui 

elemento fundamental para se pensar e realizar a função social da cidade, e ainda, 

da propriedade, uma vez que é atribuída a esta norma basilar do ordenamento 

urbano a implementação das políticas públicas norteadoras dos rumos a serem 

seguidos por cada cidade, de acordo com seus interesses e necessidades 

específicas94. 

Os Planos Diretores, como já mencionado anteriormente, são os instrumentos 

básicos da política de desenvolvimento e de crescimento (ou expansão) urbano. A 

                                                 
93 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.  3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pág. 641. 
94 LEAL, Rogério Gesta. Direito urbanístico: condições e possibilidades da constituição do espaço 
urbano. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. pág. 168. 
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Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 182, §1º, que a confecção dos 

mesmos é obrigatória para cidades com população acima de vinte mil habitantes.  

Não obstante, nenhum óbice existe para que aquelas cidades que tenham até 

vinte mil habitantes possam confeccionar também os seus planos diretores. Aliás, é 

aconselhável que assim procedam, uma vez que é melhor planejar o crescimento e 

desenvolvimento de um município quando este ainda é pequeno, do que esperar 

que os problemas surjam para só então tentarem ser solucionados, além do fato de 

que sabemos que a correção de um dano ambiental (decorrente da falta de 

planejamento urbano) muitas vezes é impossível ou difícil reparação, e que 

planejando com antecedência possível garantir um crescimento da malha urbana 

preservando o bem-estar de seus habitantes. 

Toshio Mukai ensina que o Plano Diretor, como atualmente é denominado o 

plano urbanístico, apresenta como conteúdo um complexo de normas legais, além 

de diretrizes, objetivos, programas e metas, abrangendo o desenvolvimento 

econômico-social, o meio ambiente e o uso e ocupação do solo, projetados todos 

para um determinado período, para a vida municipal95.  

Este doutrinador lembra que as fases principais de elaboração do plano são: 

diagnóstico (coleta e interpretação dos dados), pesquisa sobre as aspirações da 

comunidade e da realidade desejada, e fixação das diretrizes e objetivos. Em 

seguida deverá o plano ser aprovado. Essa aprovação deve ser por lei. Aliás, a 

maioria das Leis Orgânicas Municipais contempla a Lei do Plano Diretor, como um 

das principais e superiores no âmbito municipal. A aprovação da Lei do Plano Diretor 

segue o processo legislativo normal, com a exigência de quórum qualificado, sendo 

de iniciativa do Prefeito. Inexiste proibição de emendas, salvo aquelas que 

acrescentem a despesa prevista para o Poder Público na execução do plano. 

Segundo este autor o quórum, evidentemente, depende da Lei Orgânica, em última 

análise96. 

Merece destaque aqui também a lição de Uadi Lâmmego Bulos, que ensina 

que esse plano urbanístico, por assim ser chamado, deve ser único, embora possa 

ser adaptado às características locais da comunidade, bem como dinâmico, porque 

                                                 
95 MUKAI, Toshio. Direito urbano-ambiental brasileiro . 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002. pág. 100. 
96 MUKAI, Toshio. Direito urbano-ambiental brasileiro . 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002. Pág. 100-
101 
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visa ordenar o crescimento da cidade, de acordo com os recursos de cada 

prefeitura. De outra sorte, não constitui um projeto executivo de obras e serviços 

públicos, mas sim um roteiro norteador dos projetos futuros da administração 

municipal. Este autor explica ainda que, pela sua natureza, não exige a 

apresentação de plantas, memoriais descritivos, pareceres técnicos, uma vez que 

seu conteúdo dispõe apenas sobre as linhas gerais (diretrizes) a serem seguidas 

para a execução de obras públicas, serviços ou atividades, em prol das 

necessidades prementes da sociedade como um todo97. 

Merece-se frisar ainda que a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das 

Cidades) dispõe acerca do Plano Diretor em seus artigos 39 a 42. 

A realidade de muitos municípios brasileiros é a ausência do Plano Diretor, 

como instrumento básico de seu desenvolvimento urbano. Até mesmo algumas 

cidades que, por força do art. 41, incisos I ao V da Lei 10.257/200198, estavam 

obrigadas a aprovar seus planos diretores até o dia 10 de outubro de 2006, não o 

fizeram. Muitos destes municípios assinaram termos de ajustamento de conduta com 

o Ministério Público local ou então estão à mercê das punições da lei. 

O fato é que tanto estes municípios obrigados como também os não 

obrigados, enquanto não têm seus Planos Diretores precisam de outras leis que 

garantam um mínimo de ordem às ocupações e usos urbanos. Exemplos destas leis 

são os códigos de posturas municipais, os códigos de obras, ou até mesmo algum 

código do meio ambiente (código ambiental).  

Os códigos de posturas, também denominado de posturas municipais são leis 

que visam disciplinar as questões de interesse local, notadamente aquelas 

referentes ao uso de espaços públicos, ao funcionamento de estabelecimentos, ao 

sossego público, à vigilância sanitária, à saúde pública, limpeza dos logradouros e 

ao estabelecimento de limitações administrativas que visem adequar uso de 

determinada propriedade urbana (para as mais variadas atividades) ao cumprimento 

de sua função social. 

                                                 
97 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional . 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. pág. 
1350.  
98 I – com mais de vinte mil habitantes; II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas; III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do 
art. 182 da Constituição Federal; IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; V – 
inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional. 
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O código de obras e edificações é instrumento que normalmente dispõe sobre 

regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto de execução, no 

licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações. Visam dar 

maior segurança às construções, como também, em conjunto com leis de 

zoneamento e uso do solo ou com leis de parcelamento do solo, disciplinar a 

ocupação dos espaços urbanos, regulando o direito de construir, tendo como lastro 

o cumprimento das normas de uso e ocupação do solo urbano. Quando não forem 

atendidas tais exigências, certamente não se deve conceder a licença de 

construção. 

Os códigos ambientais são leis que dispõem sobre as políticas municipais no 

trato das questões ambientais. Como se trata de lei, pode inovar no mundo jurídico, 

desde que respeite aos limites impostos pelas leis gerais e pela Constituição. Desta 

forma, pode restringir e limitar usos e ocupações considerados nocivos à qualidade 

ambiental. 

Segundo Édis Milaré, com a edição da Constituição de 1988, o Município foi 

elevado à categoria de ente federado, com competência específica para ordenação 

do espaço urbano (art. 30). Com esta nova reformulação política, as construções em 

áreas urbanas passaram a ser regidas, principalmente, pelas leis municipais de uso 

e ocupação do solo urbano, destacando-se o Plano Diretor do Município, leis de 

zoneamento e o tradicional Código de Obras e de Edificações e Posturas, que 

devem, contudo, guardar correspondência com os princípios e diretrizes gerais 

estabelecidas na legislação federal e na Constituição Federal. Em razão deste fato, 

nenhuma obra, demolição ou reforma de prédio pode ser feita sem prévia aprovação 

do Município, que verificará a conformidade do projeto com a legislação.99 

O enfrentamento da problemática ambiental surgida no âmbito dos municípios 

pode ser combatido por este mesmo ente federativo, na medida em que a 

Constituição Federal de 1988, em diversos dispositivos, garante poderes para o 

exercício da polícia administrativa ambiental, tal como demonstraremos a seguir. 

O art. 225 da Constituição Federal de 1988 define claramente que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito e todos, conferindo-lhe a natureza 

de bem comum do povo, de elevada importância à sadia qualidade de vida, 

                                                 
99 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, pág. 242. 
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impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

Neste sentido, ensina Ioberto Tatsh Banunas, que essa imposição ao poder 

público e também à coletividade, de defender e preservar essa ordem sócio-

ambiental, estabelecida constitucionalmente e de forma clara, impõe também ao 

poder municipal atitudes, providência e medidas capazes de preservar o meio 

ambiente100. 

O art. 37 da Constituição Federal de 1988 indica quais os princípios que 

devem reger a administração pública direta e indireta de todos os entes federativos. 

No aspecto ambiental, o princípio que guarda maior relação com sua tutela (tutela 

dos bens ambientais) certamente é o princípio da eficiência merecedor de análise 

mais aprofundada em linhas posteriores. 

Vale ainda explicitar que o art. 37, em seu parágrafo sexto (§6º) prescreve 

que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

Comentando o conteúdo do parágrafo anterior, Ioberto Tatsh Banunas explica 

que a inexistência de políticas municipais ambientais e a conseqüente lacuna 

legislativa ambiental dos municípios podem representar responsabilidades de toda 

ordem ao poder público municipal. Este autor cita trecho da obra de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro em que esta ensina: 

Por último, cabe lembrar que a omissão do Poder Público no exercício do 
poder de polícia, além de ensejar a responsabilidade civil da pessoa 
jurídica (art. 37, parágrafo 6º, da Constituição), ainda pode acarretar 
responsabilidade civil, administrativa, e eventualmente, até a criminal, do 
agente público que deixou de adotar a medida cabível...101. 

 

Vale lembrar ainda que o art. 29 da Constituição Federal de 1988, ao tratar da 

autonomia municipal, permite aos municípios a capacidade de auto-organização 

ambiental, no momento em que sua lei orgânica prescreve direitos e deveres em 

                                                 
100 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003. pág. 96. 
101 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003 Pág. 98-99. 
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matéria ambiental. Para melhor exemplificar esta afirmativa, aborda-se a questão da 

competência ambiental comum do município para com a União e os Estados, nos 

termos do art. 23, também da Constituição Federal de 1988102. 

O art. 30 da Constituição Federal garante aos municípios competências 

exclusivas, entre elas, competências para: I - legislar sobre assuntos de interesse 

local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III - instituir e 

arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 

fixados em lei; (...); VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

Neste sentido, Ioberto Tatsh Banunas chama a atenção para a capacidade de 

auto-organização e, assim, para a autonomia do município, no conteúdo do inciso I: 

“Legislar sobre assuntos de interesse local”. Dessa forma, segundo este autor, é 

inconteste a autonomia do Poder Municipal Ambiental em legislar sobre questões 

ambientais, regulando, inclusive, de forma suplementar a legislação federal e 

estadual103. 

Diante destas observações, percebe-se que os municípios dispõem de 

diversas garantias para o exercício de sua polícia ambiental. No momento em que 

estão autorizados a legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da CF/88), 

os municípios, uma vez identificando os fatos que causam lesões ambientais locais, 

pode, através de lei, determinar o que deve ser feito ou não deve ser feito. A 

imposição destes condicionamentos gera, automaticamente, para dos municípios 

poderes para exigir a realização de tais comandos. Este poder é conhecido como 

polícia administrativa ou Poder de Polícia. 

Nesta ocasião, vale lembrar que existe um conceito legal para Poder de 

Polícia, previsto no artigo 78 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), que o 

define como:  

                                                 
102 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003. Pág. 100. 
103 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003. Pág. 101-102. 
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“... atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, 
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos”. 

 

Sobre esta matéria, Carlos Ari Sundfeld assevera que na relação jurídico-

administrativa decorrente dos condicionamentos administrativos, o Poder Público 

desfruta dos seguintes poderes, inexistentes nas relações privadas: 1) poder de 

impor os condicionamentos; 2) poder de fiscalizar; 3) poder de reprimir a 

inobservância dos condicionamentos, em especial sancionando as infrações; 4) 

executar104. 

Este mesmo autor observa que o poder de fiscalizar constitui um poder, 

atribuído pela lei à Administração, de modo que possa verificar, permanentemente, a 

regularidade do exercício dos direitos pelos administrados. O autor dá como 

exemplos: a verificação dos preços cobrados no comércio; a vistoria periódica em 

estabelecimentos hospitalares e a pesagem dos caminhões nas estradas. Trata-se 

de exercício do Poder de Polícia Administrativo105. 

Carlos Ari Sundfeld ensina também que pode haver poder para fiscalização 

ambiental, mesmo que não haja previsão expressa em lei. Neste caso, deve 

decorrer logicamente da competência administrativa para impor condicionamentos 

ou reprimir sua infração106. 

Por fim, sempre que for necessária uma intervenção do Estado na 

propriedade, de modo que se possa garantir um direito maior, o direito da 

coletividade (o bem-estar da população em geral) esta será realizada na estreita 

medida para estancar ou sanar as condutas danosas visadas. 

Este limite de intervenção do Estado é balizado pelo princípio da mínima 

intervenção estatal na vida privada, que José Joaquim Gomes Canotilho denomina 

princípio da proibição do excesso. Este princípio exige que todo condicionamento 

                                                 
104 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador . 1 ed. 3. tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2009. Pág. 73. 
105 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador . 1 ed. 3. tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2009, Pág. 74-75. 
106 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador . 1 ed. 3. tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2009, Pág. 74-75. 
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esteja ligado a uma finalidade pública, que a finalidade da limitação seja real, 

concreta e poderosa, que a interferência estatal guarde relação de equilíbrio com a 

inalienabilidade dos direitos individuais, e que não seja atingido o conteúdo 

essencial de algum direito fundamental107. 

 

4.4. A Política Nacional do Meio Ambiente 

 

A Lei 6.938/81 estruturou os órgãos do Estado brasileiro para o tratamento 

das questões relativas ao meio ambiente. Surgiu como resultado das pressões 

políticas internacionais que se intensificaram após a Conferência de Estocolmo, em 

1972, quando se previu os prejuízos que poderiam sobrevir aos países que não 

adotassem normas estruturantes de um sistema de proteção e conservação 

ambiental interno. 

Por tal razão esta lei é considerada o “esqueleto” onde repousa toda a 

sistemática institucional criada para dar condições de se buscar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, em período histórico de tão grandes pressões aos 

ecossistemas naturais. 

Para Édis Milaré108, sua implementação, seus resultados, assim como a 

estabilidade e a efetividade que ela denota, constituem um sopro renovador e, mais 

ainda, um saldo de qualidade na vida pública brasileira. Seus objetivos nitidamente 

sociais e a solidariedade com o planeta Terra que, mesmo implicitamente, se acham 

inscritos em seu texto, fazem dela um instrumento legal de grandíssimo valor para o 

país e, de alguma forma, para outras nações sul-americanas com os quais o Brasil 

tem extensas fronteiras. 

Recorda o supracitado autor que o art. 2º desta lei, após estabelecer o 

objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente, define o que chama de 

princípios norteadores das ações. Tais princípios são transcritos a seguir:  

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas;  

                                                 
107 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador . 1 ed. 3. tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2009, Pág. 76. 
108 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente:  doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, Pág. 328. 
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V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras;  
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais;  
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII - recuperação 
de áreas degradadas;  
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação 
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente. 
 

Recorda ainda Édis Milaré109, em relação aos objetivos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, que esta lei foi elaborada num período de declarado 

autoritarismo político-administrativo, sofrendo delimitações impostas por fatores 

políticos e geopolíticos predominantes na época, assim como por distorções 

econômicas e sociais que afetavam a sociedade brasileira, submetida ao império de 

uma tecnoburocracia infensa aos ideais sociais dos Estados modernos. Sem 

embargo, revelou-se um valioso instrumento legal para nortear e balizar as 

intervenções sobre o meio ambiente originadas pela ação dos governos, e da 

iniciativa privada. 

Este autor considera ainda que a definição dos objetivos e princípios sofre 

de algumas lacunas conceituais e de técnica legislativa110. Com efeito, de objetivos 

tratam os art. 2º caput, 4º e 5º, a seguir transcritos:  

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios:; 
 
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  
III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;  
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s nacionais 
orientadas para o uso racional de recursos ambientais;  
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 
dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública 
sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico;  

                                                 
109 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente:  doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. Pág. 333.  
110 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente:  doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004. Pág. 334. 
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VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização 
de recursos ambientais com fins econômicos.; e  
 
Art. 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão 
formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 
no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos 
no art. 2º desta Lei. Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou 
privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional do Meio Ambiente. 
 

Em relação ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), vale 

destacar que este é formado pelo conjunto de órgãos e instituições dos diversos 

níveis do Poder Público, incumbidos da proteção ao meio ambiente. Sua estrutura 

está disposta no art 6º. 

 

4.4.1. Licenciamento Ambiental 

 

A Lei nº 6.938/1981, antes, portanto, da Constituição Federal de 1998, já 

estabelecia em seu artigo 2º que a Política Nacional de Meio Ambiente tinha por 

objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Esta lei considera o licenciamento ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional de Meio Ambiente (art. 9º, inciso IV), a qual tem como principais 

objetivos: a) a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; b) a definição 

de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 

ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, do 

Territórios e dos Municípios; c) o estabelecimento de critérios e padrões da 

qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

d) o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s nacionais orientadas para o 

uso racional de recursos ambientais; e) a difusão de tecnologias de manejo do meio 

ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma 

consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e 
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do equilíbrio ecológico; f) a preservação e restauração dos recursos ambientais com 

vistas á sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  g) a imposição, ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados; e h) a 

contribuição do usuário pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Verifica-se, diante do exposto, que o Estado já estava obrigado, por força 

desta lei, a realizar ações de controle e fiscalização das atividades efetiva ou 

potencialmente causadoras de degradação ambiental. 

Neste contexto, pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 veio 

apenas ratificar a idéia que já estava sendo amplamente disseminada na sociedade 

brasileira: a necessidade de cuidados em relação ao meio ambiente. Este 

tratamento que a Constituição Federal de 1988 dispensou às questões ambientais 

dotou o Estado brasileiro de inúmeros instrumentos e mecanismos capazes de 

assegurar a proteção ambiental, ou, ao menos, minimizar os impactos decorrentes 

da instalação ou funcionamento de empreendimento, ou da realização de 

determinadas obras. 

A Carta Magna de 1988 reforçou a tese de que o Estado deveria, 

efetivamente, controlar e fiscalizar atividades capazes de gerar danos ambientais. 

Tanto é que estabelece em seu art. 225, §1º, inciso IV, que incumbe ao Poder 

Público exigir, na forma da lei (geralmente políticas nacionais e estaduais de meio 

ambiente), para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade. 

Convém destacar que os interessados devem providenciar a elaboração dos 

estudos solicitados, arcando inclusive com os custos dos mesmos, e depois 

apresentarem ao órgão responsável pelo licenciamento, o qual fará a análise do 

mesmo, decidindo pela concessão ou não da licença pleiteada. Estes estudos serão 

anexados ao procedimento administrativo da Licença Ambiental, onde por despacho 

da autoridade competente, depois dos pareceres necessários, será analisada, de 

forma discricionária, a possibilidade de concessão ou não da licença de instalação 

ou de operação. 

Outra questão que merece análise é a constitucionalidade das Resoluções 

CONAMA, no que se aplicam ao licenciamento ambiental. A Resolução 237/97 

dispõe sobre o procedimento administrativo do licenciamento ambiental e todas as 
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etapas para a obtenção da licença ambiental, explicando quais os tipos de licenças e 

estabelecendo os requisitos mínimos para a sua execução.  

Sobre a constitucionalidade das mesmas não devem pairar dúvidas, uma 

vez que a Constituição de 1988 recepcionou a Lei 6.938/81, e esta, em seu artigo 6º, 

inciso II, dispõe que ao CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) compete a 

função de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de 

políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, 

no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

Vale considerar também que o artigo 8º desta mesma lei estabelece que 

compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios 

para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser 

concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA (inciso I), e ainda, 

determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das 

possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 

aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as 

informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e 

respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 

ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional (inciso II). 

Merece destaque a lição de Ioberto Tatsch Banunas quando este considera 

o licenciamento ambiental111 como uma medida preventiva de atuação negocial, 

visto que há “situação em que o particular é titular de um direito relativamente à 

exploração ou uso de um bem ambiental de sua propriedade. Mas o exercício deste 

direito depende do cumprimento de requisitos legalmente estabelecidos, tendo em 

vista a proteção ambiental”, momento em que deve o Poder Municipal Ambiental 

maximizar sua atuação, examinando o pedido de licenciamento ambiental, levando 

em conta todos os instrumentos anteriormente examinados. 

O sentido de licença ambiental no Brasil manifesta a idéia de anuência do 

Poder Público para com a atividade proposta pela iniciativa privada, após a análise 

aprofundada do projeto de implantação e operação do tratado empreendimento. 

                                                 
111 BANUNAS, Ioberto Tatsch. Poder de policia ambiental e o município . Porto Alegre: Sulina, 
2003. Pág. 198. 
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Existe um amplo debate na doutrina do direito ambiental sobre a natureza 

jurídica das licenças ambientais. Seriam elas licenças ou autorizações? Ou seria a 

licença ambiental um novo tipo de ato administrativo próprio? 

Para Hely Lopes Meirelles, licença é: 

“o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder 
Público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, 
ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas 
condições estabelecidas pela Administração112”.  

 

Para este mesmo autor, autorização seria 

“o ato administrativo discricionário e precário pelo qual o Poder Público 
torna possível ao pretendente a realização de certa atividade, serviço ou 
utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu exclusivo 
ou predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência prévia da 
Administração, tais como o uso especial de bem público, o porte de arma, o 
trânsito por determinados locais. etc.”. 
 

Em relação à licença, no âmbito do direito administrativo, pode-se afirmar 

que possui a característica de definitividade, o que implica em dizer que se a mesma 

fora concedida, após a devida análise dos dados prestados durante seu 

processamento, não terá prazo de validade, gozando o interessado de todos os 

direitos a ela inerentes. Frise-se, no entanto, que esta licença poderá ser revogada 

somente por interesse público ou por violação das normas legais, mediante 

indenização113. Já a autorização possui uma característica diferenciada, uma vez 

que o Poder Público possui uma margem de subjetividade para avaliar o projeto 

proposto e refletir sobre a conveniência administrativa do empreendimento, 

apresentando-se desta forma, como um ato discricionário e precário. 

Sobre este debate, Curt Trennepohl e Terence Trennepohl se manifestam 

afirmando que a própria Constituição Federal de 1988 quis se referir às licenças 

ambientais como sendo autorizações, por empregá-la no artigo 170, que trata das 

atividades econômicas114. Estes autores lembram que Toshio Mukai115 possui o 

mesmo entendimento, ao afirmar que “o controle administrativo preventivo das 

atividades e empreendimentos que possam causar danos ao meio ambiente deve 

ser efetuado por meio de autorizações”. 

                                                 
112 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 24. Ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
pág. 170-171. 
113 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental . 9. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006. p. 128. 
114 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental . 2. ed. Niterói: 
Impetus, 2008. Pág. 26.    
115 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado . 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1994, pág. 80-81. 
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Na essência do direito administrativo as licenças são atos administrativos 

vinculados, o que significa dizer que se o proponente do projeto cumpre com todas 

as exigências legais, a Administração Pública é obrigada a emitir aquele documento. 

Só que em relação às licenças ambientais, é muito difícil estabelecer “todas as 

exigências legais”, uma vez que cada empreendimento possui características 

próprias, sendo comum nestes casos que alguns empreendimentos tenham maiores 

níveis de exigências do que outros. 

Ademais, quando o proponente do projeto a ser implantado (e operado) 

apresenta a documentação completa, além do estudo de impacto ambiental exigido, 

o órgão responsável pelo licenciamento irá analisar toda essa documentação, além 

do estudo, e decidir sobre a concessão ou não (ao interessado) de documento que 

ateste a anuência (licença ou autorização) do Poder Público para com a instalação e 

funcionamento da atividade. Esta decisão deve estar pautada, exclusivamente, 

sobre aspectos técnico-ambientais, afastando ingerências políticas ou econômicas. 

Em outras palavras, o critério de “aprovação” do projeto deve ser a sua viabilidade, 

do ponto de vista ambiental. Por apresentar este juízo discricionário, a licença 

ambiental se afasta da concepção das licenças administrativas. 

Participando das discussões sobre a natureza jurídica da licença ambiental, 

Paulo Affonso Leme Machado entende que apesar do termo licença ambiental, esta 

seria um tipo de autorização: a autorização ambiental. Ele se fundamenta no 

seguinte aspecto: 

 “A CF utilizou o termo “autorização” em seu Tít. VII – Da Ordem 
Econômica e Financeira, dizendo no art. 170, parágrafo único: “É 
assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei”. Dessa forma, razoável é concluir que o sistema de 
licenciamento ambiental passa a ser feito por sistema de autorizações, 
conforme entendeu o texto constitucional”116. 
  

Ainda neste debate, Édis Milaré sugere que a licença ambiental seria uma 

nova espécie de ato administrativo, que reúne tanto características da licença como 

da autorização administrativas. No entanto, seria predominantemente uma licença. 

Sobre esse misto de licença e autorização, ele explica: “não há atos inteiramente 

vinculados ou inteiramente discricionários, mas uma situação de preponderância de 

maior ou menor liberdade deliberativa do seu agente. Deveras, sempre haverá um 
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compósito de elementos e, na verdade, há atos que, embora sejam vinculados, vão 

envolver, inicialmente a difícil tarefa interpretativa dos conceitos indeterminados 

dentro de todo contexto”. 

Em relação à matéria em comento, adota-se neste estudo, o mesmo 

entendimento que Edis Milaré, Odete Medauar, Antônio Inagê de Assis Oliveira, 

Daniel Roberto Fink e André Camargo Horta de Macedo, Marcelo Dawalibi, Paulo de 

Bessa Antunes, ou seja, de que não houve equívoco do legislador ao utilizar o 

vocábulo licença. A licença ambiental não teria a mesma natureza jurídica da licença 

administrativa, mas estaria muito mais próxima desta do que da idéia de autorização 

administrativa. Neste sentido, Édis Milaré frisa que a licença ambiental, apesar de ter 

prazo de validade estipulado, goza do caráter de estabilidade, de jure; não poderia 

ser suspensa ou revogada por simples discricionariedade, muito menos por 

arbitrariedade do administrador público. 

Em síntese, o que seria o licenciamento ambiental? Nos termos do artigo 1, 

inciso I da Resolução 237/97 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente verifica a localização, instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados 

efetivos ou potencialmente poluidores ou que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental. 

Sobre este tema, Daniel Roberto Fink explicita que se trata de um 

procedimento, compreendendo vários atos encadeados, visando a um fim, e não 

apenas um único ato administrativo, o qual terá seu trâmite no âmbito do Poder 

Executivo, no regular exercício de seu poder de polícia, ou seja, poder de controlar o 

exercício de determinadas atividades permitidas aos particulares117. 

Assim, segundo este autor, seu escopo maior é conciliar o desenvolvimento 

econômico com a preservação do meio ambiente, ambos de vital importância para a 

sociedade. Não se trata de um impedimento ao direito constitucional da liberdade 

empresarial e à propriedade privada, mas, sim, um limitador e condicionador, a fim 
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de que se impeça que o exercício ilimitado de um direito atinja outros também 

importantes118. 

Em termos históricos, Andreas J. Krell recorda que em 1975, o Decreto 

Federal nº 1.413, pela primeira vez mencionou expressamente o poder dos estados 

e municípios para criarem os seus próprios sistemas de licenciamento para a 

localização e o funcionamento das indústrias potencialmente causadoras de 

degradação ambiental. Seis anos depois, em 1981, foi publicada a Lei 6.938/1981, 

que deu abrangência nacional a este instrumento, disciplinando no seu art. 10, em 

que situações teria cabimento. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 99.274/1990, 

que estabeleceu como degraus do processo de licenciamento ambiental a Licença 

Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), as quais 

podem ser emitidas por quaisquer dos órgãos integrantes do SISNAMA, sem 

prejuízo de outras licenças legais necessárias, inclusive outras licenças 

ambientais119. 

A competência para o licenciamento ambiental também é uma matéria que 

suscita muitos debates na doutrina. Isto porque não existe no texto constitucional ou 

em outras normas infraconstitucionais um claro disciplinamento deste tema. 

O artigo 23 da Constituição Federal dispõe ser de competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio 

ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas formas (incisoVI), a 

preservação das florestas, da fauna e da flora (inciso VII). Trata-se aqui de 

competência material, ou seja, competência administrativa. O que significa dizer que 

tanto a União, quantos os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão 

autorizados a realizar atos que possam ensejar e garantir o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Neste sentido, vale especial destaque o licenciamento ambiental, o qual 

constitui o principal instrumento de que dispõe o Estado brasileiro (lato sensu) para a 

garantia da defesa ambiental. A questão é: Diante da estrutura federativa brasileira, 

de quem é a competência para exigir e conduzir o Licenciamento Ambiental? 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 225, que a defesa 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado incumbe ao Poder Público, 

indistintamente. Frise-se ainda que no seu art. 23, ao definir as competências 

comuns dos entes federados, dispõe que Lei Complementar deverá fixar as normas 

para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e dos Municípios. 

Sobre esta Lei Complementar, vale lembrar que até a presente data ainda não foi 

editada, e que já se tentou preencher esta lacuna de variadas formas, através de leis 

ordinárias, decretos, resoluções e até portarias, obviamente sem sucesso. 

Nesta situação, não raras vezes acontecem de órgãos ambientais, 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (criado pela Lei 6.938/81), 

“disputarem” a realização do licenciamento ambiental, ou fazerem jogo de “empurra-

empurra”, declarando-se incompetentes, quando tais processos não os interessam. 

O fato é que quando o licenciamento é algo que possa resultar em ganhos 

de imagem junto à opinião pública, ou ainda, ganhos econômicos ou políticos, 

órgãos ambientais de diferentes níveis se lançam como competentes para a 

condução do licenciamento ambiental. Caso contrário, cada um que queira se livrar 

do encargo. Nesta disputa só quem perde é a população e o meio ambiente, de uma 

forma geral. 

Como já tratado anteriormente o licenciamento ambiental constitui um dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, esta instituída pela Lei 

6.938/1981. O artigo 10 da referida lei é bem claro ao dispor que 

a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por 
órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de 
outras licenças exigíveis.  

 

A idéia aqui era que o critério definidor da competência fosse o alcance dos 

“impactos ambientais”, pois os órgãos estaduais, pelo menos em tese, seriam mais 

aptos ao conhecimento da realidade local. 

No entanto, com o advento da Constituição Federal de 1988, essa 

competência passou a ser compartilhada entre todos os entes da federação (art. 23). 

Assim, segundo a lição de Édis Milaré, os três níveis de governo estão habilitados a 

licenciar empreendimentos com impactos ambientais, cabendo, portanto, a cada um 

dos entes integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente promover a 
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adequação de sua estrutura administrativa com o objetivo de cumprir essa função, 

que decorre, insista-se, diretamente da Constituição. 

Em síntese, o fato é que quaisquer dos entes integrantes do SISNAMA 

podem, caso entendam necessário, exigir o licenciamento ambiental de determinada 

obra ou atividade que considerem potencialmente causadoras de degradação 

ambiental. Além disso, quando um órgão ambiental exigir a licença ambiental e 

conduzir o processo para sua concessão, nada impede que outro órgão ambiental, 

caso entenda necessário, pode também exigir referida licença e realizar o 

licenciamento ambiental da mesma obra ou atividade. No entanto, esta situação 

pode representar preocupações e perplexidades aos empreendedores, que 

experimentarão prejuízo em termos de atraso de cronograma, além do aumento de 

custos com estudos e outras exigências, nem sempre harmônicas, feitas pelos 

diferentes órgãos ambientais. 

Acerca desta confusão em termos de competência para o licenciamento 

ambiental Paulo de Bessa Antunes assevera que o sistema do “tríplice licenciamento 

implica que, em não raras oportunidades, a sobreposição e a contradição de norma 

gere um clima de insegurança quanto ao licenciamento e de instabilidade jurídica, e 

que “a inexistência” de um sistema claramente definido de competências é um dos 

mais graves problemas da legislação ambiental brasileira e sua efetividade120. 

Sobre este assunto, Édis Milaré lembra que o art. 23 da Constituição 

Federal, que em seu parágrafo único dispõe que: “Leis complementares fixarão 

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”, pode ser regulamentado a qualquer momento, uma vez que está 

em trâmite no Congresso Nacional projeto de lei complementar neste sentido121. 

Manifestando-se sobre esta questão, Paulo Affonso Leme Machado afirma 

que o licenciamento ambiental é uma das formas de exercer a competência comum 

e que, neste sentido, tal competência é ao mesmo tempo, direito e dever dos entes 

federados. E continua, afirmando que 

a lei federal ordinária não pode retirar dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios poderes que constitucionalmente lhes são atribuídos. 
Assim, é de se entender que o art. 10 da Lei 6.938/1981 (Lei de Política 
Nacional de Meio Ambiente) não estabeleceu licenças ambientais 

                                                 
120 ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental . 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 1999. pág. 100.  
121 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2009, pág. 430. 
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exclusivas do IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos 
Naturais Renováveis, porque somente uma lei complementar poderia fazê-
lo (art. 23, parágrafo único, da CF); e nem a Resolução CONAMA-
237/1997 poderia estabelecer um licenciamento único. Enquanto não se 
elaborar essa lei complementar estabelecendo normas para cooperação 
entre essas pessoas jurídicas, é válido sustentar que todas elas, ao mesmo 
tempo têm competência e interesse de intervir nos licenciamentos 
ambientais122. 

 

Os Tribunais pátrios andam meio confusos quanto a esta questão, tanto que 

em alguns momentos ora acatam o critério da abrangência do impacto, ora optam 

pelo critério geográfico, ora pelo critério da dominialidade ou pelo do interesse 

nacional123. 

Não há como se ter a idéia de um licenciamento ambiental ideal, pois a 

definição da competência deve ser estabelecida de acordo com cada situação em 

particular, pelo menos enquanto não se tenha disposição legal específica (Lei 

Complementar em falta) para disciplinar estes “conflitos de competências”. Em 

alguns casos, a definição da competência deve estar assentada no critério da 

abrangência do impacto. Ex: exploração dos campos petrolíferos na bacia do pré-

sal. Em caso de dano ambiental, decorrente desta exploração desta atividade, o 

dano terá, no mínimo, repercussão regional. Neste caso, o órgão responsável pela 

fiscalização e licenciamento deverá ser o IBAMA. No caso de atividades que 

importem em riscos de danos ambientais locais, a competência deve recair sobre o 

órgão municipal ou, no caso do município que não possua órgão estruturado, sobre 

o órgão ambiental estadual.  

A tabela a seguir mostra os critérios adotados pelos Tribunais para a 

definição da competência em matéria de licenciamento ambiental: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
122 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental Brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. pág. 273. 
123 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental . 2. ed. Niterói: 
Impetus, 2008, pág. 18-21 
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TABELA 1 - Indicação dos critérios adotados pelos Tribunais pátrios, para a 
definição da competência em matéria de licenciamento ambiental 

  
Critério Geográfico e da 
Abrangência do Impacto 

Origem do Julgado:  TRF 
da 1ª Região - AG 
2005.01.00.037865-9/MT, 
Rel. Desembargadora 
Federal Maria Isabel Gallotti 
Rodrigues, Sexta Turma, DJ 
p.113 de 20/02/2006 

“(...) sendo o impacto da obra 
meramente local, é razoável que 
o órgão estadual do meio 
ambiente conduza o processo do 
licenciamento. (...)” 
“(...) o fato de o bem afetado 
pertencer à União não implica a 
necessidade de licenciamento 
ou fiscalização a ser realizado 
pelo órgão federal competente. 
O que interessa, segundo a lei, é 
a magnitude do dano”(...). 

Critério da 
Dominialidadade 

Origem do Julgado: TRF 
da 1ª Região - (AG 
2001.01.00.030607-5/PA, 
Rel. Juiz Alexandre 
Machado Vasconcelos 
(conv.), Sexta Turma,DJ 
p.424 de 25/10/2001) 

“(...) imprescindível a 
intervenção do IBAMA nos 
licenciamentos e estudos prévios 
relativos a empreendimentos e 
atividades com significativo 
impacto ambiental, de âmbito 
nacional ou regional, que 
afetarem terras indígenas ou 
bem de domínio da União”(...) 

Critério do Interesse 
Nacional e Dominialidade 

Origem do Julgado:  TRF 
da 4ª Região – Processo nº 
199804010096842, Quarta 
Turma, decisão em 
18.12.2002, Relator 
Desembargador Joel Ilan 
Paciornik 

“(...)competência para autorizar 
construção situada em terreno 
de marinha, Zona Costeira, esta 
considerada como patrimônio 
nacional pela Carta Magna, visto 
tratar-se de bem da União, 
configurando interesse nacional, 
ultrapassando a competência do 
órgão estadual”(...). 

Fonte:  autor 
 

 

No caso específico do Licenciamento em Postos de Revenda de 

Combustíveis situados no Município de Natal, a competência tem sido atribuída à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), e ao IBAMA, em 

caráter supletivo.  

Naqueles municípios do RN onde não existem secretarias de meio 

ambiente, e naqueles que têm, mas que não dispõem da mínima infra-estrutura para 

o regular exercício do poder de polícia, a competência recai sobre o Instituto de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), e ao IBAMA 

em caráter supletivo. Este fato ocorre não somente em relação a postos de revenda 

de combustíveis, mas em todos os casos em que se pretende licenciar alguma obra 

ou atividade no âmbito das cidades (zona urbana). 
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Diante do exposto neste item, compreende-se que a definição da 

competência deve recair sobre o ente integrante do SISNAMA que estiver mais 

próximo da obra ou atividade a ser licenciada ou daquele que tiver a melhor 

condição, em termos de aparelhagem e infra-estrutura para avaliar os possíveis 

danos ambientais, de modo que o exercício do poder de polícia seja bastante para 

garantir o cumprimento do princípio da eficiência ambiental. 

Segundo Miriam Fontenelle e Cynthia Marques Amendola, o licenciamento 

ambiental é um procedimento administrativo através do qual, o órgão ambiental 

competente consente na atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de 

causar degradação ambiental. 

Estas autoras recordam que as normas básicas deste procedimento estão 

previstas na Lei Federal 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente e no seu Decreto Regulamentador, nº 99.274, de 06 de agosto de 1990, 

assim como nas Resoluções CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997. Existem normas genéricas para licenciamento 

ambiental e específicas, como as referentes às atividades da indústria petrolífera, 

que exigem um melhor controle e gestão ambiental mais adequada.  

No que tange à indústria do petróleo, vale citar que a Resolução CONAMA 

nº 23, de 07 de dezembro de 1994, regulamenta os procedimentos especiais para o 

licenciamento das atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo e 

gás natureal. O licenciamento das atividades sísmicas marítimas e da atividade de 

extração e produção de petróleo offshore é realizado pelo IBAMA, através do 

Escritório de Licenciamento das Atividades de Petróleo e Nuclear – ELPN, instituído 

pela Portaria nº 166-N, de 15 de novembro de 1988124. 

A atividade de revenda de combustíveis (objeto desta dissertação) também 

é objeto de licenciamento ambiental próprio, disciplinado pela Resolução CONAMA 

nº 273, de 2000. 

 

4.4.2. Zoneamento Ambiental 

 

A Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, é 

sem dúvida a norma mais importante, após a Constituição Federal, no trato das 

                                                 
124 FONTENELLE, Miriam; AMENDOLA, Cynthia Marques. O licenciamento ambiental do petróleo 
e gás natural . Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. págs. 7 e 8.  
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questões ambientais, uma vez que revela que condutas o Estado brasileiro deve 

adotar para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do 

art. 225 da CF/88, e mais, revela que órgãos e como estes devem atuar na 

persecução deste objetivo. 

Neste sentido, o art. 9º revela-se de grande utilidade prática, uma vez que 

descreve que instrumentos/mecanismos podem ser utilizados para dar efetividade à 

política ambiental desejada. Entre estes instrumentos está o zoneamento ambiental 

(inciso II), a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 

relevante interesse ecológico e reservas extrativistas (incisos VI). 

O Zoneamento, em linhas gerais, é uma forte intervenção estatal no 

domínio econômico, organizando a relação espaço-produção, alocando recursos, 

interditando áreas, destinando outras para estas e não para aquelas atividades, 

incentivando e reprimindo condutas, etc. O Zoneamento é o reconhecimento da 

evidente impossibilidade das forças produtivas ocuparem o território sem um 

mínimo de planejamento prévio e coordenação125. 

O zoneamento ambiental constitui uma forma de planejamento126 do uso e 

ocupação do espaço municipal. Prefere-se a denominação espaço municipal à 

denominação espaço urbano, pois aquela é mais ampla, englobando também o 

espaço rural do município, que também prescinde de planejamento e do 

estabelecimento de zonas de uso, ocupação e de reserva ambiental. 

Nas lições de Paulo Affonso Leme Machado127 consta que a primeira 

experiência de política pública voltada ao desenvolvimento do instrumento do 

zoneamento ambiental se deu com o II Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (II PND), uma vez que este salientou a necessidade de uma política 

ambiental em três áreas principais: meio ambiente na área urbana, o levantamento 

e a defesa do patrimônio de recursos de natureza e defesa e promoção da saúde 

humana. Para este consagrado doutrinador, “nesse quadro terão particular 

significação as políticas de uso do solo, urbano e rural, dentro do zoneamento 
                                                 
125 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental . 3. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. Pág. 
127. 
126 Neste mesmo sentido caminha o entendimento de Paulo Affonso Leme Machado, que explicita 
que “o zoneamento deve ser a conseqüência do planejamento. Um planejamento mal-estruturado, 
mal-fundamentado, poderá ensejar um zoneamento incorreto e inadequado”. (MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, Pág. 188.).  
127 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. Pág. 189. 
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racional”. Este referido plano (II PND) define também normas para o zoneamento 

ambiental industrial ao estabelecer uma política de localização industrial. 

Verifica-se, até então, que o estabelecimento de restrições ao uso e 

ocupação do espaço urbano começou com uma discussão sobre os principais 

problemas ambientais surgidos nas principais cidades industrializadas brasileiras. 

As demais cidades, principalmente a maior parte das cidades do interior do país, as 

cidades da região norte, e boa parte das cidades do Nordeste, com exceção 

praticamente das regiões metropolitanas de Recife, Salvador e Fortaleza, ainda 

estavam à margem de tais discussões, apesar do “inchaço” de muitas destas 

cidades, que já se observava. 

De modo a reforçar a necessidade do estabelecimento de zonas de usos e 

ocupação do espaço urbano, o III PND contribuiu bastante ao estabelecer como 

metas “aperfeiçoar e acelerar o zoneamento econômico-ecológico, considerando o 

uso do solo segundo a sua capacidade” e “identificar áreas que devem ser 

preservadas como reservas naturais, perpetuando seu potencial genético”. 

No plano legal, como já fora mencionado, a importância da Lei 6.938/1981 

foi de uma grandeza ímpar, pois a mesma incluiu o zoneamento como um dos 

instrumentos postos à disposição da Administração Pública para o cumprimento da 

função social da propriedade e para dar efetividade aos princípios que norteiam a 

política ambiental, expostos nos incisos I, II, III, V e IX do artigo 2º deste mesmo 

diploma legal. 

No entanto, a “sacralização” deste instrumento adveio com a previsão 

constitucional, feita no artigo 21, inciso IX, que atribuiu competência à União para 

“elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social”. Nesta esteira de considerações, Paulo 

Affonso Leme Machado recorda que no desenvolvimento social deve-se inserir o 

meio ambiente, que faz parte do Título VIII – Da Ordem Social. 

Vale destacar ainda que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, 

inciso III, prescreve que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos e essencial à sadia 

qualidade de vida, o Poder Público está obrigado a “definir, em todas as unidades 

da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, 
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vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção”. 

Como se não bastasse, a Constituição brasileira ainda se debruçou 

especificamente sobre a temática do desenvolvimento das cidades brasileiras. E 

assim o fez nos artigos 182 e 183, ao tratar da Política Urbana. No centro desta 

política, a Constituição colocou o Plano Diretor como o instrumento básico da 

política da política de desenvolvimento e de expansão urbana, destacando a sua 

obrigatoriedade para cidades com população acima de 20.000 (vinte mil) habitantes. 

Merece destaque também o fato de que no art. 182 da Constituição de 

1988, o constituinte mostrou-se preocupado com a relativização do direito de 

propriedade, ao considerar que esta apenas deve prevalecer quando estiver 

cumprindo sua função social (art. 182, §2º), que ocorre quando se está a obedecer 

às disposições contidas no Plano Diretor. É exatamente no seio dos Planos 

Diretores Municipais que se encontram prescrições sobre o ordenamento da urbe e 

sobre a criação de zonas com diferentes usos, zonas com diferentes formas de 

ocupação e zonas de proteção total, no aspecto ambiental. 

Nas lições de José Afonso da Silva128 zoneamento é o instrumento jurídico 

de ordenação do uso e ocupação do solo. E destaca que em um primeiro sentido o 

zoneamento consiste na repartição do território municipal à vista da destinação da 

terra e do uso do solo, definindo, no primeiro caso, a qualificação do solo em 

urbano, de expansão urbana, urbanizável e rural; e no segundo dividindo o território 

do Município em zonas de uso. Para este autor foi sempre considerado, nesta 

segunda acepção, como um dos principais instrumentos do planejamento 

urbanístico municipal, configurando um Plano Urbanístico Especial. 

Sobre esta temática, Ioberto Tatsch Banunas129 ensina que Celso Antônio 

Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues entendem por zoneamento “uma 

medida não jurisdicional, oriunda do poder de polícia, com dois fundamentos 

mestres: repartição do solo urbano municipal e a designação de seu uso. No 

entanto, se faz importante o registro de duas questões quando se trata do 

zoneamento ambiental: primeiro, a questão do “direito adquirido” e, segundo, o 

                                                 
128 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional . 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. Pág. 
267. 
129 BANUNAS, Ioberto Tatsch. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico do gestor 
municipal ambiental orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Saluna, 2003. Págs. 185-
186. 
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“direito de propriedade”. Em referência a relação entre o zoneamento e o direito 

adquirido, Ioberto Banunas assevera que estas são questões que despertam o 

debate em razão do conflito entre o disposto constitucional de que a “lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. No entanto, 

para este doutrinador, em contraponto, não existe o “direito adquirido de poluir”, 

assim protegendo o meio ambiente em situações nas quais o interesse da 

coletividade supera o interesse particular, por isso a existência de licença de 

localização anual em determinadas zonas. 

No que tange a relação entre zoneamento ambiental com o direito de 

propriedade, o propalado autor130 cita trecho da obra Direito ambiental brasileiro, de 

autoria de Paulo Affonso Leme Machado em que este autor resume com precisão a 

importância e o destaque que o zoneamento ambiental possui sobre o direito de 

propriedade:  

 

“O zoneamento ambiental é um dos aspectos do poder de polícia 
administrativa, que atua com a finalidade de garantir a salubridade, a 
tranqüilidade, a paz, a saúde, o bem-estar do povo. O zoneamento ao 
discriminar usos, representa uma limitação do direito dos cidadãos. A 
propriedade não poderá ser utilizada da maneira desejada unicamente 
pelo proprietário.”. 

 

Verifica-se, de forma nítida, que o Estado brasileiro reconhece a 

importância do zoneamento ambiental como mecanismo necessário e 

imprescindível para o desenvolvimento sustentável de suas cidades. 

Em outras palavras, o zoneamento ambiental ou ecológico consiste em 

dividir o território em frações ou parcelas nas quais são autorizados determinados 

usos, ou interdita-se, de modo absoluto ou relativo, o exercício de outras atividades. 

Para Paulo Affonso Leme Machado, ainda que com este zoneamento não se 

resolva todos os problemas ambientais, já se dará um grande passo rumo ao 

planejamento ambiental e à minimização dos impactos ambientais. 

Não é preciso ser um expert em direito ambiental para perceber que o 

Estado brasileiro tolera o dano ambiental, e tal tolerância vem expressa em diversos 

dispositivos legais e até na Constituição Federal. Neste sentido, tomemos como 

exemplo o que está expresso no art. 225, §1º, incisos IV da Constituição Federal de 

1988: “§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
                                                 
130 BANUNAS, Ioberto Tatsch. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico do gestor 
municipal ambiental orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Saluna, 2003. Pág. 187. 
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IV – exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade”.   

Do que se observa, verifica-se que o Estado brasileiro pode fazer “vista 

grossa” para determinados tipos de degradação ambiental que não sejam 

considerados significativos. Da interpretação do texto constitucional verifica-se que 

a determinação da escala do dano ficou “em aberto” para a Administração Pública, 

que, na execução deste comando constitucional, pode fixar o conceito e seu 

entendimento do que seja “Significativo Dano Ambiental”, amparada no exercício da 

discricionariedade administrativa. 

A degradação ambiental, por si própria, já é lesiva, independentemente de 

mensurações. No entanto, como o ordenamento jurídico brasileiro tolera o dano 

ambiental, este é lícito, desde que esteja dentro dos padrões fixados na legislação 

pátria. Neste sentido, pode-se, corajosamente, afirmar que no Brasil há um Direito 

de Poluir, desde que esta poluição não extrapole um determinado limite, caso 

contrário, verificar-se-á degradação ambiental punível. Tal constatação não precisa 

de maiores reflexões. Basta considerar que a poluição é espécie do gênero 

degradação ambiental e que somente a degradação significativa é que pode ser 

considerada ilícita. 

Este “mínimo direito de poluir” não é uma exclusividade do Brasil, uma vez 

que irá ocorrer em todo local do mundo que esteja sujeito à ação antrópica direta, 

pois o homem, ao intervir em determinado ambiente, já interfere em seu equilíbrio, 

mesmo que minimamente.  

Diante do que fora exposto nos parágrafos anteriores, dá para perceber a 

importância do zoneamento ambiental, que surge como forma de controle dos usos 

e da ocupação de territórios de reconhecida fragilidade ambiental, ou que sejam 

áreas estratégicas para a saúde da população, bem-estar, qualidade de vida, 

preservação da qualidade de recursos ambientais (como o caso da água potável, do 

solo, do ar, fauna e flora) enfim, para o desenvolvimento sócio-econômico das 

cidades. 

O núcleo do tema ora tratado situa-se na área onde são superpostos 

conhecimentos próprios do direito ambiental e do direito urbanístico. O 

planejamento urbano é essencial para a garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, pois é através do planejamento e do controle de usos e de atividades no 
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solo do município ou da região metropolitana, que se evita os danos significativos 

que podem comprometer a qualidade de vida da população que ali reside. 

Nesta mesma linha de considerações, Paulo Affonso Leme Machado131 

ensina que o direito urbanístico preocupa-se com o desenvolvimento da cidade para 

assegurar, através do emprego de todos os recursos técnicos disponíveis, vida 

condigna para toda a população. Ainda segundo este autor, entre os vários campos 

abrangidos pelo direito urbanístico destaca-se o zoneamento urbano. As diversas 

partes do território são destinadas racional e funcionalmente a determinados tipos 

de ocupações. Destaca ainda este autor que “o zoneamento é uma operação feita 

no plano da cidade com o fim de atribuir a cada função e a cada indivíduo seu justo 

lugar. Tem por base a discriminação necessária entre as diversas atividades 

humanas reclamando cada uma um espaço particular”. 

É com base nesta idéia de divisão de espaços, destinados às mais variadas 

atividades desenvolvidas pelo ser humano, na busca da satisfação de suas 

necessidades, que se constrói o alicerce para o desenvolvimento local e até 

regional, no caso de regiões metropolitanas. Com a encampação deste tipo de 

planejamento será possível assegurar o bem-estar da população, principalmente 

nos aspectos ligados à sua saúde, segurança, lazer, paz de espírito, cultura, 

elementos essenciais para o desfrute de uma qualidade de vida compatível com a 

dignidade da pessoa humana. 

Por fim, vale destacar a importância da participação popular, em respeito ao 

princípio democrático, no sentido de construção do zoneamento ambiental. Convém 

destacar que esta discussão é mais observada em países como a França, Estados 

Unidos e Alemanha, onde a população é consultada e participa do processo de 

estabelecimentos de zonas de usos, de ocupação e de proteção ambiental. 

Como observado por Paulo Affonso Leme Machado132, no Brasil o 

zoneamento será fruto de uma decisão só do Poder Executivo ou de uma decisão 

conjunta do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Segundo ele, trata-se de uma 

questão muito importante, pois conforme a via adotada dar-se-á ensejo ou não à 

discussão prévia da matéria, o conhecimento das intenções da Administração e dos 

diferentes grupos segmentos sociais. 
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Os requisitos para a elaboração do zoneamento ambiental e as etapas 

deste processo ainda não foram traçados em lei específica, estando hoje tal 

organização a critério de cada ente federado, fato este que dificulta o 

estabelecimento de um parâmetro mínimo de ações que devem ser observadas 

quando da construção de um “mapa” de usos e ocupações no solo do município. 

Desta forma, será possível observar processos de zoneamentos mais participativos 

ou feitos no interior dos gabinetes dos técnicos, com resultados de efetividade mais 

diversos possíveis. 

Como referido anteriormente, a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, é sem dúvida a norma mais importante, após a 

Constituição Federal, no trato das questões ambientais, uma vez que revela que 

condutas o Estado brasileiro deve adotar para garantir um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CF/88, e mais, revela que 

órgãos e como estes devem atuar na persecução deste objetivo. 

Neste sentido, o art. 9º revela-se de grande utilidade prática, uma vez que 

descreve que instrumentos/mecanismos podem ser utilizados para dar efetividade à 

política ambiental desejada. Entre estes instrumentos está o zoneamento ambiental 

(inciso II), a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 

relevante interesse ecológico e reservas extrativistas (incisos VI). 

Nas lições de Ricardo Carneiro133, o zoneamento ambiental pode ser 

entendido como um mecanismo por meio do qual o Poder Público institui zonas de 

atuação especial, tendo em vista a preservação, a recuperação ou a melhoria da 

qualidade do meio ambiente. Constitui, desta forma, um instrumento fundamental de 

planejamento das ações estatais em matéria de proteção e controle do uso dos 

recurso ambientais. 

O Zoneamento, em linhas gerais, é uma forte intervenção estatal no 

domínio econômico, organizando a relação espaço-produção, alocando recursos, 

interditando áreas, destinando outras para estas e não para aquelas atividades, 

incentivando e reprimindo condutas, etc. O Zoneamento é o reconhecimento da 
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evidente impossibilidade das forças produtivas ocuparem o território sem um mínimo 

de planejamento prévio e coordenação134. 

Vejamos na seqüência, mais detidamente, algumas das principais 

características dos diversos tipos de zoneamentos existentes no Brasil. 

Como tratado anteriormente, os municípios não somente possuem áreas 

inseridas na malha urbana, mas também áreas inseridas no perímetro rural, as 

quais também precisam de planejamento quanto aos seus usos e formas de 

ocupação. Por ser um termos mais amplo, adotar-se-á o termo Zoneamento 

Municipal em substituição ao termo Zoneamento Urbano. 

No entanto, como os problemas ambientais estão, em sua maior parte, no 

âmbito dos grandes centros urbanos, vamos nos debruçar mais sobre este ambiente 

produzido, analisando, em breves linhas, os efeitos nocivos de um crescimento 

urbano te sem o devido planejamento. Infelizmente foi assim que ocorreu com a 

maior parte das cidades brasileiras. 

Convém destacar que a Constituição Federal conferiu competência ao 

Poder Público municipal para promover o adequado ordenamento territorial, o 

desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes, desde que observadas as diretrizes gerais traçadas em lei federal, 

a saber, Lei 10.257/2001, denominada Estatuto das Cidades. Tais resultados podem 

ser alcançados mediante planejamento e controle de usos, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano, como preceitua o art. 30, VIII, e 182 da Constituição 

Federal135. 

No caso das cidades com mais de vinte mil habitantes, a política de 

desenvolvimento urbano deve estar, obrigatoriamente, pautada nas disposições 

contidas no Plano Diretor, principal instrumento ordenador do espaço urbano. A 

ausência de planejamento, certamente, trará sérias conseqüências para a qualidade 

de vida dos habitantes da cidade negligente, uma vez que os usos inadequados 

trarão conseqüências indesejáveis. 

Como bem recorda José Afonso da Silva136, em uma cidade desordenada 

os usos desenvolvem-se promiscuamente, com grande prejuízo do bem-estar da 
                                                 
134 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental . 3. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. Pág. 
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Págs. 218-219. 
136 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional . 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2002. Pág. 
270. 
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população. Ordenar esses usos é um dos meios de realizar a exigência 

constitucional de que a Política Urbana vise a garantir o bem-estar dos habitantes 

da cidade. Para este jurista, o Plano Diretor é o instrumento básico desta política, o 

qual tem no zoneamento o mais importante instrumento de sua execução pelo 

estabelecimento de zonas de uso, mais ou menos separadas. Ainda segundo este 

autor, a doutrina debate sobre a conveniência ou não de delimitar zonas de uso 

exclusivo. Segundo ele, há uma tendência para propugnar por zonas de usos 

predominantes, sem exclusão, portanto, de outros usos não prejudiciais àqueles. 

Não desapareceu, contudo, a conveniência, em certos casos, da fixação de 

zonas de uso exclusivo, quando esse seja o meio adequado de salvaguardar o 

interesse coletivo. Assim é, por exemplo, em relação às atividades potencial ou 

efetivamente degradantes do meio ambiente. 

De acordo com a realidade dos municípios é que se irá planejar a forma e 

os usos do espaço urbano. Desta forma, como já referido anteriormente, pode-se 

afirmar que não existe uma fórmula pronta para criação de zonas de usos. A 

realidade do município é quem vai mostrar suas necessidades. Em uma cidade 

histórica, a necessidade de manter áreas com fachadas de prédios preservadas, por 

exemplo, é uma necessidade vital para o turismo que pode ali se desenvolver. 

Neste caso, o estabelecimento de uma zona de interesse histórico e cultural 

indubitavelmente seria uma excelente idéia. 

Neste sentido, vale expor mais uma vez o pensamento de José Afonso da 

Silva, quando este explica que as zonas de uso são áreas delimitadas pela lei de 

zoneamento tendo em vista a modalidade de uso do solo a elas imputada, 

possibilitando a criação, em face da realidade local:  

a) zona de uso estritamente residencial; b) zona de uso predominantemente 
comercial; c) zona de uso misto; d) zona de uso estritamente industrial; e) 
zona de uso predominantemente industrial; f) zona de uso comercial; g) 
zona de uso de serviços; h) zona de uso institucional (educação, saúde, 
lazer, esporte, cultura, assistência social, culto, administração e serviço 
público); i) zona de usos especiais; j) zona de uso turístico.137 
 

Desta forma, percebe-e que o estabelecimento deste ordenamento do 

espaço urbano municipal é imprescindível para se evitar que danos ao meio 

ambiente urbano se convertam em periclitação à saúde pública, o que, além de 
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afetar seriamente a qualidade de vida de seus habitantes, onera o Estado com 

gastos com assistência médica, entre outros. 

O zoneamento pode também ser do tipo industrial. Este tipo de zoneamento 

constitui importante instrumento para o disciplinamento dos espaços municipais, 

uma vez que delimita área para a instalação de equipamentos de infra-estrutura e 

de instalação de indústrias que, efetiva ou potencialmente, possam gerar 

degradação ambiental em níveis que sejam prejudiciais à saúde da população. Daí 

a necessidade de planejamento quanto à instalação das mesmas. 

Édis Milaré138 recorda que a Lei Complementar 14, de 08 de junho de 1973 

criou as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Recife, Porto Alegre, Salvador, 

Fortaleza, Belém, Belo Horizonte e Curitiba, e que a Lei 6.803/80 (alterada pela Lei 

7.804/89) estabeleceu as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas 

críticas de poluição – como as regiões metropolitanas -, que compatibilize as 

atividades industriais com a proteção ambiental. 

A referida lei (6.803/80) estabelece, em seu artigo 1º, que nas áreas críticas 

de poluição a que se refere o art. 4º do Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 

1975, as zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema 

de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades industriais 

com a proteção ambiental. O §1º deste mesmo artigo estabelece que estas zonas 

serão classificadas nas seguintes categorias: a) zonas de uso estritamente 

industrial; b) zonas de uso predominantemente industrial; e c) zonas de uso 

diversificado. 

No entanto, para José Afonso da Silva, a concepção de Zoneamento 

Industrial139, em nível nacional, (como anteriormente tratado) despontou no II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND), aprovado pela Lei 6.151, de 04 de dezembro 

de 1974, dentro do capítulo IX, sobre o desenvolvimento urbano, o controle da 

poluição e a preservação do meio ambiente. Segundo este doutrinador, foi aí que 

por primeiro se formularam as diretrizes e princípios de uma Política de Proteção 

Ambiental em sentido global e unitário. Para ele, a excessiva concentração industrial 

em certas áreas metropolitanas provocava poluição aguda e significativa nessas 
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áreas, postulando uma política de equilíbrio, de modo a conciliar o desenvolvimento 

em alta velocidade com um mínimo de efeitos danosos sobre a ecologia. 

Segundo este plano, a Política de Localização Industrial, seria voltada para: 

“a) disciplinar a ocupação industrial segundo a intensidade da ação 
poluidora das indústrias, desincentivando a implantação das de maior 
potencial poluidor nas áreas críticas ou intermediárias; 
b) disciplinar a ampliação de estabelecimentos industriais então 
localizados em áreas críticas ou intermediárias, de forma a que sua 
expansão não aumente a intensidade de sua ação poluidora; 
c) incentivar a transferência, para fora da cidade, de fábricas mais 
poluidoras já em funcionamento.” 

 

Este jurista ensina ainda que o artigo 4º do Decreto-lei 1.413, de 1975, 

estatuiu que nas áreas críticas de poluição seria adotado esquema de Zoneamento 

Urbano, objetivando, inclusive para situações existentes, viabilizar alternativa 

adequada de nova localização nos casos mais graves, assim como, em geral, 

estabelecer condições para o funcionamento de empresas de acordo com as 

medidas previstas em seu art. 1º. 

Ainda sobre esta questão, Luís Paulo Sirvinskas140 relembra que o artigo 

182 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei nº 10.257/2001, a qual 

trouxe inúmeros instrumentos jurídicos, políticos e sociais indispensáveis para a 

preservação da qualidade ambiental, entre eles: planos nacionais, regionais e 

estaduais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social; 

planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

planejamento municipal; instituição de zonas especiais de interesse social, entre 

outros. 

Para este autor, o planejamento municipal poderá ser implementado por 

meio do plano diretor, do parcelamento do uso e da ocupação do solo, do 

zoneamento ambiental, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual, dentre outros instrumentos igualmente importantes que podem ser 

utilizados pelo Município. 

Ainda sobre esta matéria, Ricardo Carneiro141 assevera a importância da 

aplicação de instrumentos de regulação direta na gestão ambiental 

(heterorregulação) – também comumente referida como política de comando e 
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controle (command and control) – uma vez que a mesma visa disciplinar o 

comportamento dos agentes econômicos, impondo ou proibindo determinadas 

condutas e estabelecendo limites máximos para o uso dos recursos naturais ou para 

a geração de efluentes, traduzindo-se, entre outros, nos seguintes mecanismos: a) 

definição dos padrões de emissão para fontes de poluição sonora, atmosférica, 

hídrica ou do solo; b) imposição do uso de determinada tecnologia ou equipamento 

de controle da poluição; c) imposição de restrições ou proibição total do exercício de 

atividades econômicas em determinados locais e períodos; d) controle da instalação 

ou funcionamento de atividades, através de um sistema de zoneamento ou por meio 

da concessão de licenças ambientais não-negociáveis. 

Diante do que fora exposto, percebe-se que é possível haver uma 

minimização dos impactos ambientais causados pelo funcionamento de indústrias 

situadas em áreas urbanas, ou próximas a áreas densamente habitadas, desde que 

se observe um conjunto de ações de planejamento e de gestão do espaço urbano, 

tais como o distanciamento do “parque industrial” de áreas de proteção ambiental ou 

de áreas de elevado interesse ecológico, distanciamento das indústrias em relação 

a aglomerados populacionais, controle de efluentes e de resíduos sólidos, entre 

outros mecanismos. 

A Lei 6.803/80, §1º, classifica o zoneamento em três tipos de zonas, a 

seguir elencadas: 

a) Zona de Uso Estritamente Industrial  – é a zona onde se localizam os 

“estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos e gasosos, ruídos, vibrações, 

emanações e radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança 

das populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle e 

tratamento de efluentes”142. Ioberto Tatsch Banunas143 explicita que é necessário 

que essa zona de uso estritamente industrial se localize em “áreas que apresentem 

elevadas capacidades de assimilação de efluentes e proteção ambiental, 

respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do solo”, e que “favoreçam a 

instalação de infra-estrutura e serviços básicos necessários ao seu funcionamento e 

segurança” e por final, que “possam manter, em seu contorno, anéis verdes de 
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isolamento capazes de proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos 

residuais e acidentes”; 

b) Zonas de Uso Predominantemente Industrial  – é a zona a qual se 

destina, “preferencialmente, à instalação de indústrias cujos processos, submetidos 

a métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, não causem 

incômodos sensíveis às demais atividades urbanas e nem perturbem o repouso 

noturno das populações”, ou seja, é uma zona industrial, intermediária entre a de 

uso estritamente industrial e a de uso diversificado144. Para Ioberto Tatsch 

Banunas145, em relação à sua localização, tal área favorece a “instalação adequada 

de infra-estrutura de serviços básicos necessária a seu funcionamento e 

segurança”, além de dispor, “em seu interior, de áreas de proteção ambiental que 

minimizem os efeitos da poluição, em relação a outros usos”;  

c) Zona de Uso Diversificado  – é a zona na qual as atividades industriais 

não terão a necessidade de uso de métodos especiais de controle, pois serão 

aquelas atividades que se compatibilizam com o meio urbano ou rural, não 

ocasionando qualquer gravame para a saúde, o bem-estar e a segurança das 

populações146. Em outras palavras, verifica-se que nesta zona têm se localizado as 

indústrias, nas quais o processo produtivo seja complementar das atividades do 

meio urbano ou rural que se situem, e com ela se compatibilizem, 

independentemente de uso de métodos especiais de controle da poluição, os quais 

não podem ocasionar qualquer inconveniente à saúde, ao bem-estar e à segurança 

da coletividade147. 

Verifica-se, diante do exposto, que pela potencial gravidade dos impactos 

ambientais, nocivos à saúde da população, causados pelas indústrias, o 

zoneamento se mostra como eficaz instrumento de controle da poluição e de outros 

danos que venham a ser causados em razão do funcionamento das mesmas. 

O zoneamento em centros urbanos é tratado por muitos como um entrave ao 

desenvolvimento econômico local, principalmente nas regiões de forte urbanização, 

visto que se aponta a preservação ambiental como um entrave ao estabelecimento 
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das atividades econômicas. Forte exemplo disto são as lutas travadas pela iniciativa 

privada para construção de hotéis e resorts nas praias do litoral brasileiro, por vezes 

invadindo áreas de proteção ambiental, transformando drasticamente o ambiente 

natural. O argumento da classe empresarial é de que os mecanismos de 

preservação, em destaque o zoneamento, são os responsáveis pelos entraves ao 

crescimento econômico, a geração de emprego e de renda, pondo assim amarras ao 

progresso.  

Para tanto, convém lembrar a idéia de desenvolvimento sustentável, 

adotado pelo art. 225, da Constituição Federal de 1988, havendo a necessidade de 

o crescimento econômico ser conciliado com a proteção ambiental, garantindo 

assim, o direito das gerações futuras de um meio ambiente sadio. Neste diapasão, a 

Lei 6.938/81 foi a primeira norma brasileira a conceituar desenvolvimento 

sustentável, afirmando que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

ambiental. Depois, a própria Constituição amarrou a iniciativa privada ao tipificar no 

art. 170 o princípio da defesa ao meio ambiente com um dos fundamentos da ordem 

econômica.148 

Vale ressaltar a importância do zoneamento, em todas as suas formas, 

para o desenvolvimento, pois, além da proteção ambiental ser um requisito para a 

idéia de desenvolvimento constitucionalmente estabelecida, a preservação de 

recursos ambientais dar-se-á como forma de manutenção de atividades econômicas, 

como a utilização de praias, criação de reservas ambientais para o turismo, etc. O 

zoneamento pode ser apontado como uma das maneiras mais palpáveis de solução 

aos problemas urbanos atuais, já que a maioria destes foi causado por um 

crescimento desordenado, não planejado, através dos movimentos que incharam os 

grandes centros urbanos brasileiro. 

De alto grau de importância surge a questão regional, pois o Brasil é um 

país de disparidades econômicas e sociais entre suas regiões. Evidentemente que a 

realização do desenvolvimento é diverso entre as várias regiões, e assim, o papel 

econômico do zoneamento passa a ser diferente. Na realidade, o planejamento 

urbano é um resultado da conjugação da dimensão política com a dimensão técnica. 

O princípio da gestão democrática presente no planejamento das políticas 
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municipais dá forte relevância a esta dimensão, que deve seguir os parâmetros de 

ordem técnica. Desta maneira, os planos diretores de uma região não serão iguais 

ao de outra região, em virtude de suas peculiaridades. No entanto os objetivos são 

os mesmos, o planejamento urbano, para efetivação de direitos fundamentais. 

 

4.5. Resoluções do CONAMA e licenciamento ambiental  

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) foi criado pela Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981, consistindo em órgão integrante do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Nos termos do artigo 6º, inciso II da Lei 

6.938/1981, o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo deste Sistema. 

Este órgão tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de 

Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida. 

O artigo 8º da mencionada lei conferiu ao CONAMA, entre outras 

atribuições, a de estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para 

o licenciamento de atividades efetivas e potencialmente poluidoras. 

Segundo Paulo de Bessa Antunes, o CONAMA é uma entidade dotada de 

poder regulamentar em razão de expressa determinação legal. Nesta direção, o 

CONAMA pode e deve estabelecer os padrões federais e as normas federais devem 

ser tidas como normas gerais a serem observadas pelos Estados e pelos 

Municípios. Este mesmo autor, no entanto, ressalta que Estados e Municípios, no 

uso de suas competências legislativas e administrativas, poderão estabelecer outros 

critérios, desde que os padrões regionais e locais não sejam mais permissivos do 

que o padrão fixado em âmbito federal. Os patamares e padrões máximos de 

poluição tolerada são os federais149. 

Trata-se de um importante órgão para a defesa do meio ambiente e para a 

concretização da política ambiental, na medida em que complementa a legislação 

ambiental brasileira, no que for necessário, dando coesão ao sistema. Outro ponto 

positivo relacionado a este órgão é a sua especialidade, uma vez que reúne diversos 

                                                 
149 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental . 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 1999. 
Págs. 69-70.   



 101 

especialistas, de diferentes áreas, todos com experiência no trato de questões 

ambientais. Não existe, em outros órgãos, vinculados a outros poderes, órgão que 

seja mais legitimado a estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental do 

que o CONAMA. 

Como visto em linhas anteriores, a Lei 6.938/81, que criou o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA, atribuiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, o status de Órgão Consultivo e Deliberativo da Política Nacional de Meio 

Ambiente. 

Édis Milaré explica que o CONAMA é presidido pelo Ministro do Meio 

Ambiente, e sua composição obedece a critérios geopolíticos (representação dos 

Estados da Federação, do Distrito Federal e de Municípios), critérios institucionais 

(representação de Ministérios e outros) e critérios sociopolíticos (representação da 

sociedade civil organizada). Integram-no também, na condição de Conselheiros 

convidados, sem direito a voto, um representante do Ministério Público Federal, um 

representante dos Ministérios Públicos estaduais e um representante da Comissão 

de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados150. 

Ainda sobre a competência normativa das Resoluções do CONAMA, Paulo 

Affonso Leme Machado lembra que a Lei 8.028/1990, ao dar nova redação ao art. 

6º, II da Lei 6.938/81, determinou que a finalidade deste conselho é assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais 

para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

O CONAMA possui também entre suas atribuições a competência para exigir 

e apreciar Estudos de Impacto Ambiental e seus respectivos relatórios, não 

afastando, com isso, a competência dos Estados e Municípios para também exigir 

tais estudos prévios. Possui competência ainda para determinar que o estudo se 

converta em diligências para complementação de dados, quando preciso, e para 

solicitar a órgãos públicos e privados informações que sejam úteis na apreciação 

dos projetos propostos pelos particulares interessados e pelo próprio Poder Público. 

                                                 
150 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, pág. 395. 



 102 

Paulo Affonso Leme Machado destaca que apesar de o art. 8º, VI da Lei 

6.938/81 estabelecer que é competência privativa do CONAMA estabelecer normas 

e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e 

embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes, tal fato constitui um 

equívoco do legislador, uma vez não existe esta competência privativa, pois o art. 24 

§1º da Constituição Federal deixa bem claro que essa competência é para 

estabelecer padrões gerais, que, entretanto, podem ser suplementadas pelos 

Estados, conforme o art. 24, §2º da Constituição Federal151. 

Vale considerar ainda que Toshio Mukai entende que o art. 25 das 

Disposições Constitucionais Transitórias revogou as Resoluções do CONAMA 

porque tratou em seu caput que:  

Ficam revogados a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, 
sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada 
pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I 
– ação normativa; II – alocação ou transferência de recursos de qualquer 
espécie152.   

Não prosperam tais argumentos porque a competência atribuída ao CONAMA 

em nenhum momento foi atribuída ao Congresso Nacional, nem na ordem 

constitucional vigente, nem na passada.  

Fortalecendo este entendimento, Paulo Affonso Leme Machado ilustra que é 

necessário verificar as competências assinaladas pela Constituição ao Congresso 

Nacional e as competências do CONAMA previstas no art. 8º da Lei 6.938/1981, 

pois somente foram abrangidos os órgãos do Poder Executivo que estivessem 

exercendo funções que a Constituição reservou ao Congresso Nacional. As 

atribuições do Congresso Nacional estão inseridas no Tít. IV, Cap. I – Do Poder 

Legislativo, Seção II, arts. 48 e 49. Para este autor, constata-se que nenhuma das 

atribuições do Congresso Nacional são exercidas pelo CONAMA153. 

Diante do que fora exposto até então, poderíamos considerar o CONAMA 

como um órgão regulador? Certamente o CONAMA possui características que o 

assemelham a um ente regulador, mas possui também inúmeros pontos que os 

diferenciam, e muito, dos entes independentes. A atividade exercida pelo CONAMA, 
                                                 
151 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado . Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992, p. 
94.   
152 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. Pág. 158. 
153 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008 Pág. 158. 
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no entanto, não deixa de ser uma intervenção do Estado no domínio econômico, 

precisamente em matéria ambiental, o que pode se aproximar mais ainda da idéia 

de regulação ambiental. 

Surge então outro questionamento: pode haver regulação ambiental sem que 

esta atuação seja feita por ente independente? Entende-se que sim. No entanto, 

quando esta regulação é feita por um ente independente acredita-se que ter-se-á 

uma regulação mais eficiente, em razão das garantias inerentes a estes órgãos 

administrativos independentes. 

Regulação é o ato de o Estado intervir nas atividades privadas, de modo a 

condicionar o exercício do direito à propriedade, do direito à liberdade, do direito à 

livre concorrência e do direito à livre iniciativa, ao cumprimento, respectivamente, da 

função social da propriedade e do respeito aos direitos fundamentais de todos os 

que, direta ou indiretamente, podem ser afetados com o desenvolvimento regular da 

atividade regulada. 

As Resoluções do CONAMA são perfeitamente constitucionais porque em 

nenhum momento se afastam dos comandos da Lei 6.938/81, e dos ditames 

constitucionais previstos nos artigos 21, incisos IX, XX, e 23, incisos VI, VII, 170, 

incisos III, VI, e principalmente no art. 225. 

Convém ainda destacar que o art. 174 da Constituição Federal dispõe que:  

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei , as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o Poder Público e indicativo 
para o setor privado.  

 

Apesar de destacar que a regulação far-se-á na forma da lei, o §1º deste 

mesmo artigo é muito claro ao frisar que a lei estabelecerá as diretrizes e bases  do 

planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 

compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

Em outras palavras, a obrigatoriedade da lei é para estabelecer as diretrizes e 

bases do planejamento, o que deixa subentendido que o que não for básico poderá 

ser detalhado e complementado por outras normas, que não apenas a lei em sentido 

formal. Este fato, no entanto, não significa que a Administração Pública tem uma 

“carta em branco” na mão, pois em hipótese alguma pode afastar-se dos limites 

legais e constitucionais para o exercício deste poder regulamentar. 
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Esta situação é perfeitamente viável, uma vez que é impossível que o 

legislador, durante a idealização do projeto de lei, pense em todas as hipóteses que 

poderiam surgir no mundo dos fatos. Na medida então, que a necessidade surgir, 

aquela norma legal geral será completada com outras normas, de modo que seja 

possível atingir ao interesse real daquele comando normativo primário. 

 

4.5.1 Resolução CONAMA nº 001/1986 

 

Trata-se de uma das mais importantes Resoluções elaborada pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Entre outros assuntos que aborda, a 

referida Resolução define as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes 

gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, definindo, 

em seu art. 1º, que o impacto ambiental seria: 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam: a 
saúde e segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e 
econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, 
e a qualidade dos recursos ambientais”. 
 

Esta Resolução prescreve ainda em seu artigo 2º que dependerá de Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA, e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente – RIMA, o licenciamento da atividade modificadora do meio ambiente. Em 

seguida, segundo Antônio Dias Leite, são definidas as atividades técnicas a serem 

desenvolvidas no estudo de impacto, entre as quais:  

“análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e 
negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e 
longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, 
suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e 
benefícios sociais”154. 

 

4.5.2. Resolução CONAMA nº 237/1997. 

 

Esta Resolução é, sem dúvida, a mais importante para a disciplina do 

licenciamento ambiental, de uma maneira geral. Existem atividades que, pela sua 

natureza e complexidades, exigem procedimentos de licenciamento diferenciados, 

como é o caso da atividade revenda de combustíveis, que possui licenciamento 
                                                 
154 LEITE, Antônio Dias. A energia do Brasil . 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, pág. 458. 
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ambiental específico, regrado pela Resolução CONAMA nº 273/2000155. Na 

ausência de lacuna ou falha na Resolução CONAMA nº 273/2000, por exemplo, 

deve-se recorrer à norma geral sobre licenciamento ambiental, que é a Resolução 

CONAMA nº 237/1997. 

Esta Resolução gera na doutrina grandes controvérsias sobre a sua 

constitucionalidade, fato já abordado em item anterior, que trata da competência 

para o licenciamento ambiental. 

Esta Resolução define, em seu artigo 1º, licenciamento ambiental como 

sendo o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso. 

Esta Resolução define ainda, neste mesmo artigo, nos incisos II, III e IV, 

respectivamente, licença ambiental, estudos ambientais e impacto ambiental 

regional. 

O artigo 2º desta Resolução dispõe que a localização, construção, 

instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

Frise-se que o artigo 3º desta Resolução assevera que a licença ambiental 

para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente 

(EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências 

públicas, quando couber. 

Além das exigências documentais, tais como a apresentação de projetos 

básicos, projetos de execução e outros, cabe aos que pleiteiam a licença ambiental 

                                                 
155 Art. 9º da Resolução CONAMA nº 237/1997  – “O CONAMA definirá, quando necessário, licenças 
ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou 
empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação.” 
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apresentarem estudo(s) de impacto(s) ambiental(is), à critério do órgão licenciador, 

apontando o diagnóstico ambiental da área e as formas de interação com o meio no 

desenvolvimento da atividade, e, no caso de impactos inevitáveis (mas de 

degradações aceitáveis), que medidas mitigadoras e compensatórias serão 

empreendidas. Neste ponto, recorde-se que o interesse do Estado brasileiro é 

combater apenas o dano ambiental considerado significativo.  

Corroborando este entendimento, vale transcrever o parágrafo único do art. 

3º da Resolução tratada: 

Parágrafo único.  O órgão ambiental competente, verificando que a 
atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de 
significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais 
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. 

 

O artigo 7º desta Resolução gera uma grande polêmica na doutrina, uma 

vez que determina que os empreendimentos, e atividades, deverão ser licenciados 

em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

Ora, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 23, que a 

competência administrativa para a defesa do meio ambiente é comum aos entes da 

federação, até que lei complementar surja fixando as normas para cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Se esta Lei Complementar 

ainda não foi editada, como pode uma “simples” Resolução determinar que deve 

haver um único nível de competência? Não é uma má idéia o estabelecimento de 

uma unidade na realização do licenciamento ambiental, pois com isso se afasta a 

insegurança jurídica das licenças ambientais, que podem ser concedidas por um 

ente, e não concedida por outro, gerando, inclusive, inconvenientes econômicos. No 

entanto, uma Resolução não pode atropelar uma Lei Complementar para 

estabelecer regramentos por esta não inaugurados. 

Analisando ainda o teor da Resolução CONAMA 237/1997, vale destacar 

que o seu art. 8º, incisos I, III e III, determina que o Poder Público, no exercício de 

sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 

 

• Licença Prévia (LP)  - concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
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requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 

fases de sua implementação; 

• Licença de Instalação (LI)  - autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 

constituem motivo determinante; 

• Licença de Operação (LO)  - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

 

O procedimento do licenciamento ambiental, nos termos do art. 10 da 

Resolução em comento obedecerá às seguintes etapas: 

I. Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, 

necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à 

licença a ser requerida; 

II. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado 

dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se 

a devida publicidade; 

III. Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a 

realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 

solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 

V. Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

VI. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando 
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couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII. Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; 

VIII. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. 

 

Vale destaque o que dispõe o §1º deste artigo 10. Este dispositivo exige que 

no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, de 

certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento 

ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação 

do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a 

outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes. 

Esta exigência faz o órgão municipal despertar, caso não tenha despertado 

ainda, para atestar se o uso do espaço urbano, pleiteado pelo licenciado, é permitido 

nos termos de suas leis urbanísticas. 

Nos termos do art. 18 da Resolução referida, o órgão ambiental competente 

estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no 

respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 

• O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas 

e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo 

ser superior a 5 (cinco) anos; 

• O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) 

anos; 

• O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar 

os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) 

anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 
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Pode, em casos especiais, haver a prorrogação da validade das referidas 

licenças. Estes casos estão disciplinados nos §§1º a 4º da Resolução em 

destaque156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 18, § 1º  - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação 
(LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos 
estabelecidos nos incisos I e II; 
§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a 
Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e 
peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. 
§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão 
ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de 
validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de 
vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 
§ 4º - A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de 
validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação 
definitiva do órgão ambiental competente. 
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5. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POSTOS DE REVENDA DE 

COMBUSTÍVEIS: O CASO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

  

Como tratado em itens anteriores, o licenciamento ambiental em postos de 

revenda de combustíveis é disciplinado por uma Resolução específica do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de nº 273/2000, com as alterações nela 

sofridas pelas Resoluções CONAMA nºs 276/2001 e 319/2002. Aplica-se, outrossim, 

aos referidos estabelecimentos, tidos pela legislação brasileira como potencialmente 

poluidores, a Resolução nº 09/1993, que trata da disposição adequada de todo óleo 

lubrificante usado ou contaminado.  

Antes de tratar-se sobre as especificidades e características peculiares da 

cidade de Natal/RN, em termos de licenciamento ambiental dos postos de revenda 

de combustíveis em atividade no seu território, passa-se a seguir a análise de cada 

uma das referidas Resoluções CONAMA que tratam desta matéria: 

 

5.1. Resoluções CONAMA nº 273/2000, 276/2001 e 319/ 2002  

 

O licenciamento em postos de revenda de combustíveis deve ser realizado 

tomando como base as exigências constitucionais, legais, e, principalmente, ao 

disposto na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – nº 

273, de 29 de novembro de 2000, com as alterações trazidas pelas Resoluções 

CONAMA nº 276, de 25 de abril de 2001; e 319, de 04 de dezembro de 2002. 

Inicialmente convém recordar que o art. 8º da Lei 6.939, de 31 de agosto de 

1981, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, concedeu ao CONAMA 

competência para estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios 

para o licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Esta Resolução (CONAMA nº 273/2000) tem sua importância na medida em 

que toda e qualquer instalação e sistemas de armazenamento de derivados de 

petróleo e outros combustíveis, revelam-se como empreendimentos potencialmente 

ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. Entre estes 

acidentes, podemos citar: a) vazamentos de derivados de petróleo e outros 

combustíveis, os quais podem causar contaminação de corpos d'água subterrâneos 

e superficiais, do solo e do ar; e b) incêndio e explosões, decorrentes desses 

vazamentos. 
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Vale ainda considerar que tais acidentes, caso ocorram, colocam em risco a 

saúde e a vida de inúmeras pessoas, na medida em que parte desses 

estabelecimentos localizam-se em áreas densamente povoadas. 

Infelizmente, numerosos trabalhos de pesquisa (acadêmicos e técnicos – 

realizados por órgãos públicos) apontam que tais vazamentos vêm aumentando 

significativamente nos últimos anos em função da manutenção inadequada ou 

insuficiente, da obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de treinamento 

dos funcionários dos referidos estabelecimentos. 

Não restam dúvidas que o licenciamento ambiental constitui um poderoso 

instrumento para o combate aos apontados acidentes ambientais, na medida em 

que controla a atividade, exigindo dos proprietários, arrendatários, ou seja, do 

responsável pelo estabelecimento, obediência aos termos da legislação ambiental 

aplicável, sob pena da aplicação de sanções administrativas. 

O artigo 1º da Resolução CONAMA 273/2000 dispõe que a localização, 

construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores, 

postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de 

combustíveis dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, 

sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

Quem seria o órgão competente, por exemplo, para o licenciamento 

ambiental de postos de revenda de combustíveis instalados (ou a serem instalados) 

no Município de Natal? A Constituição Federal atribui competência material ou 

administrativa à União, aos Estados, Distrito Federal e ao Município para a defesa 

do meio ambiente. No entanto a Lei Federal 6.938/1981 atribui tal competência aos 

Estados (art. 10), e ao IBAMA, em caráter supletivo. Neste ponto, a Lei 6.938/1981 

contraria a Constituição Federal de 1988, pelo que não deve ser considerado, no 

artigo 10, este trecho. 

Ocorre que a mesma Constituição que instituiu a competência comum para 

a defesa ambiental, dispõe em seu artigo 182 que a política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

Neste sentido, entende-se que o Município, quando possua meios 

adequados para a realização do licenciamento ambiental, deve ter preferência sobre 

os demais, se é que se possa falar em preferência, na medida em que está mais 
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próximo da realidade local da instalação e funcionamento da atividade licenciada. 

Ainda mais que durante a fase da licença prévia (LP) deve-se atestar a viabilidade 

da atividade e a compatibilidade desta com os usos do solo urbano, e que, neste 

sentido, ninguém é apto a realizar tal tarefa melhor do que o Município. 

Constitui também exigência do licenciamento ambiental de postos de 

revenda de combustíveis que todos os projetos de construção, modificação e 

ampliação dos empreendimentos sejam, obrigatoriamente, realizados, segundo 

normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e, por diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA 273/2000 ou pelo órgão 

ambiental competente. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) mostra sua 

importância no contexto do licenciamento ambiental na medida em que os 

equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção, sistema de detecção de 

vazamento, sistemas de drenagem, tanques de armazenamento de derivados de 

petróleo e outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios, devem 

ser fabricados, comercializados, instalados e operados segundo os regramentos 

previstos nas Normas da ABNT157.  

A Resolução em comento prevê também que em caso de desativação, os 

responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a apresentar um plano de 

encerramento de atividades, o qual deve ser aprovado pelo órgão ambiental que 

acompanhou o licenciamento ambiental, ou de outro órgão também competente. 

Legítima esta preocupação do CONAMA, na medida em que durante a desativação 

da atividade pode haver movimentação de terra, adaptações e reformas que possam 

causar danificar tanques, canos ou outro equipamento, permitindo o vazamento do 

combustível. 

Esta norma administrativa exige também que no caso de mudança na 

titularidade dos empreendimentos, equipamentos e sistemas, o órgão ambiental 

                                                 
157 Neste sentido, observe-se o que dispõe o artigo 3º da Resolução CONAMA nº 273/2000: “Art. 3º  
Os equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e a distribuição de combustíveis 
automotivos, assim como sua montagem e instalação, deverão ser avaliados quanto à sua 
conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Parágrafo único.  Previamente à 
entrada em operação e com periodicidade não superior a cinco anos, os equipamentos e sistemas, a 
que se refere o caput deste artigo deverão ser testados e ensaiados para a comprovação da 
inexistência de falhas ou vazamentos, segundo procedimentos padronizados, de forma a possibilitar a 
avaliação de sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação”. 
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competente deve ser comunicado, com a finalidade de atualizar seu banco de 

dados, vinculado à licença concedida. 

Outra situação peculiar decorrente da aplicação desta Resolução é que os 

estabelecimentos com instalações aéreas com capacidade total de armazenagem de 

até quinze metros cúbicos, inclusive, destinadas exclusivamente ao abastecimento 

do detentor das instalações, ficam dispensados da realização de licenciamento 

ambiental. No entanto, tais instalações devem ser construídas de acordo com as 

normas técnicas brasileiras em vigor, ou na ausência delas, normas 

internacionalmente aceitas. 

Postos Revendedores são definidos, nos termos do art. 2º, inciso I da 

Resolução CONAMA nº 273/2000 como instalações onde se exercem as atividades 

de revenda varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 

combustível e outros combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e 

sistemas para armazenamento de combustíveis automotivos e equipamentos 

medidores. 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) define Posto Revendedor como 

agente regulamentado pela portaria da ANP nº 116/2000, que caracteriza-se pelo 

exercício de atividade de revenda a varejo de combustíveis automotivos em seu 

próprio estabelecimento. Os combustíveis comercializados por este agente deverão 

ser adquiridos de empresas devidamente autorizadas pela ANP ao exercício da 

atividade de distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 

combustível e outros combustíveis automotivos158. 

Durante a realização do licenciamento ambiental de postos de revenda de 

combustíveis serão exigidos três tipos de licenças: Licença Prévia (LP), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), nos mesmos moldes da exigência da 

Resolução CONAMA 237/1997 (art. 8º). 

Nos termos do artigo 4º da Resolução CONAMA nº 273/2000, a Licença 

Prévia (LP) será concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, 

aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases de sua implementação. A Licença de Instalação (LI) autoriza a 

                                                 
158 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006, Pág. 39. 
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instalação do empreendimento com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes da qual constituem motivo determinante, e por fim, a Licença de 

Operação (LO) autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo 

cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Esta Resolução, no entanto, faculta que o órgão licenciador, a seu critério, 

expeça concomitantemente as Licenças, Prévia e de Instalação (§1º do art. 4º). 

Estas licenças têm como principal objetivo permitir ao Estado um maior 

controle da atividade, na medida em que está apto a analisar todas as interferências 

a serem feitas no meio físico, além de acompanhar os processos operacionais da 

atividade. Caso o estabelecimento esteja em operação, sem que tenha havido 

qualquer tipo de licença (prévia, instalação ou operação), além das penalidades 

administrativas, civis e criminais, fica obrigado a requisitar do órgão ambiental 

competente a Licença de Operação (LO), tendo que cumprir com todas as 

exigências que seriam feitas nas fases anteriores, sob pena de suspensão das 

atividades e outras penalidades cabíveis. É o que prevê o §2º do art. 4º c/c §1º do 

artigo 5º  da Resolução CONAMA nº 273/2000159. 

O artigo 5º da Resolução CONAMA nº 273/2000 dispõe que o órgão 

ambiental competente exigirá para o licenciamento ambiental dos estabelecimentos 

de revenda de combustíveis, diversos documentos, a depender de cada fase do 

empreendimento, o que implica em dois tipos de licenças: prévia ou de instalação e 

de operação. Estes documentos estão listados no Anexo II desta dissertação. 

Os tanques de combustíveis de instalações subterrâneas possuem prazos 

de validade determinados. A Resolução CONAMA nº 319, de 04 de dezembro de 

2002, em seu artigo 1º (que alterou os artigos 3º e seu parágrafo único e 9º e seu 

parágrafo único da Resolução CONAMA nº 273/2000) determina que este prazo 

                                                 
159 §2º do art. 4º da Resolução CONAMA nº 273/2000:  Os estabelecimentos definidos no art. 2º que 
estiverem em operação na data de publicação desta Resolução, ficam também obrigados à obtenção 
da licença de operação. 
§ 1º do art. 5º da Resolução CONAMA nº 273/2000:  Os estabelecimentos definidos no art. 2º que 
estiverem em operação na data de publicação desta Resolução para a obtenção de Licença de 
Operação deverão apresentar os documentos referidos neste artigo, em seu inciso I, alíneas "a", "b" 
(que poderá ser substituída por Alvará de Funcionamento), "d", "g", "h, "i" e inciso II, e o resultado da 
investigação de passivos ambientais, quando solicitado pelo órgão ambiental licenciador. 
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deve ser de 5 (cinco) anos160. Ao fim destes períodos devem ser testados e 

analisados, de modo a detectar possíveis falhas no sistema que possam gerar 

vazamentos, com riscos de explosões e contaminação do solo e dos recursos 

hídricos subterrâneos. Ao fim da vida útil dos mesmos, devem ser trocados por 

novos tanques, uma vez que reparos pontuais não são suficientes para garantir a 

segurança, como um, todo deste equipamento. 

Nesta direção, vale lembrar que o §2º do artigo 5º da Resolução em 

comento estabelece a proibição da utilização de tanques recuperados em 

instalações subterrâneas (SASCs) de Postos de Revenda de Combustíveis. 

Diante destas determinações, cabe aos órgãos responsáveis estabelecer 

uma agenda de ações de fiscalização e monitoramento destes estabelecimentos, 

definidos pela legislação ambiental como potencialmente causadores de significativa 

degradação ambiental. 

A Resolução CONAMA nº 273/2000 exigiu também, em seu art. 6º, §1º, que 

todos os proprietários ou responsáveis por Postos de Revenda de Combustíveis se 

cadastrassem, a partir de 08 de julho de 2001 (ou seja, seis meses a contar da data 

de publicação desta Resolução, que se deu em 08 de janeiro de 2001 no D.O.U, 

Seção 1, páginas 20-23), junto ao órgão ambiental competente. Após este prazo, os 

órgãos ambientais licenciadores, segundo esta mesma Resolução, tiveram o prazo 

de seis meses para elaborar suas agendas e critérios de licenciamento ambiental. 

Convém destacar, entretanto, que a Resolução CONAMA nº 276, de 25 de 

abril de 2001, prorrogou o prazo de seis meses (para que os responsáveis por 

postos de revenda de combustíveis se cadastrassem junto ao órgão competente), 

por mais 90 (noventa) dias, a contar de seu término. 

No entanto, no Município de Natal (RN), especificamente, segundo dados 

do Ministério Público, nenhum dos 110 (cento e dez) postos de combustíveis da 

                                                 
160 Resolução CONAMA 319/2002  - Art.1º  - O art. 3º e seu parágrafo único e o art. 9º e seu 
parágrafo único, ambos da Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 3º  Os equipamentos e sistemas destinados ao armazenamento e a distribuição de combustíveis 
automotivos, assim como sua montagem e instalação, deverão ser avaliados quanto à sua 
conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.” 
“Parágrafo único.  Previamente à entrada em operação e com periodicidade não superior a cinco 
anos, os equipamentos e sistemas, a que se refere o caput deste artigo deverão ser testados e 
ensaiados para a comprovação da inexistência de falhas ou vazamentos, segundo procedimentos 
padronizados, de forma a possibilitar a avaliação de sua conformidade, no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Avaliação da Conformidade.” (...) 
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capital possui licença ambiental161. Infelizmente esta é a realidade de inúmeras 

cidades brasileiras. Nas cidades do interior dos Estados, a situação é ainda mais 

agravada, pois além da ausência da licença ambiental, os órgãos municipais de 

fiscalização e defesa do meio ambiente, quando existentes, operam sem a menor 

infra-estrutura para licenciar tal atividade. 

A norma analisada (Resolução CONAMA nº 273/2000), em seu artigo 8º, 

assevera que em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de 

perigo ao meio ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos 

ambientais, os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento, 

pelos equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de combustível que 

abastecem ou abasteceram a unidade, responderão solidariamente, pela adoção de 

medidas para controle da situação emergencial, e para o saneamento das áreas 

impactadas, de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental 

licenciador. 

Observe-se que nesta situação acima descrita a Resolução 273 é bem clara 

ao estabelecer a responsabilidade solidária entre os envolvidos no desenvolvimento 

da atividade de revenda de combustíveis. Todos, proprietários, arrendatários ou 

responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os 

fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, são 

responsáveis solidários em casos de acidentes ambientais decorrentes desta 

atividade. Este comando visa dar maior celeridade no processo de reparação dos 

danos causados pelo acidente ambiental na medida em que evita o “empurra 

empurra” sobre a responsabilidade, protagonizado pelos diferentes atores já citados. 

Ainda em temos de responsabilidade, vale frisar que a Resolução CONAMA 

nº 273/2000 obriga os responsáveis pelo estabelecimento (responsáveis pelo 

estabelecimento e responsáveis pelos equipamentos e sistemas) a comunicar 

(imediatamente) ao órgão ambiental competente após a constatação e ou 

conhecimento da ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos. Convém 

destacar ainda que os responsáveis pelo empreendimento, independentemente da 

comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, devem adotar as medidas 

emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os 

impactos às pessoas e ao meio ambiente. 

                                                 
161 Disponível em: <http://noticias.digi.com.br/natal/2009/03/24/postos-de-combust-vel-t-m-15-dias-
para-regularizar-licen-a-ambiental> Acesso em 24 de março de 2009. 
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Outra exigência feita pela norma é que os responsáveis pela administração 

dos empreendimentos de revenda de combustíveis devem promover treinamentos 

de seus funcionários, visando orientá-los para adoção de medidas de prevenção de 

acidentes e ações cabíveis imediatas para controle de situações de emergência e 

risco162. Esta medida visa dar efetividade aos princípios do controle ambiental, 

prevenção, precaução e da responsabilidade, na medida em que faz com que o 

responsável pela atividade alerte aqueles que operarão diretamente o sistema para 

o que devem fazer em caso de vazamento ou outro acidente, visando com isso sua 

minimização, ou até mesmo evitar que este ocorra. 

Os tanques que são instalados em sub-superfície estão sujeitos a agentes 

intempéricos (principalmente ao intemperismo químico), os quais podem reduzir a 

vida útil do produto, comprometendo o seu uso, inclusive, antes da data estipulada 

pelo fabricante. Tal fato se deve, por exemplo, ao regime pluviométrico do local, as 

condições locais de pressão e temperatura, o tipo de solo, entre outros fatores. Tais 

“agentes” atuam diretamente na estrutura dos referidos equipamentos, modificando 

suas características naturais, corroendo suas estruturas, alterando sua composição 

química, desgastando peças, etc. Tais intempéries podem ocasionar fraturas, 

rompimentos, trincas, ou seja, quaisquer tipos de danos à estrutura dos mesmos ou 

das tubulações a ele relacionadas. Por esta razão a necessidade de monitoramento 

constante e da revisão dos mesmos a cada 5 (cinco) anos, como exige a Resolução 

CONAMA nº 273/2000. 

Ainda sobre este assunto, Silvana Praxedes de Paiva Gurgel esclarece que 

a principal causa de vazamentos nos SASCs (Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustíveis) e nas linhas de abastecimento é a corrosão. Ela pode 

ser química ou eletroquímica. A primeira ocorre devido às paredes externas do 

SASC ou das linhas de abastecimento serem expostas a ambientes alcalino ou 

ácidos. A segunda ocorre quando há conexão entre diferentes potenciais 

eletroquímicos, dando origem a uma célula eletroquímica, este caso é comum em 

tanques e tubulações de aço163. 

                                                 
162 §3º do art. 8º da Resolução CONAMA nº 273/2000. 
163 GURGEL, Silvana Praxedes de Paiva. Análise qualitativa do risco potencial de contamina ção 
da água subterrânea nos postos de revenda de combus tíveis dos bairros de Neópolis, Capim 
Macio e Ponta Negra, Natal (RN) . 2006. 121 p. Dissertação (Mestrado em Geociências) – Centro de 
Ciências Exatas e da Terra. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. Pág. 46. 
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A Resolução CONAMA nº 273/2000 também dispôs sobre como se deve 

proceder diante de tanques de combustíveis que apresentam vazamentos. Nestes 

casos, deve-se proceder à remoção dos mesmos, após sua desgaseificação e 

limpeza. Após sua “extração” estes tanques deverão ser dispostos de acordo com 

determinação do órgão ambiental competente. Caso esta remoção seja considerada 

tecnicamente inviável, tais tanques deverão ser desagaseificados, limpos, 

preenchidos com material inerte e lacrados. 

Em linhas gerais, são estas as exigências que os órgãos ambientais devem 

impor aos responsáveis por tais empreendimentos, de modo a permitir que esta 

importante atividade opere sem colocar em risco a vida e a saúde de milhares ou até 

milhões de pessoas, ou ainda, a vida de outros seres. 

 

5.2. Resolução CONAMA nº 09/1993. 

 

Esta Resolução determina que todo o óleo lubrificante usado ou 

contaminado será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação adequada, de 

forma a não afetar negativamente o meio ambiente. 

Tem sua importância na medida em que disciplina a destinação adequada 

de um produto (óleo lubrificante) que, após uso prolongado, permite a formação de 

compostos tais como ácidos orgânicos, compostos aromáticos polinucleares 

(potencialmente carcinogênicos), além de resinas e lacas, os quais podem 

contaminar o solo ou cursos d’água em caso de vazamento, gerando graves danos 

ambientais. 

Além da contaminação do solo e dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, a combustão dos óleos lubrificantes usados pode gerar gases 

residuais nocivos ao meio ambiente164. 

                                                 
164 O popular “óleo queimado” é mundialmente considerado como produto maléfico ao meio ambiente 
e a saúde pública, estando inserido na “Classe I dos Resíduos Perigosos”, por apresentar toxidade, 
conforme a norma da ABNT, NBR 10004 e a Resolução CONAMA 9/93. Constitui crime ambiental 
não só o descarte em local inapropriado como também comercializar, fornecer, transportar, queimar 
ou dar destino que não seja reciclagem através do re-refino. Tais crimes estão capitulados na Lei n° 
9.605/98, Seção III, Artigos 41 e 43 (MARQUES, Cláudia Elisabeth Bezerra; PUGAS, Cleonice 
Gomes Souza; SILVA, Fernando Fernandes da; MACEDO, Max Henrique Aranha de; 
PASQUALETTO, Antônio (orientador). O licenciamento ambiental dos postos de revenda 
varejista de combustíveis de Goiânia . Departamento de Engenharia, Universidade Católica de 
Goiás, Goiânia, 2003. Disponível em: 
<http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/O%20LICENCIAMENTO%20AMBIENTAL
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Esta Resolução, em seu artigo 1º define o que se entende por: 1) óleo 

lubrificante básico; 2) óleo lubrificante; 3) óleo lubrificante usado ou contaminado 

regenerável 4) óleo lubrificante usado ou contaminado não regenerável; 5) 

reciclagem de óleo lubrificante usado ou contaminado; 6) óleo lubrificante reciclável; 

7) rerrefino; 8) combustão; 9) incineração; 10) produtor de óleo lubrificante; 11) 

gerador de óleo lubrificante usado ou contaminado; 12) receptor de óleo lubrificante 

usado ou contaminado; 13) coletor de óleo usado ou contaminado; 14) rerrefinador 

de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

O artigo 2º da tratada Resolução dispõe que todo o óleo lubrificante usado 

ou contaminado será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação adequada, 

de forma a não afetar negativamente o meio ambiente. 

A tratada Resolução proíbe quaisquer descartes de óleo usados em solos, 

águas superficiais, subterrâneas, no mar territorial e em sistemas de esgoto ou 

evacuação de águas residuais, e ainda, qualquer forma de eliminação de óleos 

usados que provoque contaminação atmosférica superior ao nível estabelecido na 

legislação sobre proteção do ar atmosférico (PRONAR). Proíbe também a 

industrialização e comercialização de novos óleos lubrificantes não recicláveis, 

nacionais ou importados, exceto em alguns casos que devem ser submetidos à 

aprovação do IBAMA, com base em laudos de laboratórios devidamente 

credenciados. 

Fica proibida também, pelo teor da presente Resolução, a disposição dos 

resíduos derivados no tratamento do óleo lubrificante usado ou contaminado no 

meio ambiente sem tratamento prévio, que assegure: I - a eliminação das 

características tóxicas e poluentes do resíduo; II - a preservação dos recursos 

naturais; e III - o atendimento aos padrões de qualidade ambiental. 

Outra exigência desta norma administrativa é que todo óleo lubrificante 

usado seja destinado à reciclagem. O único processo permitido no país, para que 

ocorra tal reciclagem, é o rerrefino165.  Esta norma esclarece ainda que qualquer 

outra utilização do óleo regenerável dependerá de aprovação do órgão ambiental 

competente. 

                                                                                                                                                         
%20DE%20POSTOS%20DE%20REVENDA%20VAREJISTA.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 
2010) 
165 Processo industrial de remoção de contaminantes, produtos de degradação e aditivos dos óleos 
lubrificantes usados ou contaminados, conferindo aos mesmos características de óleos básicos, 
conforme especificação do DNC (Inciso VII do art. 1º da Resolução CONAMA nº 09/1993) 
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Nos casos onde não seja possível a reciclagem, o §3º do art. 7º da presente 

Resolução determina que o órgão ambiental competente poderá autorizar a sua 

combustão, para aproveitamento energético ou incineração, desde que observadas 

as seguintes condições: I - o sistema de combustão/incineração esteja devidamente 

licenciado ou autorizado pelo órgão ambiental; II - sejam atendidos os padrões de 

emissões estabelecidos na legislação ambiental vigente. Na falta de algum padrão, 

deverá ser adotada a NB 1265, "Incineração de resíduos sólidos perigosos - 

Padrões de desempenho"; III - a concentração de PCB's no óleo deverá atender aos 

limites estabelecidos na NBR 8371 - "Ascaréis para transformador e capacitores - 

Procedimento". 

Os postos de revenda de combustíveis, por serem geradores de óleos 

usados possuem as seguintes obrigações, nos termos do art. 9º da Resolução em 

comento, devendo: a) Armazenar os óleos usados de forma segura, em lugar 

acessível à coleta, em recipientes adequados e resistentes a vazamentos; b) Adotar 

as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado venha a ser 

contaminado por produtos químicos, combustíveis, solventes e outras substâncias, 

salvo as decorrentes da sua normal utilização; c) Destinar o óleo usado ou 

contaminado regenerável para a recepção, coleta, rerrefino ou a outro meio de 

reciclagem, devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente; d) Fornecer 

informações aos coletores autorizados sobre os possíveis contaminantes adquiridos 

pelo óleo usado industrial, durante o seu uso normal; e) Alienar os óleos lubrificantes 

usados ou contaminados provenientes de atividades industriais exclusivamente aos 

coletores autorizados; f) Manter os registros de compra de óleo lubrificante e 

alienação de óleo lubrificante usado ou contaminado disponíveis para fins 

fiscalizatórios, por dois anos, quando se tratar de pessoa jurídica com consumo de 

óleo for igual ou superior a 700 litros por ano; g) Responsabilizar-se pela destinação 

final de óleos lubrificantes usados contaminados não regeneráveis, através de 

sistemas aprovados pelo órgão ambiental competente; e h) Destinar o óleo usado 

não regenerável de acordo com a orientação do produtor, no caso de pessoa física. 

Já os que adquirem e comercializam os óleos usados, tidos como 

receptores, nos termos da Resolução analisada, devem: a) Alienar o óleo lubrificante 

contaminado regenerável exclusivamente para o coletor ou rerrefinador autorizado; 

b) Divulgar, em local visível ao consumidor a destinação disciplinada nesta 

Resolução, indicando a obrigatoriedade do retorno dos óleos lubrificantes usados e 
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locais de recebimento; c) Colocar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da 

publicação desta Resolução, à disposição de sua própria clientela, instalações ou 

sistemas, próprios ou de terceiros, para troca de óleos lubrificantes e armazenagem 

de óleos lubrificantes usados; e d) Reter e armazenar os óleos usados de forma 

segura, em lugar acessível à coleta, em recipientes adequados e resistentes a 

vazamentos, no caso de instalações próprias. 

Os coletores, que segundo a presente Resolução são as pessoas jurídicas, 

devidamente credenciadas pelo Departamento Nacional de Combustíveis, que se 

dedicam à coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados nos geradores ou 

receptores, também possuem obrigações a cumprir. Entre elas: a) Recolher todo o 

óleo lubrificante usado ou contaminado regenerável, emitindo, a cada aquisição, 

para o gerador ou receptor, a competente Nota Fiscal, extraídas nos modelos 

previstos pela Instituição Normativa Nº 109/84 da Secretaria da Receita Federal; b) 

Tomar medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado venha a ser 

contaminado por produto químico, combustíveis, solventes e outras substâncias; c) 

Alienar o óleo lubrificante usado ou contaminado regenerável coletado, 

exclusivamente ao meio de reciclagem autorizado, através de nota fiscal de sua 

emissão; d) Manter atualizados os registros de aquisições e alienações, bem como 

cópias dos documentos legais a elas relativos, disponíveis para fins fiscalizatórios, 

por 2 anos; e) Responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados 

ou contaminados não regeneráveis, não coletados através de sistemas aprovados 

pelo órgão ambiental competente; e f) Garantir que as atividades de manuseio, 

transporte e transbordo do óleo usado coletado sejam efetuadas em condições 

adequadas de segurança e por pessoal devidamente treinado, atendendo à 

legislação pertinente. 

Por fim, segundo o art. 13 desta Resolução, as obrigações dos 

rerrefinadores de óleos usados são: a) Receber todo o óleo lubrificante usado ou 

contaminado regenerável, exclusivamente de coletor autorizado; b) Manter 

atualizados os registros de aquisições e alienações, bem como cópias dos 

documentos legais a elas relativos, disponíveis para fins fiscalizatórios, por 2 anos; 

c) Responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados ou 

contaminados não regeneráveis, através de sistemas aprovados pelo órgão 

ambiental competente; e d) Os óleos lubrificantes rerrefinados não devem conter 

compostos policlorados (PCB's) em teores superiores a 50 ppm. 
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No processo de licenciamento ambiental de postos de revenda de 

combustíveis devem ser observadas pelo órgão ambiental competente e pelo 

empreendedor, as regras aqui elencadas, em especial o disposto no artigo 14, ainda 

desta Resolução, quando exige que as unidades de armazenamento do óleo 

lubrificante usado devem ser construídas e mantidas de forma a evitar infiltrações, 

vazamentos e ataques pelo seu conteúdo e riscos associados, e quanto às 

condições de segurança no seu manuseio, carregamento e descarregamento, de 

acordo com as normas vigentes. 

 

5.3. Normas da ABNT aplicáveis ao licenciamento amb iental de postos de 

revenda de combustíveis 

 

Como já dito em linhas passadas, a Associação Brasileiras de Normas 

Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normalização técnica no país, atuando 

de modo a fornecer a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

Sua natureza jurídica é de entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida (pela 

Resolução nº 07 do CONMETRO, de 24.08.1992) como único Foro Nacional de 

Normalização166. 

No caso da atividade de revenda de combustíveis, a ABNT exerce um 

importante papel, uma vez que cria normas que regulamentam o processo de 

produção dos equipamentos e sistemas a serem utilizados, incluindo os sistemas 

operacionais e os sistemas de monitoramento de impactos ambientais. 

Na tabela a seguir encontra-se a relação das normas deste órgão, 

aplicáveis a atividade de revenda de combustíveis: 

 
 

Tabela 2  – Lista das normas da ABNT aplicáveis à revenda de combustíveis. 
  

NBR 13.212, de 17 de março de 2008. Tanque atmosférico subterrâneo em resina 
termofixa reforçada com fibra de vidro de 
parede simples ou dupla 

NBR 13.312, de 21 de maio de 2007 Construção de tanque atmosférico 
subterrâneo em aço carbono. 

NBR 13.768, de 30 de janeiro de 1997 Seleção de equipamentos de SASCs em 
PRs. 

NBR 13.781, de 12 de março de 2007 
 

Manuseio e instalação de tanque subterrâneo 
de combustíveis. 

                                                 
166 ABNT. Conheça a ABNT . Disponível em <http://www.abnt.org.br/m3.asp?cod_pagina=929>. 
Acesso em 01 de março de 2010. 
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NBR 13.782, de 30 de junho de 2001 
 

Sistemas de proteção externa para tanque 
atmosférico subterrâneo em aço carbono.  

NBR 13.783, de 18 de agosto de 2010 
 

Instalação hidráulica de tanque atmosférico 
subterrâneo em postos de serviço.  

NBR 13.784, de 30 de outubro de 2006 
 

Detecção de vazamento em postos de serviço  

NBR 13.785, de 30 de junho de 2003  Construção de tanque atmosférico em aço 
carbono de parede dupla metálica ou não 
metálica 

NBR 13.786, de 16 de abril de 2009 
 

Seleção de equipamentos e sistemas para 
instalações subterrâneas de combustíveis 

NBR 13.787, de 30 de março de 1997 Controle de estoque dos sistemas de 
armazenamento subterrâneo de combustíveis 
(SASC) nos postos de serviço 

NBR 14.605, de 05 de novembro de 2009 Posto de serviço – Sistema de drenagem 
oleosa. 

NBR 14.606, de 30 de outubro de 2000 Postos de serviço – Entrada em espaço 
confinado 

NBR 14.639, de 30 de janeiro de 2001 Posto de serviço - Instalações elétricas 
NBR 14.722, de 30 de julho de 2001 Posto de serviço - Tubulação não-metálica 
NBR 14.867, de 30 de julho de 2002 Posto de serviço - Tubos metálicos flexíveis 
NBR 14.973, de 30 de julho de 2004 Posto de serviço - Remoção e destinação de 

tanques subterrâneos usados 
Fonte : autor 
 
 

Far-se-á, a seguir, breves comentários sobre algumas das normas da ABNT 

acima listadas, as consideradas mais relevantes, no que tange à instalação e 

operação de equipamentos presentes na estrutura de postos de revenda de 

combustíveis: 

 

5.3.1. NBR 13.784, de 30 de outubro de 2006. 

 

Esta norma estabelece os procedimentos que devem ser conduzidos para a 

detecção de vazamentos no sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis 

(SASC). A norma apresenta todas as definições importantes para o bom 

entendimento do assunto e descreve todos os procedimentos capazes de detectar 

um eventual vazamento no sistema, como por exemplo o controle de estoque 

(manual ou automático), o poço de monitoramento, monitoramento intersticial (para 

tanques de camada dupla, ensaio de estanqueidade, assim como estabelece a 

periodicidade das avaliações de cada procedimento. 

 

5.3.2. NBR 13.785, de 30 de junho de 2003 
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Esta norma apresenta critérios à fabricação de tanques cilíndricos em aço-

carbono de parede dupla metálica ou não metálica (tanque jaquetado), que permita 

o monitoramento intersticial com o propósito de detectar vazamentos eventuais e 

evitar a contaminação do meio através do tanque externo. 

 

5.3.3. NBR 13.786, de 16 de abril de 2009. 

 

Esta norma apresenta critérios para a classificação de um posto segundo o 

risco que este pode causar ao ambiente. Lista e descreve os equipamentos e 

sistemas de proteção contra contaminação e estabelece quais destes equipamentos 

devem estar instalados em cada posto conforme sua classificação de risco. 

A classe é definida pela análise do ambiente no entorno do posto de serviço, 

num raio de 100 m a partir do seu perímetro167. O fator de agravamento neste ambiente, 

depois de identificado deve ser classificado no nível mais alto, mesmo que haja apenas 

um dos fatores desta classe168. 

 

5.3.4. NBR 13.787, de 30 de março de 1997 

 

Esta norma trata do controle de estoque dos tanques do SASC (forma para 

detecção de vazamentos), através de medição com régua ou qualquer outro 

instrumento de medição calibrado. 

 

5.3.5. NBR 13.212, de 17 de março de 2008 

 
                                                 
167�  Classe 0  – quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguintes; 
Classe 1  – rua com galeria de drenagem de águas; galeria de esgoto ou de serviços; fossa em áreas 
urbanas; edifício multifamiliar sem garagem subterrânea até quatro andares; Classe 2  – edifício 
multifamiliar com garagem subterrânea, com mais de quatro andares, garagem ou túnel construídos 
no subsolo, poço de água, artesiano ou não, para consumo doméstico (na área do posto inclusive), 
casa de espetáculo ou templo; Classe 3  – hospital, metrô, atividades industriais de risco (conforme 
NB – 16), água do subsolo utilizada para consumo público da cidade (independente o perímetro de 
100m.), campos naturais superficiais de água, destinados a abastecimento domestico; proteção das 
comunidades aquáticas; recreação de contato primário (natação esqui aquático e mergulho); 
irrigação; criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. 
168 MARQUES, Cláudia Elisabeth Bezerra; PUGAS, Cleonice Gomes Souza; SILVA, Fernando 
Fernandes da; MACEDO, Max Henrique Aranha de; PASQUALETTO, Antônio (orientador). O 
licenciamento ambiental dos postos de revenda varej ista de combustíveis de Goiânia . 
Departamento de Engenharia, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2003. Disponível em: 
<http://www.ucg.br/ucg/prope/cpgss/ArquivosUpload/36/file/O%20LICENCIAMENTO%20AMBIENTAL
%20DE%20POSTOS%20DE%20REVENDA%20VAREJISTA.pdf> Acesso em 28 de fevereiro de 
2010. 
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Esta norma tem por objetivo estabelecer princípios de fabricação de tanques 

cilíndricos construídos em resina termofixa reforçada com fibra de vidro. Esta norma 

apresenta todas as definições terminológicas referentes ao assunto, assim como 

apresenta detalhes ilustrados de todos os componentes. Uma vez que os tanques 

de parede dupla possuem dupla contenção e permitem monitoramento intersticial, 

todos os detalhes, especificações e ensaios para este tipo de tanque, são também 

abordados pela norma. 

 

5.3.6. NBR 13.312, de 21 de maio de 2007. 

 

Esta norma estabelece requisitos para a fabricação de tanques cilíndricos 

de paredes simples, soldados em aço-carbono para instalação horizontal em postos 

de serviços e operando à pressão atmosférica. Esta norma estabelece todas as 

especificações para a fabricação do tipo de tanque citado com detalhamento através 

de ilustrações assim como os ensaios de dimensões, vistoria e detecção de 

vazamento (com ar). 

 

5.3.7. NBR 13.781, de 12 de março de 2007 

 

Esta norma tem por objetivo estabelecer as condições nas quais um tanque 

atmosférico subterrâneos de combustível deve ser manuseado e instalado em um 

posto de serviço. Dispõe sobre as condições de fundação, distância de segurança, 

aterro e compactação, além de apresentar o ensaio de estanqueidade entre outras 

disposições. 

 

5.3.8. NBR 13.782, de 30 de junho de 2001  

 

Esta norma apresenta critérios e parâmetros de desempenho de sistemas 

de proteção anticorrosiva externa para tanques atmosféricos em aço carbono. Lista 

todos os ensaios que podem ser realizados para a qualificação da proteção, cita a 

norma de referência e estabelece os resultados aceitáveis para os referidos ensaios. 

 

5.3.9. NBR 13.783, de 18 de agosto de 2010 
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Esta norma apresenta os princípios básicos gerais de segurança, 

construção e montagem das tubulações que se interligam aos tanques subterrâneos. 

 

5.4. Caracterização geo-ambiental do Município de N atal/RN 

 

O Município de Natal, capital administrativa do Estado do Rio Grande do 

Norte, possui uma área de 170,30 Km², apresenta uma altitude média de 30 metros 

(em relação ao nível do mar) e uma população de 712.317169 mil habitantes. Está 

situado na Zona Litorânea Oriental do Estado, na Subzona de Natal, o qual tem seus 

limites a oeste com o município de São Gonçalo do Amarante, ao norte, com o 

município de Extremoz, ao sul, com o município de Parnamirim, e a leste, com 

Oceano Atlântico. Possui a seguinte localização geográfica: paralelo 5º47´42” de 

latitude sul e meridiano 35º12´34” de longitude oeste170. 

Em relação a sua geologia a área do município está inserida, em sua 

totalidade, em embasamento do tipo sedimentar, composto por sedimentos 

depositados durante a era cenozóica. Estes sedimentos, denominados Formação 

Barreiras, são divididos em três etapas de sedimentação. A primeira, denominada de 

sedimentos Tercio-Quaternários que são representados pelas areias quartzosas 

arcosianas e sub-arcosianas de cor amarelada, e de coloração que varia do amarelo 

avermelhado ao roxo, argilas e siltes de cores variadas, e diametitos com baixa 

densidade e cascalho/seixos. A segunda, chamada de sedimentos Quaternários 

Sub-recentes, representados por diversas fácies praiais, com conglomerado praial e 

arenito fossilífero com estratificações cruzadas tabulares. E por fim os sedimentos 

Quaternários Recentes que são; os arenitos praiais (beach rocks), que formam os 

arrecifes litorâneos, os sedimentos aluvionares representados por terraços e 

planícies aluviais que são encontrados nos baixos cursos dos rios, as areias de 

dunas que formam a paisagem de relevo dunar costeira, e os sedimentos 

                                                 
169 NATAL. Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Natal 
em dados, 2009 . Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. – Natal: SEMURB, 2009. pág. 
03. Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-102.html> Acesso em 28 de 
fevereiro de 2010. 
170 NATAL. Prefeitura Municipal do Natal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 
Dados informativos Natal 2009 . Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. – Natal: 
SEMURB, 2009. Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-102.html> Acesso 
em 28 de fevereiro de 2010. 
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indiscriminados de mangues, ricos em matéria orgânica que são depositados nos 

estuários171. 

Os solos que dominam o ambiente do município de Natal estão 

classificados no grupo dos Ferralsols (ou Latosolos). Estes são os que possuem 

maior representação geográfica no Brasil. As argilas presentes neste solo são 

predominantemente do tipo caulinita, cujas partículas são revestidas por óxido de 

ferro, responsáveis pelas típicas cores avermelhadas. A textura (ou granulometria) é 

uniforme, uma vez ser destituído do horizonte B textural (não há acúmulo de argila 

iluvial). Neste horizonte, a estrutura é composta de agregados com formato 

arredondado e tamanho muito pequeno (0,5 a 3,0 mm), os quais são numerosos e 

acomodados de modo a deixarem uma grande quantidade de macroporos entre 

eles, o que proporciona uma alta permeabilidade à água, mesmo com elevados 

teores de argila172. Os latossolos desta área podem ainda subdividir-se em 

Latossolos Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Argissolos Vermelho-

Amarelos.  

Existe ainda um outro tipo de solo na área objeto desta dissertação, 

conhecido por Neossolo Quartzarênico. Estão situados nas praias e dunas. São 

solos com textura arenosa, profundidades superiores a um metro, sendo que os 

grãos de areia são constituídos essencialmente de quartzo, mineral quase inerte 

muito resistente ao intemperismo. São solos altamente permeáveis. 

Este fato revela a importância do controle da atividade de postos de revenda 

de combustíveis, uma vez que ocorrendo vazamento de combustível, o risco de 

contaminação do lençol freático é muito elevado, justamente pela permeabilidade 

dos solos presentes em Natal/RN. 

O relevo desta área é caracterizado por suaves ondulações, sendo estas 

compostas em sua maior parte por dunas, as quais estão assentadas sobre 

sedimentos da formação Barreiras. Ainda ocorrem estuários, planícies de mangues, 

praias e terraços fluviais. 

Segundo as lições de Elias Nunes, o relevo da Grande Natal é formado por 

suaves ondulações decorrentes da pediplanação sobre os sedimentos plio-

pleistocênicos da Formação Barreiras, com altitudes acima de 40 m até 400m no 

                                                 
171 NUNES, Elias. O meio ambiente da grande Natal.  Natal: Imagem Gráfica, 2000, pág. 17.  
172 LEPSCH. Igo F. Formação e conservação dos solos . São Paulo: Oficina de textos, 2002. pág. 
89.   
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sentido do litoral para o interior, os quais em alguns trechos encerram-se 

abruptamente, formando falésias vivas e mortas ao longo da costa. 

Em outras áreas, estes terrenos são recobertos por dunas, que se 

estendem sobre grande parte do território da Capital. Estas dunas estão dispostas 

sob a forma de cordões alongados paralelos, dispostos segundo a orientação SE-

NW, conforma a direção predominante dos ventos, elevando-se a altitudes médias 

60 (sessenta) metros. 

Vale ainda destacar que as condições naturais do município de Natal, tais 

como clima, relevo e geologia, favorecem ao acúmulo de água em sub-superfície. 

Este acúmulo de água pode ocorrer em dois tipos distintos de aqüíferos173: o 

aqüífero Dunas ou aqüífero livre, e o aqüífero Barreiras ou aqüífero confinado. O 

aqüífero Dunas (livre) é encontrado em relevos ondulados formados por depósitos 

arenosos superficiais inconsolidados, compostos de areias quartzosas finas a 

médias. Sua grande importância como manancial subterrâneo se deve ao fato de 

apresentar uma boa capacidade de infiltração, armazenamento, circulação de água 

e a velocidade de escoamento, que se renova sazonalmente, alimentando as lagoas 

costeiras, riachos e rios, através da infiltração rápida e direta das águas das 

chuvas174. 

Embora as águas que se acumulam no aqüífero Dunas possuam 

características físico-químicas adequadas, sendo, portanto, de boa qualidade, o fato 

de tais terrenos serem altamente permeáveis permite também que haja um maior 

risco de contaminação dos mesmos por efluentes não tratados e dispostos 

indiscriminadamente nos solos. 

Como já definido em momento anterior, o aqüífero constitui o estrato 

subterrâneo de terra, cascalho ou rocha porosa que contém água. Trata-se de rocha 

cuja permeabilidade permite a retenção de água, dando origem a águas interiores ou 

freáticas. Em outras palavras, as águas subterrâneas estão contidas nos aqüíferos 

ou, em alguns casos, no solo, funcionando estes como reservatórios naturais 

daquele recurso. 

                                                 
173 Aqüífero: “Extrato subterrâneo de terra, cascalho ou rocha porosa que contém água.” “Rocha cuja 
permeabilidade permite a retenção de água, dando origem a águas interiores ou freáticas.” 
“Formação porosa (camada ou extrato) de rocha permeável, areia ou cascalho, capaz de armazenar 
e fornecer quantidades significativas de água.” In: GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito das 
águas: disciplina jurídica das águas doces. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 34. 
174 NUNES, Elias. O meio ambiente da grande Natal.  Natal: Imagem Gráfica, 2000, pág. 18 
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Elias Nunes, sobre a matéria em comento, ensina que as condições 

climáticas da Região da Grande Natal, as feições geomorfológicas (relevo) e as 

características litológicas (estrutura geológica), limitaram a ocorrência de cursos 

d’água em superfície. No entanto, permitiu a acumulação de grande quantidade de 

água em sub-superfície. No caso da área estudada, como explicitado no item 

hidrogeologia retro indicado, existem dois tipos diferentes de aqüífero. O aqüífero 

dunas e o aqüífero barreiras175. 

Sobre o risco de contaminação dos aqüíferos, Édis Milaré frisa ser um risco 

generalizado, por força da participação dos poluentes, como nitratos e agrotóxicos. 

Este autor assinala que merece especial atenção, como agentes poluidores de 

águas subterrâneas, os químicos sintéticos e os solventes clorados em suas formas 

residuais no solo, subsolo e águas superficiais. Este autor explica ainda que os 

órgãos ambientais têm-se mostrado omissos frente a problemática das águas 

subterrâneas. Tal omissão começa pela quase ausência de vigilância exercida sobre 

os riscos de contaminação e pela quase inexistência de controle da qualidade 

destas águas. 

A cidade de Natal possui apenas 26% (vinte e seis por cento) de sua área 

com infra-estrutura de saneamento básico, e mesmo onde se tem saneamento, os 

efluentes que ali passam, muitas das vezes, não recebem o tratamento adequado 

antes de retornarem ao aqüífero, motivo pelo qual é preferível dizer que boa parte do 

saneamento da cidade é, na verdade, “afastamento de esgotos”. 

Na área restante, 74% (setenta e quatro por cento), onde não se possui 

saneamento básico, os esgotos com excrementos humanos de Natal são lançados 

em fossas sépticas, sumidouros, ou lançados diretamente em rios, riachos, lagos e 

lagoas da cidade, provocando níveis altíssimos de poluição176, e comprometendo o 

abastecimento público da cidade, uma vez que 70% (setenta por cento) do 

abastecimento das zonas sul, leste e oeste da cidade provêm de águas 

                                                 
175 NUNES, Elias. O meio ambiente da grande Natal.  Natal: Imagem Gráfica, 2000, pág. 18. 
176 Em virtude do elevado incremento populacional da cidade de Natal e a inexistência de um sistema 
de rede de esgoto sanitário, as águas subterrâneas tornam-se muito vulneráveis à contaminação, já 
que os efluentes dispostos em sistemas de fossas e sumidouros são em grande parte descarregados 
no solo, sendo em seguida conduzidos para as águas subterrâneas. No início da década de 80, foram 
identificados elevados teores de nitrato (NO3¯), muitas vezes acima do permitido pela legislação em 
vigor do período (JÚNIOR, Edeweis Rodrigues de Carvalho: Contaminação das águas 
subterrâneas e sua relação com a estrutura hidrogeo lógica nos bairros de Pirangi e Ponta 
Negra, Natal/RN.  Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Geociências da UFRN, 2001, Pág. 4) 
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subterrâneas e 30% (trinta por cento) da lagoa do Jiqui, enquanto que 70% (setenta 

por cento) do abastecimento da zona norte provém da lagoa de Extremoz e 30% 

(trinta por cento) de águas subterrâneas, ou seja, mananciais em boa parte 

contaminados. 

O Município de Natal, ao longo dos séculos XVI a XVIII teve seu 

crescimento limitado a poucas quadras, experimentando longos períodos de 

estagnação. No século XX, esta história começou a mudar. Fatos importantes 

ocorreram, tais como a elaboração, em 1929, do Plano Geral de Sistematização de 

Natal, também conhecido como Plano Palumbo, e as alterações estruturantes 

promovidas durante a década de 1940, quando a cidade de Natal serviu de base de 

apoio aos americanos que instalaram uma base militar no município vizinho de 

Parnamirim. Neste período foi construída a primeira estrada asfaltada do Estado, 

que ligava a Base Naval, em Natal à Base Aérea de Parnamirim Field, em 

Parnamirim. 

Nas décadas seguintes, a cidade experimentou um crescimento acentuado, 

ampliando sobremaneira sua malha urbana. Tal fato deveu-se a uma política de 

financiamentos habitacionais liberados pela COHAB-RN para populações de baixa 

renda e pelo Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais – INOCOOP/RN 

e Caixa Econômica Federal – CEF para população de média e alta renda, fato este 

que promoveu uma modificação substancial na paisagem urbana, o que forçou o 

Poder Público a rever as normas urbanísticas previstas até então. Esta situação 

levou a elaboração de um novo Plano Diretor em 1974, o qual tinha como principal 

objetivo realizar as indicações da estrutura viária e a divisão das áreas do município 

através da proposta de um zoneamento que definia a predominância de usos e 

funções urbanas. 

Desde então, a cidade não para de crescer. Os limites territoriais do 

Município estão totalmente ocupados, com exceção das áreas militares e das áreas 

destinadas à proteção ambiental, incluindo parque estadual (parque das dunas), 

zonas de proteção ambiental (ZPA’s) e áreas de proteção permanente, nos termos 

da Lei Federal 4.771/65 (Código Florestal).  

O que se verifica hodiernamente é o fenômeno de verticalização da cidade e 

a pressão para a flexibilização da legislação urbanística (Plano Diretor 

principalmente), de modo a atender aos interesses dos grandes grupos imobiliários, 

e ainda, a supressão de áreas verdes, para a expansão da malha viária (exemplo do 
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prolongamento da Avenida Prudente de Moraes até o Município de Parnamirim/RN, 

na altura do Posto Dudu).  

 

5.5. Licenciamento ambiental em postos de revenda d e combustíveis no 

Município de Natal: um estudo de caso 

 

O Município de Natal possui, em operação, 209 (duzentos e nove) postos de 

revenda de combustíveis177. Destes estabelecimentos 159 (cento e cinqüenta e 

nove)  estão inscritos no Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras, 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA. A relação completa destes Postos de Revenda, com seu endereço 

completo, número do cadastro no IBAMA, número da inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica – CNPJ, e situação cadastral está como parte integrante do 

anexo a esta dissertação (Anexo III). Esta lista foi obtida junto a Gerência Executiva 

do IBAMA no Rio Grande do Norte (IBAMA/RN). 

A inscrição no cadastro referido no parágrafo anterior é obrigatório para as 

atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais, e 

deve ser feita, pelo responsável legal do empreendimento, através do 

preenchimento de um formulário disponível na internet, no site do IBAMA 

(www.ibama.gov.br). Nos termos do artigo 17-I da Lei 6.938/1981 as pessoas físicas 

e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que 

não estiverem inscritas nos respectivos cadastros incorrerão em infração punível 

com multas que variam de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 9.000,00 (nove mil reais), 

de acordo com a natureza jurídica (pessoa física ou pessoa jurídica) e seu porte, 

quando se tratar de pessoa jurídica. 

Este cadastro foi instituído pela Lei 6.938/1981, em seu artigo 17, inciso II, o 

qual foi regulamentado pela Instrução Normativa do IBAMA nº 96/2006. Objetiva 

subsidiar a Administração Pública no controle das atividades capazes de 

comprometer a qualidade do patrimônio ambiental, na medida em que possibilita, 

através da classificação das atividades de acordo com o potencial de poluição, a 

obtenção e a sistematização de informações acerca dos níveis atuais de poluição, 

                                                 
177 Informação obtida no site da ANP: <http://www.anp.gov.br/?id=1086>. Acesso em 28 de fevereiro 
de 2010. 
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juntamente com outros dados, os quais subsidiarão a definição de padrões de 

emissão e de qualidade, entre outras ações de controle e planejamento ambiental178. 

Consta do anexo VIII da Lei 6.938/1981179, que trata das atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, que a atividade de 

comércio e revenda de combustíveis está incluída na categoria transportes, 

terminais, depósito e comércio, descrição: transporte de cargas perigosas, 

transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e 

derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos 

perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e 

produtos perigosos, com grau de risco alto. 

De acordo com informações do IBAMA/RN, de setembro de 2008 a 

dezembro de 2009, foram fiscalizados 28 (vinte e oito) Postos de Revenda de 

Combustíveis em Natal, os quais (todos) foram multados em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) devido à ausência de licença ambiental para instalação e operação da 

atividade. 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte, através da promotoria do meio 

ambiente da comarca de Natal, vem atuando no sentido de exigir dos órgãos 

ambientais competentes que realizem o licenciamento ambiental nestes 

estabelecimentos. Em uma destas ações, proprietários de mais de uma centena de 

postos de revenda de combustíveis de Natal foram convocados pelo Ministério 

Público para participarem de uma reunião no auditório da Procuradoria Geral de 

Justiça, onde poderiam aderir ao projeto de licenciamento ambiental proposto pelo 

Ministério Público180. 

O objetivo do Ministério Público é desenvolver um trabalho consensual, já 

que nenhum destes estabelecimentos possui, atualmente, a licença ambiental 

necessária. Este trabalho de legalização pretende que haja uma ação conjunta do 

sindicato da categoria (Sindipostos/RN) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo (SEMURB). Para que haja a referida legalização, os estabelecimentos 

terão que adaptar seus sistemas de operação, substituindo, por exemplo, os antigos 

                                                 
178 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente:  a gestão ambiental em foco. doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. pág. 473. 
179 Incluído pela Lei Federal nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000. 
180 Notícia extraída do site <http://noticias.digi.com.br/natal/2009/03/24/postos-de-combust-vel-t-m-15-
dias-para-regularizar-licen-a-ambiental> Acesso em 24 de março de 2009. 
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tanques por reservatórios “ecológicos”, que evitam o contato do combustível com o 

solo em caso de eventuais vazamentos. 

Convém ainda destacar que o jornal de circulação local (Natal) Tribuna do 

Norte publicou, em 12 de outubro de 2008181, uma extensa matéria sobre o 

problema dos Postos de Revenda de Combustíveis de Natal, informando que 50% 

(cinquenta por cento) dos mesmos não atendem às exigências legais. 

Segue abaixo, de forma resumida, os dados mais importantes destacados 

nesta matéria, fornecidos pelo analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo de Natal/RN (SEMURB) Keines Alves: 

1. "No teste de estanqueidade, que comprova a segurança dos tanques, já 
encontramos equipamentos com 30 anos de uso e sem vazamento, mas 
isto não significam que estejam seguros. A adequação previne riscos 
futuros de contaminação do lençol freático. Em Natal, isto seria grave, 
porque a área subterrânea é utilizada para abastecer a população”; 
2. “O licenciamento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo de Natal baseia-se na Lei 4.986/1998, sobre licenciamento de 
construção e instalação, funcionamento e segurança dos postos. Hoje é 
difícil encontrar uma área na capital para construir novos postos que se 
adequem à lei, porque um dos critérios básicos é a distância mínima de 
supermercados, escolas e outros estabelecimentos de grande circulação 
de pessoas”; 

 

Ainda segundo esta matéria, está havendo uma pequena, mas crescente 

regularização dos Postos de Revenda, quanto às exigências ambientais. No ano de 

2006, 05 (cinco) empreendimentos (posto de revenda) se adequaram às exigências 

das normas ambientais. No ano de 2007, o número subiu para 8 (oito) e em 2008 

(até outubro de 2008), 3 (três) já haviam se adequado e 7 (sete) estavam em 

tramitação. 

Ainda segundo esta fonte, os custos para esta adequação dos Postos de 

Revenda às normas ambientais são elevados, podendo chegar a R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) ou até R$ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

 

5.5.1. Legislação Estadual Aplicável 

 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte em muito se assemelha a 

Constituição Federal de 1988, principalmente no capítulo que trata do meio ambiente 

(Capítulo VI - arts. 150 a 154). No que tange à efetividade desse direito, incumbe ao 

                                                 
181 Informação obtida no jornal Tribuna do Norte (Natal-RN), Caderno Natal, página 5, de 12 de 
outubro de 2008. 
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Poder Público estadual as mesmas disposições de tutela e conservação listadas no 

§1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988, com ressalva às suplementações 

que se fizerem necessárias à legislação federal, em face das peculiaridades locais. 

No que é aplicável ao presente estudo, convém destacar que o art. 19, inciso 

VI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte assevera que é da 

competência comum dos Estados e dos Municípios: (...) VI – proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

Vale destacar também que o art. 116, inserido no capítulo II (DA POLÍTICA 

URBANA), dispõe que: “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes.” 

 Ainda merece destaque o art. 150, §1º, III, que reza que para assegurar a 

efetividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público 

definir, supletivamente à União, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção. 

Vale asseverar que os arts. 150 e 154 da Constituição Estadual foram 

regulamentados pela Lei Estadual Complementar 272, de 03 de março de 2004, que 

instituiu a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente. Trata-se de uma lei nos 

mesmos moldes da Lei 6.938/1981, que instituiu a Política e o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente. 

No que se refere à atividade de revenda de combustíveis, a referida lei não 

trata de forma direta da atividade, mas trata diretamente dos riscos de acidentes 

ambientais resultantes desta atividade quando dispõe em seu artigo 29, que: 

Art. 29  - Ficam proibidos o lançamento, a liberação e a disposição de 
poluentes no ar, no solo, no subsolo, nas águas, interiores ou costeiras, 
superficiais ou subterrâneas, no mar territorial, bem como qualquer outra 
forma de poluição ambiental 
 
§1º - Os responsáveis por fontes degradadoras, públicas ou privadas, 
devem garantir a proteção contra contaminações ou alterações nas 
características e funções do solo, do subsolo e das águas superficiais e 
subterrâneas. 
 
§2º - As fontes degradadoras do meio ambiente devem instalar 
equipamentos e sistemas de controle ambiental e adotar medidas de 
segurança para evitar os riscos ou a efetiva degradação ambiental, bem 
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como outros efeitos indesejáveis à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores 
e da comunidade. 
 

 

Outras disposições desta Lei complementar estadual são igualmente 

importantes na tutela ambiental das onde estão situados empreendimentos como os 

de revenda de combustíveis, como o artigo 31, que prescreve que os 

empreendimentos instalados, bem como os que vierem a ser instalados ou atuar no 

Estado são responsáveis pelo acondicionamento, estocagem, transporte, tratamento 

e disposição final de seus resíduos, respondendo seus titulares pelos danos que 

esses causem ou possam causar ao meio ambiente, e ainda, o artigo 34, que 

determina que a autoridade ambiental competente, de preferência na oportunidade 

do licenciamento ambiental, poderá exigir do responsável por uma área com fontes 

potenciais de contaminação do solo e das águas subterrâneas, auditorias ambientais 

periódicas, sem prejuízo da manutenção de um programa de automonitoramento da 

área e de seu entorno. 

A Seção X (art.s 46 a 55) desta lei complementar trata especificamente 

sobre licenciamento ambiental. Reza o art. 46: 

Art. 46  – A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de 
estabelecimentos e atividades relacionadas com o uso de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como 
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento por parte da Entidade Executora, 
integrante do SISEMA, sem prejuízo de outras exigências. 

 

Entre os tipos de licenças ambientais que podem ser expedidas em favor do 

empreendedor licenciado estão algumas especialmente incluídas nesta lei, tais 

como a Licença Simplificada (LS), que pode ser concedida para localização, 

instalação, implantação e operação de empreendimentos que não apresentem 

significativo potencial poluidor, o que não é o caso de postos de revenda de 

combustíveis, a Licença de Regularização de Operação (LRO), que pode ser 

concedida aos empreendimentos e atividades em operação e ainda não licenciados, 

para permitir a continuidade da operação, após a análise da documentação 

requerida pela autoridade ambiental competente, mediante o cumprimento das 

condicionantes por ela estabelecidas, a Licença de Alteração (LA), para alteração, 

ampliação ou modificação do empreendimento ou atividade regularmente existente, 

e a Licença de Instalação e Operação (LIO), que poder ser concedida para 

estabelecimentos cuja instalação e operação ocorram de forma simultânea. 
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Estas são, em síntese, as principais normas estaduais aplicáveis ao 

licenciamento ambiental em postos de revenda de combustíveis no Estado do Rio 

Grande do Norte. Vale recordar mais uma vez que no caso do Município de Natal, 

como existe um órgão ambiental no Município, relativamente equipado para a 

realização do licenciamento ambiental, a este ente federativo incumbe a tarefa deste 

mister.  

 

5.5.2. Legislação Municipal Aplicável 

 

O Município de Natal (RN) dispõe de uma lei que trata, especificamente, do 

licenciamento ambiental em postos revendedores de combustíveis situados em seu 

território. Trata-se da Lei Municipal nº 4.986 de 08 de maio de 1998. 

Esta lei faz inúmeras exigências quanto à instalação e operação da 

atividade de revenda de combustíveis. Seu principal objetivo é dispor sobre licença 

para construção, relocalização, instalação, funcionamento e segurança de postos 

revendedores de combustíveis no Município de Natal, além de outras providências, 

as quais serão abordadas na seqüência desta exposição. 

De acordo com esta lei, a construção, relocalização, instalação, 

funcionamento e segurança de postos revendedores de combustíveis deverão, além 

de obedecer aos seus comandos, respeitar as disposições de zoneamento de uso 

do solo e demais normas de prescrição urbanísticas e ambientais. 

A norma em questão também revela preocupação com a destinação 

adequada dos resíduos gerados pela atividade. Neste sentido observe-se o que 

dispõe o inciso III do art. 3º desta lei, quando reza que são atividades permitidas 

(atividades associadas à revenda de combustíveis) “borracharia, lavagem, venda e 

troca de óleos lubrificantes, instalados em áreas apropriadas e com equipamentos 

adequados”. 

Esta lei possui dispositivo que se refere às instalações dos tanques de 

armazenamento de combustíveis e da segurança na sua operação. Trata-se de seu 

art. 9º, que dispõe que  

O tanque para armazenagem de combustível deverá ser subterraneo, ter 
capacidade máxima de 15.000 (quinze mil) litros por unidade e possuir 
abertura para visita interna, ficando sujeito as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a legislação específica da Agenda 
Nacional de Petróleo (ANP).  
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Note-se que esta lei, anterior em dois anos à Resolução CONAMA nº 

273/2000, já exigia que os equipamentos e sistemas operacionais dos postos de 

revenda de combustíveis de Natal estivessem sujeitos às normas da ABNT. 

A lei referida estabelece algumas proibições e restrições quanto à instalação 

e operação de postos de revenda. Aqui o critério é geográfico, ou seja, de 

localização. São as seguintes vedações/restrições: 

• Não serão permitidos a construção, a instalação, a relocalização e o 

funcionamento de postos revendedores de combustíveis em centros 

ou clubes sociais ou esportivos e entidades congêneres, 

supermercados, hipermercados, shoppings centers e centrais de 

abastecimento e distribuição de gêneros alimentícios (art. 10); 

• Ficam proibidas a construção, a instalação e relocalização e o 

funcionamento de postos revendedores de combustíveis na Avenida 

Dinarte Mariz (Via Costeira) e na Avenida Prefeito Omar O'Grady e 

suas ruas de acesso, no raio de 100 (cem) metros, contados do seu 

eixo central (art. 11); 

• O posto revendedor de combustíveis só poderá ser construído, 

instalado ou relocalizado, desde que sua área de segurança atenda 

às seguintes exigências182: 

o Guardar distância mínima de 100m (cem metros) de raio, das 

divisas do terreno onde se localizará o posto revendedor de 

combustíveis, de linhas férreas, torres de telecomunicações ou 

de telefonia183, estações elevatórias de abastecimento 

d'água184, templos religiosos, clubes sociais e esportivos, 

casas de espetáculos e diversões, abrigos para idosos, 

centros comunitários, cemitérios e hospitais185; 

                                                 
182 Artigo 12, incisos I a VI. 
183 O intuito aqui é resguardar a segurança dos moradores do entorno e dos usuários do transporte 
ferroviário, na medida em que um acidente em posto de combustível do tipo explosão pode causar a 
ruptura dos trilhos ou até mesmo danificar a estrutura física das torres de telecomunicação. Outro 
fator para proibir a instalação e operação de postos de revenda de combustíveis próximos a torres de 
telecomunicações é que a interferência das ondas (freqüência) eletromagnéticas pode gerar faíscas 
nos aparelhos/sistema de abastecimento, com elevado risco de explosão. 
184 O risco aqui é de contaminação do aqüífero subterrâneo destinado ao abastecimento público. 
185 Aqui existe uma preocupação com explosões que atinjam locais com aglomerados de pessoas 
(templos religiosos, clubes sociais e esportivos, casas de espetáculos e diversões), locais destinados 
a serviço de relevante interesse público (abrigos para idosos, centros comunitários, cemitérios e 
hospitais). 
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o Guardar distância mínima de 100m (cem metros) de raio, das 

divisas onde se localizará o posto revendedor de 

combustíveis, da testada frontal de estabelecimentos de 

ensino do primeiro e segundo graus, de delegacias e de 

creches186; 

o Guardar distância mínima de 300m (trezentos metros) de raio, 

de divisa do terreno onde se localizará o posto revendedor de 

combustíveis, da divisa do estabelecimento congênere e de 

locais que abriguem instalação de comércio de produtos 

inflamáveis ou explosivos187; 

o Guardar distância mínima de 300m (trezentos metros) de raio, 

das divisas do terreno onde se localizará o posto revendedor 

de combustíveis, de locais que abriguem penitenciárias, o 

Terminal Rodoviário da Cidade da Esperança, de 

estabelecimentos civis de ensino de terceiro grau e de 

mercados públicos; 

o Guardar distancia mínima de 300m (trezentos metros) das 

extremidades de pontes, viadutos e túneis, de onde se 

localizará o posto revendedor de combustíveis, se situado nas 

suas vias principais de acesso e saída; 

o Guardar distância mínima de 500m (quinhentos metros) de 

raio das divisas do terreno onde se localizará o posto 

revendedor de combustíveis, de supermercados, 

hipermercados, shoppings centers, estádios esportivos: 

Juvenal Lamartine, João Cláudio de Vasconcelos Machado e 

Humberto Nesi, dos quartéis militares do Exército, Marinha e 

Aeronáutica, inclusive de suas áreas de treinamento e 

segurança, de subestações e estações abaixadoras de 

energia elétrica, de centrais de abastecimento e distribuição de 

gêneros alimentícios, do quartel sede do Comando-Geral da 

                                                 
186 Os interesses, neste caso, são a proteção da integridade física das crianças e a segurança 
pública. 
187 Devido ao elevado risco de explosão da instalação e comércio de produtos inflamáveis e do 
próprio posto de revenda. 



 139 

Policia Militar e das lagoas de captação e drenagem de águas 

pluviais188. 

 

O artigo 13 desta lei municipal obriga que todo posto revendedor de 

combustíveis que execute atividades de troca de óleos lubrificantes e de lavagem e 

lubrificação de veículos deve possuir caixas de areia e de separação de óleos, para 

utilização antes do lançamento dos líquidos usados nas redes de esgotos ou de 

qualquer outro destino. Neste ponto, esta lei está em sintonia com o que dispõe a 

Resolução CONAMA nº 09/1993, que determina que todo o óleo lubrificante usado 

ou contaminado será, obrigatoriamente, recolhido e terá uma destinação adequada, 

de forma a não afetar negativamente o meio ambiente. 

Verifica-se que a preocupação maior do legislador ordinário municipal foi 

combater os riscos de explosão em tais estabelecimentos. Pouco se tratou sobre 

outros temas tais como a contaminação das superficiais e subterrâneas, tão 

perigosos à saúde e à integridade física dos habitantes da cidade quanto aquele. 

Apenas como exemplo do que abordamos no parágrafo anterior é o teor do 

Parágrafo único do artigo 14 da citada lei municipal: “Os empregados do posto 

revendedor de combustíveis serão obrigatoriamente matriculados no curso de 

prevenção e combate a incêndio promovido pelo Corpo de Bombeiros, com aulas 

práticas e técnicas”. Note-se que a preocupação aqui é, exclusivamente, o combate 

a incêndios189.  

Em contraponto a esta questão, observe-se o que dispõe a Resolução 

CONAMA nº 273/2000, em seu art. 8º, §3º:  

Art. 8º  - Em caso de acidentes ou vazamentos que representem situação 
de perigo ao meio ambiente e a pessoas, bem como na ocorrência de 
passivos ambientais, os proprietários, arrendatários, ou responsáveis pelo 
estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de 
combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, responderão 
solidariamente, pela adoção de medidas para controle da situação 
emergencial, e para o saneamento das áreas impactadas, de acordo com 
as exigências formuladas pelo órgão ambiental licenciador.  
 
(...) 
 
 §3º - os proprietários dos estabelecimentos e dos equipamentos e 
sistemas deverão promover o treinamento, de seus respectivos 

                                                 
188 As justificativas destes três outros itens são semelhantes às anteriores, revezando-se entre risco 
de explosões, risco de contaminação dos recursos ambientais e riscos de acidentes em áreas 
densamente povoadas/ocupadas. 
189 Neste ponto observe-se ainda o disposto no art. 16 desta lei: “As instalações do posto revendedor 
de combustíveis deverão ser seguradas contra incêndios e explosões”. 
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funcionários, visando orientar as medidas de prevenção de acidentes e 
ações cabíveis imediatas para controle de situações de emergência e 
risco.”  

 

Em razão do alto risco de contaminação do aqüífero da cidade (pelas suas 

características geo-ambientais acima apontadas) é que surgiu, através do primeiro 

Plano Diretor de Natal (Lei Complementar nº 07, de 05 de agosto de 1994) o 

interesse em se restringir o uso e ocupação do solo nestas áreas, em razão de sua 

importância estratégica para o abastecimento público.  

Neste sentido, vale transcrever trechos da citada lei (art. 4, incisos I, II e III), 

onde o legislador destaca que para atingir os objetivos de uma política de 

desenvolvimento urbano pautada no pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade, garantindo um uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado do seu território de forma a garantir a todos os seus habitantes 

condições de bem estar e segurança, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:  

“I – o uso e ocupação do solo serão submetidos à capacidade da infra-
estrutura urbana instalada, compatibilizando-as às condições do meio 
ambiente, considerando-se, assim, áreas onde a ocupação pode ser 
intensificada e outras, onde deve ser limitada; 
II – a dinâmica de ocupação do solo será conduzida pela instalação e 
ampliação da capacidade da infra-estrutura e adequação às características 
físico-ambientais; 
III – definição de áreas que deverão ser objeto de tratamento especial em 
função de condições de fragilidade ambiental, do valor cênico-paisagístico 
e do interesse social.” 

 

A referida lei dispõe em seu Título II (Do uso e ocupação do solo), Capítulo 

I, sobre o macrozoneamento da zona urbana do município de Natal, dividindo-a em 

três zonas (art. 8º): “I – Zona de Adensamento Básico; II – Zona Adensável; e III – 

Zona de Proteção Ambiental.” E ainda, descreve o que vem a ser Zona de Proteção 

Ambiental (art. 20). Vejamos o que dispõe este artigo: 

“Art. 20  – Considera-se Zona de Proteção Ambiental a área na qual 
as características do meio físico restringem o uso e ocupação, 
visando à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 
paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos.” 

 

 A lei em comento subdivide, para efeito dos critérios de sua utilização, a 

Zona de Proteção Ambiental em duas subzonas (art. 21), a seguir especificadas: 

“I – Subzona de Preservação, que compreende: 
a) A vegetação de mangue, as dunas, os recifes e as falésias; 
b) As nascentes e as faixas marginais de proteção de águas 
superficiais; 
c) As florestas e demais formas de vegetação situadas ao redor 
de lagoas ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 
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d) As florestas e demais formas de vegetação situadas nas 
nascentes, mesmo nos chamados “olhos-d’água”, seja qual for a sua 
topografia; 
e) A cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das 
encostas sujeitas à erosão e deslizamentos ou para a fixação de 
dunas; 
f) As áreas que abriguem exemplares raros ameaçados de 
extinção ou insuficientemente conhecidos, da flora e da fauna, bem 
como aquelas que sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução 
de espécies; 
g) Morro do Careca e dunas associadas; 
h) Encostas dunares adjacentes à Via Costeira, entre o Farol de 
Mãe Luiza e a Av. João XXIII; 
i) Parque das Dunas; 
j) Riacho do Baldo 
 
II – subzona de Conservação, que compreende: 
a) Estuário do Potengi; 
b) Campo dunar de Pitimbu, Candelária, Cidade Nova e Guarapes; 
c) Av. Eng. Roberto Freire (área adjacente ao Parque das Dunas); 
d) Área entre o Rio Pitimbu e a Av. dos Caiapós (Cidade Satélite); 
e) Complexo de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce; 
f) Associação de dunas e lagoas do bairro de Ponta Negra (região 

de Lagoinha); 
g)  Riachos das Quintas, Ouro e Prata; 
h) Bacias de drenagem de águas pluviais; 
i) Forte dos Reis Magos e seu entorno; 
j) Farol de Mãe Luiza e seu entorno; 
k) Áreas verdes públicas; 
l) Praças; 
m) Salinas à margem esquerda do Rio Potengi; 
n) A Zona Especial de Preservação Histórica definida pela Lei nº 

3942, de 17 de julho de 1990. 
 

Convém recordar que quando da aprovação da Lei Complementar nº 07/94 

(Plano Diretor anterior), apenas uma Zona de Proteção Ambiental estava 

regulamentada (pela Lei Estadual nº 7.237/1977), que era a do Parque Estadual das 

Dunas de Natal e área contigua ao parque, Avenida Engenheiro Roberto Freire e rua 

Dr. Solon de Miranda Galvão (ZPA 2). Na seqüência foram regulamentadas a Zona 

de Proteção Ambiental do campo dunar dos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade 

Nova (ZPA 1), a Zona de Proteção Ambiental do campo dunar dos bairros Guarapes 

e Planalto (ZPA 4), a Zona de Proteção Ambiental da área entre o Rio Pitimbu e a 

Av. dos Caiapós (Cidade Satélite) (ZPA 3), e a Zona de Proteção Ambiental do 

ecossistema dunas fixas e lagoas do bairro de Ponta Negra (região de Lagoinha) 

(ZPA 5), respectivamente, pelas Leis Municipais nº 4.664/1995; 4.912/1997; 

5.273/2001; e 5.665/2004. 

No ano de 2001 o Ministério Público do Rio Grande do Norte ajuizou uma 

Ação Civil Pública contra o Município de Natal/RN na Justiça Estadual - Comarca de 
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Natal (Processo nº 001.01.010093-9), com o objetivo de proceder à retirada de 

diversas famílias, que ocuparam, de forma irregular, uma área inserida em Zona de 

Proteção Ambiental (ZPA 4 – Guarapes – Felipe Camarão). A justificativa do 

Ministério Público é que está havendo contaminação/poluição do lençol freático, em 

área de recarga do aqüífero, tomando-se como base os princípios do direito 

ambiental expressos no início deste trabalho. A ação, que está em curso a mais de 

06 (seis) anos, encontra-se em fase de atos de execução para a desocupação da 

área em tela, a ser feita pelo Município. 

O “novo” Plano Diretor do município de Natal (Lei Complementar nº 

082/2007), durante toda sua elaboração, contou com uma forte participação da 

sociedade e de representantes de diversos órgãos federais, estaduais e municipais. 

Foram inúmeros os fóruns de debates, exposições, palestras, audiências públicas e 

outras formas de publicidade que proporcionaram a construção democrática deste 

importante instrumento para o planejamento e ordenamento da malha urbana já 

tecida. 

No quesito inovação, o “novo” Plano Diretor enumerou e qualificou, em seu 

próprio corpo de texto, as Zonas de Proteção Ambiental existentes, coisa que o 

Plano Diretor de 1994 fez de forma bastante inespecífica (geral) nos mapas anexos 

ao texto da lei. Assim sendo, o “novo” Plano Diretor enumerou 10 (dez) Zonas de 

Proteção Ambiental, sendo que destas apenas 5 (cinco) estão regulamentas. 

Fato interessante é que as 5 (cinco) ZPA’s que estão regulamentadas são 

áreas de interesse estratégico para o abastecimento público da cidade, constituindo 

áreas de recarga do aqüífero.  

A expansão do setor imobiliário em Natal têm gerado muita especulação em 

torno destas áreas de proteção ambiental, principalmente na Zona de Proteção 

Ambiental de Lagoinha (ZPA 5). No intuito de se demonstrar uma descaracterização 

da área de proteção, pessoas interessadas têm realizado desmatamentos e 

queimadas criminosas. No entanto, a conscientização da população sobre a 

importância da preservação destas áreas, aliada ao ativismo de ONG’s e de 

ambientalistas têm gerado resistência face ao capital especulativo imobiliário. 

O desenvolvimento do turismo em Natal, nos últimos anos, tem aquecido a 

construção civil e a venda de imóveis, principalmente para turistas europeus, que 

têm optado por imóveis localizados no bairro de Ponta Negra e adjacências. A 
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ocupação quase que completa daquela área tem conduzido, naturalmente, a um 

aumento da pressão e do interesse sobre aquela área ainda virgem (ZPA 5). 

O “novo” Plano Diretor estabelece em seu artigo 17: 

“Art. 17 – Considera-se Zona de Proteção Ambiental a área na qual 
as características do meio físico restringem o uso e ocupação, 
visando a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 
ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, 
turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos. 
 
Parágrafo único – O Poder Público poderá instituir novas Unidades de 
Conservação, nos termos das normas gerais previstas na Lei Federal 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que passarão a integrar as Zonas 
de Proteção Ambiental que trata o caput deste artigo. 
 
Art. 18 – A Zona de Proteção Ambiental está dividida na forma que 
segue, e representada no Mapa 2 do Anexo II e Imagens do Anexo 
III: 
a) ZPA 1 – campo dunar dos bairros de Pitimbu, Candelária e 

Cidade Nova, regulamentada pela Lei Municipal nº 4.664, de 31 
de julho de 1995; 

b) ZPA 2 – Parque Estadual das Dunas de Natal e área contigua ao 
parque, Avenida Engenheiro Roberto Freire e rua Dr. Sólon de 
Miranda Galvão, regulamentado pela Lei Estadual nº 7237/1977; 

c) ZPA 3 – área entre o rio Pitimbu e a Avenida dos Caiapós 
(Cidade Satélite), regulamentada pela Lei Municipal nº 
5.273/2001; 

d) ZPA 4 – campo dunar dos Bairros Guarapes e Planalto, 
regulamentada pela Lei Municipal nº 4.912/1997; 

e) ZPA 5 – ecossistema de dunas fixas e lagoas do bairro de Ponta 
Negra (região de Lagoinha), já regulamentada pela Lei Municipal 
nº 5.665/2004; 

f) ZPA 6 – Morro do Careca e dunas fixas contíguas; 
g) ZPA 7 – Forte dos Reis Magos e seu entorno; 
h) ZPA 8 – ecossistema manguezal e Estuário do Potengi/Jundiaí; 
i) ZPA 9 – ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce; 
j) ZPA 10 – Farol de Mãe Luíza e seu entorno – encostas dunares 

adjacentes à Via Costeira, entre o Farol de Mãe Luíza e a 
Avenida João XXIII.” 

 

O “novo” Plano Diretor (Lei Complementar nº 082/2007) do município de 

Natal, em seu art. 19, subdivide as Zonas de Proteção Ambiental descritas no artigo 

18 (acima transcrito) em três subzonas: I – Subzona de Preservação, que 

compreende: a) as dunas, a vegetação fixadora de dunas, a vegetação de mangue, 

os recifes e as falésias, nos termos do art. 3º do Código Florestal; b) as nascentes, 

ainda que intermitentes, os chamados “olhos-d’água”, qualquer que seja a sua 

situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros) a partir do leito 

maior; c) a vegetação presente nas margens dos rios e corpos d’água, numa faixa 

de 30 m (trinta metros) a partir do nível da maior cheia (leito maior); d) a cobertura 

vegetal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas à erosão e 



 144 

deslizamentos e demais áreas nos termos do art. 3º do Código Florestal; e) as áreas 

que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente 

conhecidos, da flora e da fauna, bem como aquelas que sirvam como local de 

pouso, abrigo ou reprodução de espécies; f) as áreas definidas em regulamentações 

específicas das ZPA’s; II – Subzona de Conservação, que compreende: a) a Zona 

Especial de Preservação Histórica, definida pela Lei nº 3942, de 17 de julho de 1990; 

b) Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET’s, instituídas por legislação 

específica, incluindo a ZET 4 – Redinha; c) áreas de controle de gabarito definidas 

nesta Lei; d) áreas definidas em regulamentações específicas das ZPA’s; III – 

Subzona de Uso Restrito, que compreende: a) área que se encontra em processo de 

ocupação, para a qual o município estabelece prescrições urbanísticas, no sentido 

de minimizar as alterações no meio ambiente em consonância com o princípio do 

uso sustentável; b) áreas definidas em regulamentações específicas das ZPA’s. 

A referida lei inovou também ao dispor que se aplicam aos terrenos situados 

na Zona de Proteção Ambiental o mecanismo de transferência de potencial 

construtivo (art. 19, § 2º) e ao determinar que não serão permitidas construções em 

áreas situadas nas Zonas de Proteção Ambiental enquanto não houver a devida 

regulamentação (art. 19, § 3º). 

Outra lei importante para o disciplinamento dos espaços urbanos do 

Município de Natal é o Código de Obras (Lei Complementar nº 055, de 27 de janeiro 

de 2004). Esta lei, em diversos momentos trata do licenciamento das diversas 

atividades que podem ser desenvolvidas na cidade, inclusive o licenciamento 

ambiental de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de significativa 

degradação ambiental. 

O artigo 10 desta Lei Complementar dispõe que os construtores, 

proprietários e responsáveis técnicos pela execução da obra e/ou serviço 

respondem solidariamente pela comunicação ao órgão municipal de licenciamento e 

controle sobre qualquer paralisação da obra que ultrapasse 60 (sessenta dias). O 

artigo 12 prescreve que cabe ao órgão municipal de licenciamento e controle 

aprovar projetos, licenciar e fiscalizar a execução de obras e/ou serviços, expedir 

certidão de características e habite-se, certidão de alinhamento de terreno e obra, 

garantida a observância desta Lei e das normas da legislação em vigor. 

O Capítulo III da referida Lei Complementar destina-se ao trato do 

licenciamento, de uma maneira geral. Dispõe o art. 21 desta lei que toda e qualquer 
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obra e/ou serviço só pode ser iniciado após obter o licenciamento pelo Município, 

através do respectivo alvará de construção, de ampliação, de reforma ou de 

demolição, e quando for o caso, da Licença Ambiental. Nos termos do artigo 24 da 

tratada lei, os imóveis de uso não residencial, para iniciarem suas atividades 

necessitam do seu licenciamento para funcionamento. 

No entanto, é no art. 32 que a regulamentação da licença ambiental ganha 

corpo. Dispõe este artigo que são passíveis de licença ambiental todas as atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, conforme definido na legislação ambiental vigente, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental no 

Município de Natal, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. O §2º 

deste artigo (32) exige que para solicitação da licença ambiental, além da 

documentação pertinente a abertura do processo administrativo, faz-se necessário a 

apresentação de estudos ambientais, conforme Termo de Referência expedido pelo 

setor ambiental, devidamente assinado por profissional competente e com a 

participação do empreendedor, nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997. 

O artigo 34 da ainda referida Lei Complementar estabelece que a licença 

ambiental deve observar as seguintes etapas: Licença Prévia (LP), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), nos mesmos termos da Resolução 

CONAMA nº 237/1997. 

Observa-se que o exercício da polícia ambiental pelo Poder Público do 

Município de Natal está fartamente embasado por inúmeros instrumentos normativos 

de indubitável qualidade técnica. O problema aqui não é a ausência de leis, mas a 

traspasse da abstração normativa para a concretude dos fatos no mundo real. 
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6. A REGULAÇÃO COMO NOVA FORMA DE POLÍCIA AMBIENTAL  

 

6.1. Polícia ambiental como instrumento da boa gove rnança na garantia da 

defesa ambiental 

 

O Estado existe para que, em nome da população que se dispõe sobre um 

determinado território, se possa exercer um governo, soberano, capaz de suprir as 

necessidades básicas de todos e que também seja capaz de assegurar a paz social. 

Para tanto, as pessoas abrem mão de parcela de suas vontades e de impulsos 

instintivos em nome de um “contrato” social para uma boa convivência. 

Nesta exposição, Ioberto Tatsh Banunas recorda que Thomas Hobbes, 

imortalizado pelo Leviatã, configura o primitivo Estado, a única maneira que os 

homens possuem para instituir, entre sim, um poder comum:  

“(...) conferir toda sua força e poder a um homem, ou uma assembléia de 
homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de 
votos, a uma só vontade (...) é como se cada homem dissesse a cada 
homem (...) transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este 
Homem ou a esta Assembléia de homens, com a condição de transferires a 
ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. 
Feito isso, à multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado (...) É 
esta a geração daquele grande Leviatã (...) ao qual devemos (...) nossa paz 
e defesa (...)190”. 

 

Em face destes fatos, a boa governança é um imperativo de validade do 

próprio Estado, pelo menos em razão de ser, teoricamente. 

Interessante colacionar a este estudo a concepção que Paulo Affonso Leme 

Machado tem sobre governança ambiental, ou boa governança ambiental. Ele 

ressalta que após a Conferência das Nações Unidas de 1992, realizada no Rio de 

Janeiro, tomou força a teoria da governança ambiental. A idéia central desta teoria é 

que os Estados têm o papel de guardiães da vida, da liberdade, da saúde e do meio 

ambiente. Garantir a liberdade responsável: liberdade para empreender, liberdade 

para descobrir e aperfeiçoar tecnologias, liberdade para produzir e comercializar, 

sem arbitrariedades ou omissões dos Estados, liberdade que mantém a saúde dos 

seres humanos e a saúde ambiental (sanidade ambiental). A liberdade que 

engrandece a humanidade e o meio ambiente exige um Estado de Direito, em que 

                                                 
190 BANUNAS, Ioberto Tatsh. Poder de polícia ambiental e o município : guia jurídico dos gestor 
municipal ambiental; orientador legal do cidadão ambiental. Porto Alegre: Sulina, 2003. pág. 30. 
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existam normas, estruturas, laboratórios, pesquisas e funcionários, independentes e 

capazes191. 

Destaca ainda o supracitado professor que as gerações presentes querem 

ver os Estados ainda como defensores do meio ambiente para as gerações futuras, 

que ainda não tem voz. Para ele, os Estados precisam ser os curadores dos 

interesses das gerações futuras192. 

É possível concluir que no quesito garantia a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, nos termos da Constituição Federal de 1988 (art. 225), 

ter-se-á boa governança quando o Estado, através de sua estrutura, estiver apto a 

realizar uma fiscalização independente, onde os únicos requisitos a serem 

observados são técnicos. Mais uma vez, convém destacar que somente assim, será 

possível o exercício de um poder de polícia ambiental realmente comprometido com 

as funções constitucionais fixadas para o Estado brasileiro. Esta nova concepção de 

fiscalização ambiental e urbanística, como será exposta a seguir, está mais 

relacionada a uma medida de regulação ambiental do que de exercício de um poder 

de polícia ambiental. 

Nas últimas décadas observa-se claramente um crescimento acentuado dos 

principais centros urbanos do Brasil, principalmente os situados nas regiões 

Nordeste e Norte do país. Neste contexto, devido a uma falta de planejamento 

urbano, muitas destas cidades acompanham o surgimento de toda sorte de mazelas, 

muitas delas relacionadas com a ausência de cumprimento da legislação ambiental 

e urbanística já existente. 

Ocorre que a questão urbanística, como tratada em linhas passadas, só veio 

ganhar força recentemente, há menos de uma década, com a regulamentação dos 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal pela Lei 10.257/2001, conhecida como 

Estatuto da Cidade. Esta importante lei, que traçou as diretrizes gerais do 

planejamento urbano passou a existir no momento em que os maiores centros 

urbanos do Brasil já tinha consolidado seus problemas urbanos crônicos. A esta 

questão foi apresentada solução, só que essa solução tem um custo elevado, seja 

em termos financeiros, seja em termos políticos e sociais. O fato é que muitos 

                                                 
191 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. pág. 106-108. 
192 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro . 16. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008 107-108. 
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Estados da federação têm muitos instrumentos jurídicos de defesa ambiental, mas 

não têm estrutura suficiente para realizar uma eficaz fiscalização da legislação 

ambiental e urbanística. 

Os órgãos ambientais, na maioria dos casos, são preenchidos por 

profissionais nomeados para o exercício de cargos em comissão pelos chefes da 

Administração Pública ou de órgão a ela vinculados, fato este que os tornam (direta 

ou indiretamente) atrelados aos interesses de quem os nomeou. Isto prejudica, e 

muito, o livre desempenho das funções destes órgãos. 

Vale lembrar ainda que a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, §3º 

que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados, e que um dos 

principais causadores de danos ambientais é o próprio Estado193. Nestes casos, a 

autonomia e independência de órgãos ambientais especiais, revestidos de inúmeras 

garantias, seria pressuposto de uma maior concretude ao princípio da eficiência 

administrativa em matéria ambiental. 

Em face destas observações, percebe-se que uma mudança de postura do 

Estado mostra-se como crucial para que se possa dar uma resposta mais efetiva em 

favor da defesa ambiental e da garantia de um desenvolvimento sustentável, 

principalmente nos centros urbanos, núcleos crescentes de degradações ambientais 

e sociais. 

Políticas Públicas194 são manifestações da intenção governamental. São os 

alicerces que se afixam no embasamento constitucional que lhe dá substrato. São 

                                                 
193 Neste sentido é também o entendimento de Edson Camara de Drummond Alves Junior que 
ressalta que “De acordo com o que preceitua o caput do já mencionado artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988, é obrigação do Estado, em conjunto com a sociedade, a proteção do meio 
ambiente. Mas, em determinados momentos, verificamos que, ao invés de ser o guardião, o Poder 
Público se torna o maior degradador ambiental, quando, por exemplo, não faz o tratamento sanitário 
nas cidades, jogando toneladas de material poluente nos rios e mares, no decorrer de obras públicas, 
ou na omissão de seu dever fiscalizador de atividades passíveis de degradação ambiental”. (JÚNIOR, 
Edson Câmara de Drummond Alves. A Responsabilidade Patrimonial do Estado por Dano 
Ambiental no Direito Brasileiro: Qual a Teoria a se  Adotar? Extraído do site: Universo Jurídico 
<http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/6158/a_responsabilidade_patrimonial_do_estado_por_d
ano_ambiental_no_direito_brasileiro_qual_a_teoria_a_se_adotar>. Acesso em 31 de julho de 2009. 
194 Sobre políticas públicas vale destacar exposição feita por Francisco G. Hidemann, onde ressalta 
que a definição de política pública inclui ao mesmo tempo dois elementos-chave, a saber: ação e 
intenção. Pode até haver política sem uma intenção formalmente manifestada, mas não haverá de 
forma alguma uma política positiva se não houver ações que materializem uma intenção ou propósito 
oficial eventualmente enunciado. (HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas 
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muito importantes, uma vez que traçam uma diretiva, a qual não se deve desviar, 

sob pena de comprometer os fins do Estado. Gestão pública eficiente se faz quando 

não só não se desvia deste traçado, mas quando o faz da forma mais ágil e 

econômica que possa existir.  

A idéia de eficiência provém da ciência econômica e significa uma 

aproximação da idéia do ótimo de Pareto195 ou, como prefere Vasco Rodrigues, 

Pareto-eficiente. Para tanto este autor nos faz supor a possibilidade de alterar uma 

determinada situação, por exemplo, modificando a lei em vigor. Esta alteração 

constitui uma melhoria de Pareto se beneficia, pelo menos uma pessoa e não 

prejudica ninguém. Quando assim acontece, os economistas dizem que a situação 

resultante da alteração é superior à situação anterior ou mais eficiente do que essa 

situação. Suponha-se que, depois de uma primeira melhoria de Pareto, era, de novo, 

possível aumentar a utilidade de uma pessoa sem prejudicar ninguém. Essa 

segunda alteração consistiria uma nova melhoria de Pareto. E outras poderiam 

existir. No entanto, segundo este autor, depois de uma sucessão de melhorias de 

Pareto, acabará inevitavelmente por se atingir uma situação em que já não é 

possível aumentar a utilidade de mais ninguém, sem prejudicar outrem. Diz-se então 

que esta situação é um óptimo de Pareto ou, para evitar o conteúdo valorativo da 

palavra, “óptimo”, Pareto-eficiente196. 

Diante destas considerações, é possível concluir afirmando que se atinge a 

eficiência administrativa quando se nota o cumprimento e o desenvolvimento ótimo 

das políticas públicas do Estado, nas mais variadas áreas de atuação, 

principalmente na ambiental. 

                                                                                                                                                         
de desenvolvimento . In: HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José Francisco (org.). Políticas 
públicas e desenvolvimento . Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009. pág. 30.   
195 Eficiência ou ó(p)timo de Pareto é um conceito de economia desenvolvido pelo italiano Vilfredo 
Pareto. Uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto se não for possível melhorar a 
situação, ou, mais genericamente, a utilidade de um agente, sem degradar a situação ou utilidade de 
qualquer outro agente econômico. Existem 3 condições que necessitam ser preenchidas para que 
uma economia possa ser considerada Pareto Eficiente: a) Eficiência nas trocas - o que é produzido 
numa economia é distribuído de forma eficiente pelos agentes econômicos, possibilitando que não 
sejam necessárias mais trocas entre indivíduos, isto é a taxa marginal de substituição é mesma para 
todos os indivíduos; b) Eficiência na produção - quando é possível produzir mais de um tipo de bens 
sem reduzir a produção de outros, isto é, quando a economia se encontra sobre a sua curva de 
possibilidade de produção; c) Eficiência no mix de produtos - os bens produzidos numa economia 
devem reflectir as preferências dos agentes econômicos dessa economia. A taxa marginal de 
substituição deve ser igual à taxa marginal de transformação. Um sistema de preços de concorrência 
perfeita permite satisfazer esta condição. (Informação extraída do site: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia_de_Pareto. Acesso em 24 de julho de 2010). 
196 RODRIGUES, Vasco. Análise econômica do direito . Coimbra: Almedina, 2007. Págs. 26-27. 
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6.2. Estado regulador ambiental: tendência em face das complexidades 

observadas na atualidade 

 

Neste tópico abordaremos dois assuntos de atualidade incontroversa, e de 

suma importância para a garantia dos direitos fundamentais da população brasileira, 

principalmente no caso de uma economia globalizada como a do Brasil, onde os 

reflexos deste processo de produção capitalista atingem as mais profundas relações 

sociais e econômicas, e ainda, afetam o equilíbrio dos mais variados ecossistemas e 

ambientes, sejam eles naturais ou culturais (espaços produzidos). A globalização é 

uma realidade inevitável que avança fortemente sobre os interesses estatais, sendo 

em muitos casos um fenômeno mais rápido do que a capacidade de absorção ou de 

reflexão sobre seus efeitos. Esses assuntos acima referidos são os seguintes: 

Estado Regulador e Regulação Ambiental. Vejamos cada um deles, separadamente, 

a seguir: 

Sobre esta nova concepção de Estado, José Joaquim Gomes Canotilho 

ensina que as tarefas sociais e econômicas do Estado não se identificam com 

monopólio estatal e há muito que deixaram de ser recomendadas como base no 

esquema dicotômico da separação entre Estado e sociedade. O Estado, de uma 

maneira geral, não possui condições de construir e manter infra-estruturas 

rodoviárias, de energia, de telecomunicações, de tratamento de resíduos, mas deve 

assumir a responsabilidade regulativa de serviços públicos essenciais. De uma 

forma crescente, a própria regulação e supervisão é confiada a entidades 

administrativas independentes, não diretamente subordinadas ao poder público 

governamental197. 

Das lições de José Joaquim Gomes Canotilho extrai-se ainda que o Estado 

Regulador está assente na institucionalização de entidades independentes aptas 

para estabelecer os esquemas regulativos das regras do jogo econômico e para 

dirimir os conflitos em domínios setoriais políticos e economicamente sensíveis. 

Ainda como ponto de contato com o “Estado garantidor” e “Estado regulador”, situa-

se o Estado econômico, ou seja, um substituto do “Estado financeiro” clássico, com 

a passagem do orçamento financeiro ao orçamento econômico e do orçamento 

                                                 
197 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição . 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. pág. 351-352. 



 151 

anual ao orçamento plurianual, e com a criação de sistemas de controle a posterior 

assentes na avaliação da eficácia e da boa utilização dos recursos financeiros 

(desempenho econômico-financeiro), segundo os métodos de gestão privada198.  

Em outras palavras, o Estado, ao longo do tempo, verificou que a 

intervenção direta na economia (monopolista ou concorrencial) não estava sendo 

capaz de garantir a oferta de serviços públicos de boa qualidade à população, tendo 

por motivos tanto os custos destas atividades, a sua inabilidade técnica e ainda 

devido ao fato de ter que suportar outras obrigações tais como garantir a saúde, a 

educação, etc. Por esta razão, o Estado brasileiro teve que se render aos apelos das 

privatizações, que ocorreram em diversos setores da economia. 

Este processo foi facilitado pela adoção, por parte do Estado brasileiro, de 

uma série de medidas estruturantes, principalmente em âmbito constitucional. Para 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto199, estas mudanças podem ser divididas em três 

etapas, a seguir expostas:  

A primeira mudança substantiva da ordem econômica brasileira foi a 

extinção de determinadas restrições ao capital internacional. A Emenda 

Constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995, suprimiu o art. 171 da Constituição 

Federal, que trazia a conceituação de empresa brasileira de capital nacional e 

admitia a outorga a elas de proteção, benefícios especiais e preferências. Esta 

mesma emenda alterou a redação do art. 176 para permitir a pesquisa e lavra de 

recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia elétrica sejam 

concedidos ou autorizados a empresas constituídas sob as leis brasileiras, 

dispensada a exigência do controle do capital nacional. A Emenda Constitucional nº 

7, de 15 de agosto de 1995 também trouxe mudanças, que permitiram, por exemplo, 

que embarcações estrangeiras realizassem navegação de cabotagem e interior. A 

Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio e 2002 permitiu a participação de 

estrangeiros em até 30% (trinta por cento) do capital das empresas jornalísticas e de 

radiodifusão.  

                                                 
198 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. O princípio democrático sobre a pressão dos novos 
esquemas regulatórios. In: Revista de direito público e regulação . Centro de Estudos de Direito 
Púbico e Regulação (CEDIPRE). Coimbra: Universidade de Coimbra, Maio de 2009. Pág. 99.  
199 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Direito regulatório : a alternativa participativa e flexível para 
a administração pública de relações setoriais complexas no estado democrático. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, pág. 23-24 



 152 

A segunda etapa de reformas modificou a feição da ordem econômica 

brasileira, realizando a flexibilização dos monopólios estatais. A Emenda 

Constitucional nº 05, de 15 de agosto de 1995 alterou o §2º do art. 25, abrindo a 

possibilidade de os Estados-Membros concederem às empresas privadas a 

exploração dos serviços públicos locais de distribuição de gás canalizado. O mesmo 

se passou em relação aos serviços de telecomunicações e de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens. A Emenda Constitucional nº 09, de 09 de novembro de 1995 

rompeu o monopólio estatal na área do petróleo, facultando à União Federal a 

contratação com empresas privadas para a realização dos serviços de pesquisa e 

lavra de jazidas de petróleo e gás natural, e também nas outras etapas 

subseqüentes.  

Por fim, a terceira etapa de transformações estruturantes, conhecida como 

período das privatizações, operou-se sem alteração no texto constitucional, 

realizando-se através da edição da Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, que instituiu o 

Programa Nacional de Desestatização, mais tarde substituída pela Lei 9.491, de 09 

de setembro de 1997. 

Neste sentido, convém lembrar ainda os ensinamentos de Luís Roberto 

Barroso, que destaca que a constatação de que o Estado não tem os recursos para 

os investimentos necessários e que, além disso, é um mau administrador, conduziu 

ao processo de transferência para o setor privado da execução de serviços públicos. 

Foi antes um imperativo das circunstâncias do que uma opção ideológica. No 

entanto, ainda segundo este autor, o fato de certos serviços públicos serem por 

empresas privadas concessionárias não modificam o seu caráter público, uma vez 

que o Estado conserva responsabilidades e deveres em relação à sua prestação 

adequada. Por esta razão, a privatização trouxe drástica transformação no papel do 

Estado, que deixou de ser protagonista na execução dos serviços, para atuar na 

fiscalização, regulação e planejamento das empresas concessionárias. É neste 

contexto que surgiram as agências reguladoras200. 

Sobre esta interferência do Estado na ordem econômica, Celso Antônio 

Bandeira de Mello destaca que a mesma pode ocorrer de três modos distintos, a 

saber: (a) através de seu poder de polícia, ou seja, mediante leis e atos 

                                                 
200 BARROSO, Luís Roberto. “Natureza jurídica e funções das agências reguladoras de serviços 
públicos. Limites de fiscalização a ser desempenhada pelo Tribunal de Contas do Estado” RTDP 
25/76-77. São Paulo, Malheiros Editores, 1999. 
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administrativos expedidos para executá-las, como “agente normativo e regulador da 

atividade econômica” – caso no qual exercerá funções de “fiscalização” e em que o 

“planejamento” que conceber será meramente “indicativo” para o setor privado” e 

“determinante para o setor público”, nos termos do art. 174; (b) ora ele próprio, 

excepcionalmente, atuará empresarialmente, mediante pessoas que cria com tal 

objetivo; (c) mediante incentivos à iniciativa privada (art. 174), estimulando-a com 

favores fiscais ou financiamentos, mesmo a fundo perdido201. 

Estado Regulador é a denominação dada ao modelo de Estado em que este 

tem que intervir no domínio econômico e social de modo a assegurar a garantia de 

inúmeros direitos fundamentais, todos eles reunidos em torno do princípio maior da 

dignidade da pessoa humana. Esta intervenção se faz necessária, como visto em 

linhas passadas, para que os serviços públicos que estão delegados a particulares 

possam ser prestados da melhor forma possível, ou seja, que estes serviços gerem 

benefícios à coletividade (usuária dos mesmos) como um todo. 

Este tipo de intervenção só é possível porque a Lei determinou a criação de 

órgãos específicos, revestidos de diversas garantias, sem as quais ficaria 

comprometida a atuação dos mesmos. Tais órgãos são as Agências Reguladoras, 

também denominados entes independentes. 

Sobre tais agências, Lizziane Souza Queiroz e Fabiano André de Souza 

Mendonça explicam que a fim da boa prestação de seus propósitos, estas dispõem 

de certa autonomia em termos hierárquicos, vez que seu diretor geral, apesar de 

nomeado pelo Presidente da República, possui estabilidade para que os governos 

posteriores não o destituam, além das demais garantias: são autarquias de regime 

especial, fazendo parte da estrutura do Poder Executivo; geralmente tem a sua 

criação prevista em Lei; possui capacidade de auto-administração, apesar da 

restrição na elaboração de normas legais ou com força de lei, o que nos remete à 

tão polêmica discussão sobre o poder normativo das mesmas; possuem 

personalidade jurídica pública; são órgãos especializados no setor que regulam, 

promovendo uma regulação técnica, devendo estar adstrita aos propósitos que 

motivaram a sua criação202. 

                                                 
201 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo . 26 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 
202 QUEIROZ, Lizziane Souza; MENDONÇA, Fabiano André de Souza. “O papel do estado regulador 
na concretização dos direitos fundamentais”. In: MENDONÇA, Fabiano André de Souza; FRANÇA, 
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Ainda sobre a regulação, é de se destacar que quando entra em cena o 

administrador público surge a primeira expressão normativa, no campo da 

regulação, o poder de polícia administrativa, como expresso no art. 78 da Lei 

5.172/1966. Frise-se ainda que consoante o art. 145, II da CF, entre os tributos que 

podem ser instituídos pelas unidades político-federativas estão incluídas as taxas, 

devidas “em razão do exercício do poder de polícia” quando se traduz já em atos 

concretos, tais como autorizações, interdições, etc. 

Não se deve confundir, em seus sentidos normativos, os termos “regular” e 

regulamentar como se fossem sinônimos, como o fazem alguns. Embora ambas 

sejam segmentos do poder normativo estatal, e tenham a mesma origem 

etimológica, a regulamentação ocorre mediante a expedição de decretos, portarias, 

resoluções, e outras modalidades, sendo, portanto, atividade-meio. Constitui a 

atuação instrumental da Administração Pública, e a vincula na execução das leis.  

O mister executivo é inerente à Administração Pública, que, através de seus 

regulamentos, ao invés de decidir em cada caso concreto, antecipa-se e dispõe 

normativamente sobre sua conduta. Neste sentido, em síntese, regulamentar é uma 

fase do executar. Já “regular” corresponde à edição de regras jurídicas harmoniosas 

de interesses, no seio da sociedade, disciplinadoras de espaços e usos sociais, 

inclusive o mercado, a envolver os atores que os compõem, estando sujeitas ao 

cumprimento dessas regras, sendo também parcela de atividade-fim administrativa, 

e correspondendo ao exercício do poder de polícia. 

Esclareça-se ainda que a distinção entre “regular” e “regulamentar” é 

imprescindível na fixação de limites do controle jurisdicional, segundo inteligência do 

Supremo Tribunal Federal. Entende este Tribunal que “não cabe ação direta contra 

norma que regulamenta lei, porquanto se está diante de questão de ilegalidade e 

não de inconstitucionalidade”.  

Com efeito, se “regular” não é “regulamentar”, constituindo segmento 

próprio do poder normativo estatal e tendo, por destinatários, terceiros, vinculados 

ao cumprimento da norma reguladora, pode haver vício direto de 

inconstitucionalidade, o que alarga os lindes do controle jurisdicional: cabe a ação 

direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo. 

                                                                                                                                                         
Vladimir da Rocha; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (org.) Regulação econômica e proteção 
dos direitos humanos : um enfoque sob a óptica do direito econômico. Fortaleza: Fundação Konrad 
Adenauer, 2008, pág. 128.  
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Percebe-se, diante do exposto até então, que a dimensão estatal política 

cede lugar, gradativamente à dimensão estatal executiva. Como explica José 

Joaquim Gomes Canotilho, a verdadeira ciência de direção deixou de ser o direito 

constitucional com seus dogmas democrático-legitimatórios das decisões político-

legislativas, para passar a ser a ciência do direito administrativo – sobretudo da 

“nova ciência do direito administrativo” – agora convertida a ciência das instâncias 

politicamente decisório-executivas”203. 

Em síntese, como ensina Lizziane Souza Queiroz e Fabiano André de 

Souza Mendonça, a regulação é o meio pelo qual o Estado exerce alguma influência 

em algum setor, no caso da regulação econômica, no setor econômico. É o meio 

que o Estado possui a partir de setores os quais ele concedeu à iniciativa privada o 

exercício das funções de orientá-las para que alcance os objetivos pretendidos pelo 

próprio Estado, caso estivesse exercendo a função diretamente204. 

Como visto, o Estado Regulador Ambiental é aquele Estado que intervém 

de modo a viabilizar a concretização dos princípios básicos da defesa ambiental, 

entre eles os princípios da prevenção, da precaução, do desenvolvimento 

sustentável, do poluidor-pagador, do ambiente ecologicamente equilibrado, do 

controle do poluidor pelo Poder Público, da participação, da educação ambiental, da 

cooperação entre os povos, da função socioambiental da propriedade. 

A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história das 

Constituições brasileiras, dedicou um capítulo exclusivo ao trato das questões 

ambientais. É o capítulo VI, que no art. 225, estabelece 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.205” 

Dispõe ainda o parágrafo primeiro, inciso III deste artigo, que incumbe ao 

Poder Público: “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

                                                 
203 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. O princípio democrático sobre a pressão dos novos 
esquemas regulatórios. In: Revista de direito público e regulação . Centro de Estudos de Direito 
Púbico e Regulação (CEDIPRE). Coimbra: Universidade de Coimbra, Maio de 2009. Pág. 100. 
204 QUEIROZ, Lizziane Souza; MENDONÇA, Fabiano André de Souza. O papel do estado 
regulador na concretização dos direitos fundamentai s. In: MENDONÇA, Fabiano André de 
Souza; FRANÇA, Vladimir da Rocha; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (org.) Regulação 
econômica e proteção dos direitos humanos : um enfoque sob a óptica do direito econômico. 
Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008, pág. 124. 
205 SILVA, Carlos Sérgio Gurgel da. Análise da efetividade da legislação ambiental no c ombate 
ao processo de desertificação na região do Seridó P otiguar . Revista de Direito Ambiental nº 50 
(abril-junho de 2008). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. pág. 35.  
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seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”. Desta forma, 

não resta dúvida que quando um município qualquer disciplina os usos e formas de 

ocupação do solo urbano, instituindo, através de lei (Plano Diretor), Zonas de 

Proteção Ambiental, está buscando dar efetividade ao conceito de cidade 

sustentável, tendo-se como base o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

Como se percebe claramente, a Constituição brasileira de 1988 revelou uma 

grande preocupação com a qualidade ambiental dos diversos ecossistemas 

brasileiros e ainda com o meio ambiente cultural. 

No entanto, verifica-se na prática uma ausência de aplicabilidade da 

legislação ambiental brasileira, devido principalmente a interesse políticos, 

partidários, ausência mínima de infra-estrutura para fiscalização (física e de 

pessoal), falta de clareza quanto à definição das competências dos órgãos 

responsáveis pelas ações de fiscalização ambiental, confusões normativas206, sem 

falar nos casos, que infelizmente não são isolados, de corrupção nos órgãos de 

fiscalização ambiental. Na atual estrutura de fiscalização ambiental, idealizada pela 

Lei 6.938/91, que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, a 

ingerência governamental e os interesse meramente políticos têm dificultado a 

atuação destes órgãos ambientais, que deveriam possui maiores garantias, assim 

como possuem as agência reguladoras. 

Sabe-se que nem sempre adotar modelos estrangeiros e implantá-los no 

Estado brasileiro pode corresponder a uma boa idéia. Não obstante alguns modelos 

não tenham se adaptado bem a nossa realidade, alguns outros se adaptaram muito 

bens gerando frutos positivos para a sociedade brasileira. A idéia de instituição de 

uma agência reguladora em matéria ambiental no Brasil poderia resolver esse 

                                                 
206 O Brasil possui um das legislações mais completas e complexas em matéria de defesa ambiental. 
É bem provável que não exista sequer algum elemento da fauna, flora, dos recursos minerais ou 
qualquer bem ambiental que não tenha sido atingido por regulamentações ambientais. No entanto, a 
ausência de uma sistematização ou de uma codificação em matéria de direito do ambiente permite a 
existência de confusões na aplicação de uma norma, pois podemos estar diante de uma norma que 
não merece observância por não ter sido recepcionada pela nova ordem jurídica instaurada após a 
Constituição de 1988, ou que já tenha sido tacitamente revogada por outra norma mais recente. 
Ademais, a própria Constituição Federal de 1988, em seus artigos 23 e 24 não deixa clara a 
competência da União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios em matéria 
ambiental, o que tem gerado muitos questionamentos perante os tribunais. 
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impasse em relação à fixação de competências entre entes da federação, ou até 

mesmo superar, de uma vez por todas os questionamentos sobre a validade das 

Resoluções emitidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que 

lotam os tribunais, além de reduzir significativamente o poder de ingerência dos 

Poderes Públicos sobre a atuação dos agentes responsáveis, por exemplo, pelo 

licenciamento ambiental, em razão as garantias e prerrogativas que as agências 

administrativas independentes possuem, além ainda do requisito técnico, 

assegurado com a especialidade de seus membros. 

A regulação ambiental está intimamente ligada à idéia de licenciamento 

ambiental de atividades. O licenciamento ambiental, como se sabe, é o principal 

instrumento capaz de dar efetividade ao princípio da precaução, uma vez que atua 

na prevenção do dano, e como se sabe, em termos de defesa ambiental, a 

prevenção é muito mais eficiente do que a reparação do dano, até porque em alguns 

casos os danos são irreparáveis ou de difícil e duradoura reparação. 

O Estado Regulador Ambiental é aquele Estado que intervém de modo a 

viabilizar a concretização dos princípios básicos da defesa ambiental, entre eles os 

princípios da prevenção, da precaução, do desenvolvimento sustentável, do 

poluidor-pagador, do ambiente ecologicamente equilibrado, do controle do poluidor 

pelo Poder Público, da participação, da educação ambiental, da cooperação entre os 

povos, da função socioambiental da propriedade. 

A Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história das 

Constituições brasileiras, dedicou um capítulo exclusivo ao trato das questões 

ambientais. É o capítulo VI, que no art. 225, estabelece 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.207” 

Dispõe ainda o parágrafo primeiro, inciso III deste artigo, que incumbe ao 

Poder Público: “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”. Desta forma, 

                                                 
207 SILVA, Carlos Sérgio Gurgel da. Análise da efetividade da legislação ambiental no c ombate 
ao processo de desertificação na região do Seridó P otiguar . Revista de Direito Ambiental nº 50 
(abril-junho de 2008). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. pág. 35.  
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não resta dúvida que quando um município qualquer disciplina os usos e formas de 

ocupação do solo urbano, instituindo, através de lei (Plano Diretor), Zonas de 

Proteção Ambiental, está buscando dar efetividade ao conceito de cidade 

sustentável, tendo-se como base o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

A regulação ambiental está intimamente ligada à idéia de licenciamento 

ambiental de atividades. O licenciamento ambiental, como se sabe, é o principal 

instrumento capaz de dar efetividade ao princípio da precaução, uma vez que atua 

na prevenção do dano, e como se sabe, em termos de defesa ambiental, a 

prevenção é muito mais eficiente do que a reparação do dano, até porque em alguns 

casos os danos são irreparáveis ou de difícil e duradoura reparação. 

A eficiência ambiental é um tema novo assim como a regulação ambiental. 

Constitui forma de garantia e efetividade do artigo 225, §1º da Constituição Federal 

de 1988, que determina ser incumbência do poder público a exigência de estudo 

prévio de impacto ambiental (daí o caráter preventivo) sempre que uma determinada 

obra ou atividade for considerada com capaz de causar significativa degradação 

ambiental. Note-se que o constituinte até admite o impacto ambiental, até porque 

toda e qualquer intervenção humana no ambiente natural causa desequilíbrios, por 

menores que sejam. Diante deste quadro, percebe-se que a Constituição brasileira 

não é “ecoxiita208”, ela apenas se preocupa com aquele dano capaz de alterar 

sobremaneira as características ambientais a ponto de revelar reflexos prejudiciais à 

sociedade humana. 

Percebe-se diante do exposto, que a Constituição brasileira assegura a 

adoção de medidas por parte do Estado para proteger o homem, uma vez depende 

dos valores humanos para a determinação do que é impacto ambiental significativo 

ou não. Em termos filosóficos, um impacto significativo para determinados seres 

vivos pode não ser para os humanos. Faz-se esta exposição apenas para mostrar 

que apesar de ser considerada uma “Constituição verde”, a Constituição Federal de 

                                                 
208 Ecoxiita é a maneira de falar que alguém é um ambientalista extremista, daqueles que são contra 
quase toda intervenção do homem no ambiente natural, pelo fato de se reconhecer ao meio ambiente 
um valor supremo que estaria acima de qualquer interesse humano. A Constituição Federal de 1988 
demonstra, em diversos dispositivos que está preocupada apenas como o dano ambiental 
considerado significativo, ou seja, aquele capaz de alterar a capacidade de suporte de determinados 
ecossistemas. Os Xiita são o segundo maior grupo de crentes do Islão, constituído por 16% 
(dezesseis por cento) dos muçulmanos. São extremamente radicais, no que tange à sua fé e aos 
rituais religiosos. 
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1988 quis delimitar o espaço de discricionariedade das políticas ambientais aos 

interesses humanos. 

Pelo que se observa, é possível a instalação e operação de obra ou 

atividade sem que se tenha a exigência de estudo prévio de impacto ambiental, 

desde que a Administração Pública, responsável pela análise do projeto, entenda 

(em seu juízo de discricionariedade) que tal empreendimento não é capaz de gerar 

significativa degradação ambiental.  

Por esta razão, entende-se a existência do princípio da tolerabilidade do 

dano ambiental não significativo. Este fato, por si só gera preocupações, na medida 

em que se pensarmos em ingerências do Poder Público, motivadas por interesses 

escusos, nestes órgãos ambientais, os quais estão vinculados, direta ou 

indiretamente à Administração Pública Direta, verificar-se-á a fragilidade deste 

sistema. 

A regulação ambiental é algo que merece especial atenção, principalmente 

devido às conseqüências que podem advir de uma ausência do Estado na correção 

de irregularidades, de uma falta de planejamento e da ausência de regulamentação 

quando as leis em sentido formal não forem aptas a evitar danos presentes e 

futuros. 

A fiscalização constitui parte do poder de polícia do Estado, correspondendo 

à ação de verificação da conformidade entre as condutas praticadas ou não 

praticadas (omissão) com o que está previsto na hipótese legal, de modo que seja 

possível a aplicação das medidas corretivas necessárias ou, se for o caso, a 

aplicação de sanções. Constitui instrumento hábil para a concretização de políticas 

públicas ambientais e para a efetividade de diversos princípios constitucionais em 

matéria ambiental, sendo os principais o da precaução e o do desenvolvimento 

sustentável. 

Os limites da fiscalização ambiental estão traçados nas leis formais, ou seja, 

nos produtos legislativos ou nas normas com força de lei, enquanto válidas (medidas 

provisórias), tendo como regulamentos de execução, em alguns casos, Resoluções 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). São estas as balizas para a 

atuação dos agentes responsáveis pela fiscalização ambiental. 

Verifica-se que parte da doutrina considera fiscalização ambiental e 

regulação ambiental como sendo termos sinônimos. Tal fato não pode ser assim 

entendido em razão das marcantes distinções existentes entre ambos os institutos. 
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É certo que não se tem no Brasil uma teoria da regulação 209, uma vez que a 

Constituição, em nenhum momento definiu parâmetros que caracterizasse as 

agências reguladoras de modo que sua natureza jurídica fosse identificada com 

elementos próprios. O que se observa no Brasil é que cada uma das agências 

reguladoras possuem determinadas características, tendo apenas alguns pontos em 

comum, tais como mandato fixo de seus dirigentes, autonomia em suas decisões 

técnicas, entre outros. Desta forma, dúvidas não restam sobre a importância de uma 

reforma constitucional que possa estabelecer o regime jurídico das agências 

reguladoras. Tal fato, caso ocorra, certamente significará uma relevante contribuição 

para o desenvolvimento e melhoria das ações estatais em termos de regulação 

ambiental. Verifica-se então que a regulação ambiental constitui uma construção. 

Já os limites da regulação ambiental estão traçados na própria Constituição 

Federal, sendo por esta razão uma atuação bem mais ampla do que a fiscalização 

ambiental. Seu principal objetivo é o motivo que leva a intervenção do Estado no 

domínio econômico e social, ou seja, o cumprimento da função social da 

propriedade, urbana ou rural. 

Outro ponto, em termos de limites de atuação, que distingue a regulação 

ambiental da fiscalização é a função normativa dos órgãos administrativos 

independentes, que possuem a competência para editar normas, tanto por 

delegação normativa, quanto por atribuição própria, para dar cumprimento à fiel 

execução da lei, e ainda, para preencher as lacunas e omissões da lei, quando for 

necessário dar cumprimento aos deveres constitucionais do Estado (modificações 

trazidas pela EC nº 32/2001). 

Desta forma, é possível afirma que os atos normativos e executivos das 

agências reguladoras têm por finalidade dar cumprimento a função social da 

propriedade, e ainda, proteger os direitos fundamentais da população, afastando 

toda e qualquer conduta atentatória aos princípios fundamentais da ordem 

constitucional brasileira, com ênfase no princípio da dignidade da pessoa humana. 

O trato das questões urbanísticas está intimamente relacionado à temática 

do meio ambiente cultural e artificial, ou seja, ao meio ambiente produzido. Desta 
                                                 
209 “... no sistema brasileiro, jamais houve a tentativa de uma teoria geral da regulação. A razão para 
é jurídica e simples. Trata-se tradicional concepção do Estado como agente de duas funções 
diametralmente opostas: a ingerência direta na vida econômica e a mera fiscalização dos 
particulares...” (In: MENDONÇA, Fabiano André de Souza; FRANÇA, Vladimir da Rocha; XAVIER, 
Yanko Marcius de Alencar (org.) Regulação econômica e proteção dos direitos humanos : um 
enfoque sob a óptica do direito econômico. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008, pág. 127 
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forma, quando aqui se fala da regulação ambiental deve-se compreender que o 

termo refere-se também à regulação urbanística. 

Lançando-se sobre a temática aqui versada, Eros Roberto Grau traz à tona 

interessante reflexão:  

“Resultam enriquecidas, destarte, as funções atribuídas à Administração, 
que já não se bastam no mero exercício do poder de polícia, 
consubstanciado na fiscalização do exercício de atividades pelos 
particulares, mas agora compreendem também o poder de estatuir normas 
destinadas à regulação desse mesmo exercício. Ao exercerem a função 
normativa que lhes incumbe, órgãos e entidades da Administração 
dinamizam o que tenho denominado capacidade normativa de 
conjuntura”210. 

 

Por se tratar de uma nova forma de enxergar a atuação do Estado, espera-

se que os debates atuais sobre regulação ambiental e urbanística, levantados por 

boa parte da doutrina nacional, evoluam e sirvam de substrato para a consolidação 

de um mecanismo mais eficiente de controle a eventuais danos coletivos e de 

concretização das políticas públicas. 

Para que esta proteção ambiental ocorra de forma satisfatória é necessário 

que a Administração Pública ambiental atue com eficiência, sendo tal atuação o 

meio para a consecução do resultado esperado, que é o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Entendendo da mesma forma, Antônio Carlos Cintra do Amaral explica que o 

princípio da eficiência, contido no caput do art. 37 da Constituição refere-se à noção 

de meios. Este autor buscou em conceitos da ciência da Administração a concepção 

do real sentido do princípio da eficiência. Encontrou que a eficiência não se 

preocupa com os fins, mas simplesmente com os meios. O alcance dos objetivos 

visados não entra na esfera de competência da eficiência; é um assunto ligado à 

eficácia211.   

Fabiano André de Souza Mendonça, em ensaio sobre a determinação da 

responsabilidade administrativa pelo princípio da eficiência explica que na 

apreciação dessa responsabilidade, não pode passar a largo do jurista averiguar o 

nível de exigência a ser feito ao administrador em relação ao grau de zelo e alcance 

                                                 
210 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto . 7. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008.  pág. 231. 
211 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. O princípio da eficiência no direito administrativo. Revista 
Diálogo Jurídico , Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, nº 14, junho-agosto, 2002. 
Disponível na internet: <http://www.direitopublico.com.br> Acesso em 10 de janeiro de 2010. 
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de fins de sua conduta. Segundo este autor, é o estabelecimento de uma relação 

entre meios e fins que é bem vislumbrada pelo princípio da eficiência, hoje 

expressamente inserido no texto constitucional brasileiro em seu artigo 37, como um 

dos princípios constitucionais expressos da Administração Pública: o “dever de 

eficiência”212. 

O Estado hoje vive uma fase diferenciada onde, segundo Paulo Modesto, não 

foi reduzido ao mínimo, nem é uma instituição em processo adiantado de 

decomposição, como alguns sugerem. Para este autor, o Estado amplia seus 

tentáculos continuamente, penetrando em quase todas as dimensões da vida 

privada, tornando-nos cada vez mais dependentes de suas regulações e controles; 

amplia persistentemente a sua participação no produto bruto nacional, numa sanha 

incansável por novos recursos; endivida-se de forma incontida, sem, entretanto, 

demonstrar capacidade para tratar adequadamente problemas sociais de vulto213. 

Para este autor, em um Estado Democrático e Social, como é o caso do 

Brasil, não se pode descuidar de agir com eficiência, justificando os recursos que 

extrai da sociedade com resultados socialmente relevantes. Isto se deve ao fato de 

que ao Estado Social cabe executar e fomentar a prestação de serviços coletivos 

essenciais. 

Em linhas gerais, cabe ressaltar que qualquer iniciativa que possa tornar mais 

eficiente o exercício do poder do polícia por parte do Estado, em matéria de defesa 

ambiental, será de extrema utilidade, uma vez que o atual sistema de fiscalização, 

da forma como se encontra, não é apto a garantir o direito de todos a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, assim como reza o art. 225 da Constituição 

Federal. 

Como já fora dito anteriormente, o Brasil possui diversos instrumentos 

normativos capazes de garantir a defesa ambiental de forma satisfatória. O que falta 

é a eficiência da Administração Pública no cumprimento de seus comandos, fato 

este que se traduz na necessidade de estruturação dos órgãos de regulação e 

fiscalização ambiental e na criação de garantias e prerrogativas que permitam aos 
                                                 
212 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Ensaio sobre a determinação da responsabilidade 
administrativa pelo princípio da eficiência : graus de eficiência, omissão e concorrência culposa do 
lesado. Texto apresentado no Seminário Virtual “Temas de Responsabilidade Civil”, realizado em 
<www.ambito-jurídico.com.br> de 7 a 9 de novembro de 2006. 
213 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Jus Navigandi , 
Teresina, ano 5, n. 48, dez. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=343> 
acesso em: 28 jul. 2009.  
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agentes responsáveis por esta regulação e fiscalização uma maior liberdade de 

atuação. 

Por fim, vale salientar que a regulação ambiental é algo que merece especial 

atenção, principalmente devido às conseqüências que podem advir de uma ausência 

do Estado na correção de irregularidades, de uma falta de planejamento e da 

ausência de regulamentação quando as leis em sentido formal não forem aptas a 

evitar danos presentes e futuros. 

 

6.3. O Poder Normativo das Agências Reguladoras 

 

Questão polêmica refere-se ao poder normativo das agências reguladoras, 

para criar obrigações e exigir determinadas condutas aos administrados e aos entes 

privados detentores de delegações para a prestação de determinados serviços 

públicos. 

Marçal Justen Filho ressalta que o poder de gerar normas de natureza e 

eficácia abstratas é uma das formas de exercício da competência regulatória estatal. 

No entanto, este poder normativo nunca deve se afastar dos limites concedidos por 

uma lei em sentido formal. 

 Este autor explica que alguns doutrinadores (não ele) entendem que o 

Estado, através da atuação das agências reguladoras, de modo a realizar sua 

competência-fim (regular a atividade concedida à iniciativa privada), pode utilizar-se 

de uma competência-meio, no caso para a criação de normas gerais que inovam no 

ordenamento jurídico (regulamentos autônomos), pois assim fazendo, estariam 

promovendo o interesse público, o que deriva das atividades reservadas ao 

executivo (e assim, não se estaria invadindo campo de competência do legislativo). 

Marçal explica que tal entendimento não pode prosperar sob pena de gerarmos uma 

lesão ao princípio da separação dos poderes. Em situações de relevante interesse 

público e urgência, em que não seja interessante acionar os longos debates 

legislativos, o Poder Executivo pode se valer das Medidas Provisórias214, previstas 

constitucionalmente para situações deste tipo215. 

                                                 
214 No caso de Estados-Membros e Municípios que não tenham previsão em seus textos 
fundamentais para a edição de Medidas Provisórias, as matérias podem ser tratadas por 
regulamentos, desde que nesse processo não haja qualquer inovação marcante ou radical, para a 
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Para este autor, partindo-se do pressuposto de que as atividades privadas 

se subordinam ao princípio da livre iniciativa, seria imperioso reconhecer que as 

intervenções estatais dependeriam necessariamente de lei. A garantia constitucional 

explicitamente indicada no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal de 

1988 exclui o argumento de que a busca pelo bem-comum autorizaria a 

Administração a editar regulamentos autônomos. 

Percebe-se que a criação de normas pelas agências reguladoras na forma 

de regulamentos autônomos não é possível. No entanto, para dar efetividade e 

completude a norma legal será sim possível a edição de normas pelas agências 

reguladoras, mesmo que elas, em certas hipóteses, criem hipóteses não versadas 

completamente nas normas legais. Diante do exposto, percebe-se que o Brasil não 

possui, em relação às agências reguladoras, a mesma natureza jurídica e política 

adotada na Europa, nem muito menos nos Estados Unidos. Nestes outros países, a 

edição de normas autônomas por parte destas agências é completamente possível. 

Na Europa, por exemplo, na Itália e na França, o sistema de governo 

parlamentarista permite, sem maiores restrições, a adoção de regulamentos 

autônomos por parte das agências administrativas independentes (outra 

denominação para as agências reguladoras). Já nos Estados Unidos é a 

Constituição daquele país que permite, por ausência de proibição do tratamento de 

determinadas matérias por órgão diverso do Legislativo, a adoção de regulamentos 

autônomos por parte das agências reguladoras. 

Convém destacar lição de Gustavo Binenbojm, que recorda que com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, um novo 

quadro surgiu com relação ao poder regulamentar no Brasil. É que em tal emenda, 

cujo principal objetivo foi estabelecer limites claros à edição de medidas provisórias, 

foi retirado do texto do art. 84, VI a expressão “na forma da lei”. Ficou assim 

estatuído na nova alínea “a” que compete privativamente ao Presidente da 

República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da 

administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos. Além deste fato, a referida emenda alterou os incisos X 

                                                                                                                                                         
qual é indispensável a existência de lei (FILHO, Marçal Justen. O direito das agências reguladoras 
independentes . São Paulo: Dialética, 2002. pág. 494). 
215 FILHO, Marçal Justen. O direito das agências reguladoras independentes . São Paulo: 
Dialética, 2002, pág. 494-495.  
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e XI do art. 48, extraindo competências normativas do Congresso Nacional que 

agora foram atribuídas ao Chefe do Executivo216.  

Diante destas e de outras modificações, um novo quadro se desenhou em 

relação à possibilidade de edição de regulamentos autônomos no Brasil. O 

entendimento atual, aceito inclusive pelo STF (ADIN nº 3.254-ES; e ADIN nº 2.857-

ES), é de que a matéria relativa à organização e funcionamento da Administração 

Pública pode até ser tratada por regulamento, mas no caso de superveniência de lei 

de iniciativa Presidente da República, esta prevalecerá no que dispuser em sentido 

diverso (princípio da preferência da lei). De igual modo, será cabível a expedição de 

regulamentos autônomos em espaços normativos não sujeitos constitucionalmente à 

reserva de lei (formal ou material), sempre que à míngua do ato legislativo, a 

Administração Pública estiver compelida a agir para cumprimento de seus deveres 

constitucionais. Também neste caso, assegura-se a preeminência da lei 

superveniente sobre os regulamentos até então editados.  

 

6.4. Agências reguladoras como mediadoras no debate  das políticas públicas 

ambientais   

 

As agências reguladoras têm o papel também de chamar a população a 

discutir os grandes temas objeto de sua atuação. Isso não se observa com muita 

freqüência no Brasil, mas faz parte de sua razão de existir. Regulação é uma forma 

de intervenção do Estado de modo a garantir a preponderância do interesse público 

sobre o privado, e nesse processo, nada mais legítimo do que chamar a população 

local e diretamente interessada a opinar sobre os destinos da atuação do Estado. 

Nesta mesma linha de raciocino, Gustavo Binenbojm frisa que as 

autoridades independentes não precisam nem devem ser espaços fechados, 

infensos às posições e opiniões de agentes econômicos, consumidores e da 

sociedade como um todo. A abertura aos debates e deliberações regulatórias 

representa uma tentativa de constituição de uma nova esfera pública, moldada por 

parâmetros mais técnicos e especificamente relacionados à matéria regulada. Este 

autor ressalta que embora este procedimento possa parecer utópico em um país 

                                                 
216 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo : direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. págs. 165-168.  
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sem tradição da participação popular (desmobilização da sociedade civil), e onde há 

má distribuição da informação e do conhecimento, além da elevada desigualdade 

sócio-econômica, nada nos assegura que, sem as autoridades independentes, tal 

situação pudesse ser diferente217. 

E continua o supracitado autor ensinando que o papel da agência como 

mediadora do debate público deve ser enfatizado, traduzindo à sociedade as 

questões tecnicamente complexas submetidas à sua gestão. Através da condução 

de mecanismos de participação voltados ao estabelecimento de um diálogo com a 

sociedade, a agência funcionará como um foro no qual se torne possível a 

comunicação entre a racionalidade econômica e a racionalidade jurídico-política218. 

 

6.5. O Papel da ANP na fiscalização da atividade de  revenda de combustíveis 

 

A Agência Nacional do Petróleo desempenha importante papel na tarefa de 

fiscalizar a atividade de revenda de combustíveis219. A própria Lei do Petróleo, Lei 

9.478/97, no inciso IX do artigo 8º determina expressamente que é atribuição da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) fazer cumprir as boas práticas de conservação 

e uso racional do petróleo, dos derivados, do gás natural e de preservação do meio 

ambiente. As atribuições da ANP se estendem ainda a apresentação das plantas de 

construção, quando exercerá um controle sobre a atividade a ser instalada na 

medida irá verificar se o estabelecimento está de acordo com as normas ambientais 

                                                 
217 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo : direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. págs. 303-304. 
218 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo : direitos fundamentais, democracia 
e constitucionalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Pág. 304. 
219 MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LIBERDADE 
ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. REVENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS. ANP. 
REGULAÇÃO. [...] 
1. Cabe à Agência Nacional de Petróleo (ANP), entidade autárquica criada pela Lei nº 9.478/97, 
regular e fiscalizar a atividade de revenda a varejo de combustíveis. Segundo a ANP, o 
armazenamento do combustível deve ser subterrâneo, exceto no caso de posto revendedor flutuante, 
e a construção deve obedecer às normas da ABNT (NBR 5075). 
2. A lei municipal que exige distância mínima de 500 metros entre dois postos de revenda a varejo de 
combustíveis constitui-se em invasão à competência da União, a quem cabe a regulação dessa 
atividade econômica, e desborda do interesse local de proteção à segurança no Município. Constitui-
se, ainda, em intervenção arbitrária na liberdade econômica, vez que não está respaldada em critério 
técnico apto e suficiente ao fim pretendido, afigurando-se em medida desnecessariamente gravosa, 
que afeta a livre concorrência e o abastecimento. Hipótese em que por se tratar de lei anterior à 
Constituição de 1988 não cabe o incidente de inconstitucionalidade. 
Recurso provido. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70011530805, Vigésima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/07/2005) 
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federais, estaduais e municipais, uma vez que já existem municípios com legislação 

própria sobre o assunto, como é, inclusive, o caso de Natal/RN220. 

Vale frisar também que a Lei 9.847/99, em seu artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, 

e incisos VIII e IX do artigo 3º, os quais dispõem sobre a fiscalização das atividades 

relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, reforça o caráter de órgã de 

fiscalização sobre as questões ambientais da ANP no tocante a este setor. Ao 

mesmo tempo, dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis – como interdição 

total ou parcial do estabelecimento ou dos equipamentos, prevê multas – cujos 

valores podem chegar a R$ 2 milhões – e abre a possibilidade para a adoção de 

medidas de cunho penal pelo Parquet221. 

 

6.6. Falência do sistema de fiscalização ambiental no Brasil: sugestão de 

criação de uma agência nacional de proteção ambient al 

 

Infelizmente no Brasil verifica-se uma enorme lacuna entre a previsão legal e 

a realidade social, devido principalmente a fatores sociológicos. A lei brasileira, em 

muitos casos, está bem à frente da realidade brasileira. Ela se adianta ao contexto 

social atual, tornando-se algo distante de ser concretizado. Soma-se a isso o fato de 

que, em termos de infra-estrutura (física e de pessoal), o Estado não está munido 

dos meios necessários a uma eficiente fiscalização, e ainda pelo fato de que, 

historicamente, este país tem uma tradição em frear a apuração de fatos ilícitos 

movidos por interesses escusos (corrupção). Esta prática, infelizmente, é ainda mais 

comum nos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, que, se quisessem, 

poderiam impor medidas extremamente drásticas ao exercício de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras. 

Obviamente que este fato não é geral. Felizmente existem órgãos sérios, 

como também, infelizmente, existem órgãos corruptos ou relapsos, com profissionais 

respeitados em seus quadros. O fato é que os meios de comunicação, quase que 

                                                 
220 FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos postos de  
revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa Interunidades de 
Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Pág. 34. 
221 FERNANDES, Armando Wilson Alves. Análise sobre a prestação de serviços nos postos de  
revenda de combustíveis nos últimos anos . 2001. 121 f. Dissertação (Programa Interunidades de 
Pós-graduação em Energia – EP/FEA/IEE/IF), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Pág. 35. 
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diariamente, nos informa sobre as mais variadas denúncias envolvendo tais órgãos, 

que acabam por “facilitar” a vida de muitos agentes da degradação ambiental. 

Em face destes apontamentos é que se imagina que um órgão regulador, ou 

melhor, uma agência reguladora ambiental, com as garantias e características que 

lhes são próprias, seria uma boa iniciativa, justamente por corresponder a uma 

evolução do poder de polícia ambiental. Ainda também porque, como exposto em 

momento anterior, a atribuição de competências administrativas comuns (art. 23 da 

Constituição Federal de 1988), assim como de competências legislativas 

concorrentes entre os entes da federação, gera, em muitos casos, confusões que 

acabam por descambar no Judiciário, dificultando, com este entrave, o exercício do 

poder de polícia ambiental. 

Neste sentido, a doutrina mais abalizada já “vê com bons olhos” a instituição 

da regulação ambiental (em sentido estrito). É certo que este tema ainda é 

embrionário, mas não restam dúvidas de que pode vir a contribuir significativamente 

para a defesa do patrimônio ambiental brasileiro. 

Hoje se vive um momento de expansão do mercado global. O fenômeno da 

globalização já se alastrou por quase todo o mundo. Há uma tendência mundial, na 

verdade uma exigência econômica, para que haja uma desregulamentação de 

diversas matérias, sejam elas constitucionais (desconstitucionalização) ou legais 

(deslegalizações). Tais matérias seriam esvaziadas dos textos constitucionais e 

legais e transferidas aos órgãos administrativos independentes, que teriam 

competência para editar regulamentos autônomos, a exemplo da França e da Itália. 

Nem muito, nem tão pouco. A criação de agências reguladoras em matéria 

ambiental não deixa de ser uma boa idéia. No entanto, algumas garantias 

constitucionais e legais devem permanecer, visando à correção de distorções. Até 

porque as normas legais disporão sobre a matéria a ser regulada, funcionando como 

diretrizes de ação, como norte, como linhas gerais. O papel dos órgãos 

administrativos independentes seria, neste sentido, apenas o de complementar 

aquilo que a lei (geral) tivesse omitido ou não tivesse tratado (especificado) e que 

fosse essencial para atingir sua finalidade. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta dissertação foi mostrado que o licenciamento ambiental é 

um importante instrumento para a defesa do meio ambiente, uma vez que funciona 

como um mecanismo de concretização de diversos princípios constitucionais 

ambientais. Atua como uma excelente forma de controle de danos ambientais, 

principalmente danos decorrentes do desenvolvimento da atividade de revenda de 

combustíveis. 

Este trabalho dissertativo teve como principal objetivo analisar aspectos do 

licenciamento ambiental da atividade de revenda de combustíveis, tomando como 

base a realidade do município de Natal/RN, que possui um elevado grau de 

susceptibilidade a contaminações do solo e dos recursos hídricos subterrâneos 

decorrentes de vazamentos de combustíveis, devido principalmente ao fato de seu 

território estar completamente assentado em sedimentos da formação barreiras e 

dunas, que apresentam solos com elevada capacidade de drenagem, ou seja, 

elevado potencial para infiltração. 

Soma-se a este fato outro problema, que se refere à inércia dos órgãos 

ambientais competentes no que tange a realização de licenciamentos ambientais 

nestas atividades.  

Segundo informações prestadas em linhas passadas, vazamentos de 

combustíveis podem causar sérios e irreversíveis danos à saúde das pessoas e do 

próprio ambiente. Assim, a obediência aos termos das Resoluções nº CONAMA 

273/2000 e suas alterações, assim como da Resolução CONAMA nº 09/1993 

tornam-se imperativos de segurança ambiental.  

Vale frisar que a Resolução CONAMA nº 273/2000 torna especial o 

procedimento previsto na Resolução CONAMA 237/1997, adaptando-o aos 

estabelecimentos de revenda de combustíveis. Trata desse assunto de forma ampla 

e minuciosa, estabelecendo exigências e procedimentos obrigatórios, sem os quais 

o órgão ambiental competente pelo licenciamento não pode conceder quaisquer 

tipos de licenças ambientais. 

As Resoluções CONAMA aqui referidas, somadas a normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Este trabalho começou tratando do histórico do transporte rodoviário no 

Brasil e da formação da malha rodoviária nacional, que ganhou impulso após o 
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Plano Nacional de Viação de 1951. Passou-se em seguida a analisar o processo de 

crescimento da malha urbana nacional, que historicamente se concentrou nas áreas 

litorâneas e que teve impulso a partir da década de 1950, com a crescente 

industrialização no país. 

Associada a este crescimento urbano e ainda o crescimento da indústria 

automobilística no Brasil, houve um verdadeiro “boom” na comercialização de 

automóveis no país, fato este que naturalmente gera uma demanda por 

combustíveis. Daí também um crescimento significativo do setor de revenda de 

combustíveis.  

Na seqüência da exposição deste trabalho, foi mostrada a estrutura de 

operação de um posto de revenda de combustível. Como em um “raio-x” foi tratada 

a questão da disposição do maquinário no espaço a ser instalado e como devem 

operar os sistemas disponíveis no mercado para o monitoramento e a operação 

segura da atividade. 

Ao longo deste trabalho, constatamos que o problema não reside, em si, na 

quantidade de postos de revenda de combustíveis espalhados pela cidade, que no 

caso de Natal/RN são 209, segundo dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), mas no incipiente exercício do poder de polícia municipal. 

Tentando corrigir estas distorções, o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte, através da promotoria de defesa do meio ambiente de Natal vem 

instaurando inúmeros inquéritos civis, destinados a apuração de faltas e 

irregularidades cometidas pelos responsáveis pelos referidos estabelecimentos. 

Somada a esta iniciativa, o Ministério Público do Rio Grande do Norte vem firmando 

inúmeros termos de ajustamentos de condutas (TACs) com os empresários do setor. 

Nesta dissertação houve ainda a preocupação em explicar o conteúdo dos 

princípios constitucionais da proteção ambiental, implícitos ou explícitos no texto 

constitucional, fazendo sempre uma relação dos mesmos com a problemática aqui 

versada: o licenciamento ambiental em postos de revenda da capital do Estado do 

Rio Grande do Norte. 

Abordou-se também a questão da tutela do meio ambiente na Constituição 

de 1988, sendo esta a primeira Constituição a dar ao meio ambiente o respeito que 

merece, elevando tal preocupação a status constitucional. Tem-se previsão agora 

para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que falta, no entanto, é mais 

efetividade, ou seja, que os efeitos das normas sejam materializados em ações 
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concretas. Nesta abordagem, partiu-se da Constituição (Meio Ambiente e Política 

Urbana), passando pela Lei 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, com seus instrumentos, tais como o licenciamento ambiental e o 

zoneamento ambiental, os quais tiveram especial destaque nesta dissertação, em 

razão de sua importância para o ordenamento urbano e a garantia de efetivação de 

todos os princípios constitucionais abordados, e ainda instituiu a Sistema Nacional 

do Meio Ambiente, composto por inúmeros órgãos, entre eles o CONAMA, que 

também recebeu especial tratamento neste trabalho. 

No capítulo 5, que representa o âmago do presente estudo, foi feita uma 

abordagem destacada para o licenciamento ambiental em postos de revenda no 

município de Natal/RN. Inicia-se com uma caracterização dos aspectos naturais do 

meio ambiente da cidade de Natal, com destaque para seu solo, relevo, clima, 

embasamento geológico, hidrogeologia, etc. Em seguida, realiza-se um 

levantamento da legislação que suplementa as disposições da Constituição Federal, 

como a Constituição do Estado do RN, e da legislação nacional (Leis Federais, 

Resoluções do CONAMA, etc.) pela legislação municipal com destaque para o Plano 

Diretor de Natal, o Código de Obras de Natal, e a Lei 4.986 de 08 de maio de 1998, 

que estabelece regras específicas para o licenciamento ambiental em postos 

revendedores de combustíveis situados em seu território. 

Por fim, o último capítulo suscitou uma discussão sobre a regulação como 

nova expressão do poder de polícia ambiental. Toda a discussão aqui tratada esteve 

pautada nos princípios da boa governança ou da eficiência administrativa. A idéia ali 

exposta é que a forma como está estruturado o sistema nacional de meio ambiente 

gera alguns problemas de efetividade e que somente uma organização fortalecida o 

bastante como uma agência reguladora específica em matéria de meio ambiente 

seria capaz de gerar a segurança que se espera de um sistema de tutela do 

patrimônio ambiental, isento, ou, ao menos, afastado parcialmente de ingerências 

políticas e econômicas inescrupulosas, atentatórias à dignidade ambiental. 

Ao final desta dissertação, após a abordagem de numerosos aspectos 

acerca do licenciamento ambiental em postos de revenda de combustíveis, pode-se 

concluir que não obstante a legislação brasileira seja rica em regulamentações sobre 

a matéria, ainda há deficiências muito sérias no que tange à estruturação dos órgãos 

ambientais e à eficácia e eficiência de suas ações. Acredita-se que a “politicagem” 

que se realiza no país, aliada às constantes pressões de grandes grupos 
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econômicos, acaba por corromper toda a estrutura de fiscalização ambiental. 

Acredita-se que com a criação de uma agência reguladora em matéria ambiental 

poderia haver uma maior segurança e liberdade de atuação para os agentes 

públicos fiscalizadores, no que tange ao estabelecimento e execução de políticas 

públicas ambientais que realizassem a necessária intervenção no domínio 

econômico e social, de sorte que todas as atividades econômicas desenvolvidas 

pudessem estar pautadas nos princípios que embasam um Estado de Direito 

Ambiental. 

Além desta agência reguladora, se faz necessária uma revisão da legislação 

penal ambiental brasileira, de modo que se possam estabelecer penalidades mais 

graves para aqueles que cometerem crimes contra o meio ambiente e contra a 

administração ambiental. Após este conjunto de reformas, é necessário que haja 

uma mudança na postura dos órgãos responsáveis pela segurança pública e do 

Ministério Público, de modo que os criminosos ambientais e aqueles que violaram a 

integridade da administração ambiental possam ser punidos na forma da lei. 

Somente este conjunto de mudanças é capaz de mitigar este problema que 

ora se vivencia. Diz-se mitigação, pois se entende que a solução do problema só 

ocorrerá a médio ou longo prazo, quando houver uma melhoria significativa na 

educação brasileira, em todos os níveis, principalmente no ensino médio e 

fundamental. Uma população educada estará amplamente conscientizada da 

importância do meio ambiente para a vida como um todo e cobrará, com mais 

empenho, dos agentes e órgãos públicos intervenções que façam cessar os 

problemas postos. Este será o principal desafio do Brasil nas próximas décadas.  

Até o momento não se tem conhecimento de nenhum vazamento em 

tanques de armazenamento subterrâneo de combustíveis em Postos de Revenda no 

município de Natal. No entanto, o risco de que vazamentos deste tipo aconteçam é 

grande, pois estes equipamentos (tanques) estão sujeitos a inúmeros agentes 

intempéricos, diariamente. Pequenas oscilações sísmicas causadas por automóveis 

pesados, contato das peças com água de chuvas e/ou esgotos, pequenos abalos 

sísmicos causados por movimento tectônicos (geralmente associados à falha de 

João Câmara), desgaste químico dos equipamentos subterrâneos (oxidação), entre 

outros fatores, podem causar rupturas nestes equipamentos, permitindo que haja 

fuga de combustíveis através do solo, causando sérios danos ambientais caso 

atinjam os mananciais de água subterrâneas, abundantes na cidade de Natal/RN. 
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Para evitar que isto aconteça, é extremamente importante que o órgão 

ambiental do município, do Estado ou da União (se for o caso) atue com rigor no que 

tange à fiscalização destes Postos de Revenda de Combustíveis, exigindo dos 

responsáveis por estes empreendimentos a comprovação, por exemplo, de que 

realizou teste de estanqueidade recente, de que possui licença ambiental válida, de 

que realizou a adequação dos equipamentos às exigências da Resolução 273/2000 

e às normas da ABNT. Caso o estabelecimento não apresente a documentação 

necessária e obrigatória deverá ser fechado (em nome do princípio ambiental da 

prevenção), dando-se um prazo para a realização das adequações e aplicando-se 

as sanções civis, penais e administrativas cabíveis. 

Vazamentos de combustíveis em uma cidade assentada sobre dunas e que 

tem 70% (setenta por cento) de seu abastecimento (no caso da zona sul da cidade) 

extraído dos aqüíferos (30% (trinta por cento) no caso da zona norte) certamente 

representam um cenário preocupante que pode apresentar repercussões danosas 

ao meio ambiente durante muitos anos.  

Diante deste quadro, percebe-se a gravidade da inércia dos órgãos públicos 

estatais, frente a um cenário de tamanha periculosidade. As ferramentas estão todas 

ao alcance das autoridades públicas competentes. Basta apenas que o Poder 

Público as utilize da forma mais eficiente possível, em prol do interesse público e de 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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I – Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Combus tível (SASC) 

 

• A operação de descarga de combustíveis deve conter câmara de 

calçada impermeável e estanque para contenção de derramamentos; 

descarga selada (bocal adaptador para descarga selada); 

• As unidades de abastecimento (bombas) devem conter câmara de 

contenção estanque e impermeável, com sensor de detecção de 

líquidos; válvula de retenção (check valve) junto à bomba (com 

eliminação da válvula de pé, instalada no interior do tanque), 

incluindo as unidades de abastecimento de diesel quando não 

estiverem ligadas à sistema de filtragem; 

• O sistema de filtragem de diesel deve possuir câmara de contenção 

estanque e impermeável dotada de sensor de líquidos, destinada a 

conter os vazamentos decorrentes das conexões das tubulações e 

dos componentes do sistema de filtragem (bomba, filtro e 

reservatório) assim como a válvula de retenção junto à bomba do 

sistema de filtragem. 

 

II – Outros itens exigidos: 

 

• As áreas de abastecimento deverão ser dotadas de cobertura; 

• Os pisos do estabelecimento deverão ser construídos com as 

seguintes especificações: 

� Pista de abastecimento – piso em concreto armado com sistema 

de drenagem localizado internamente à projeção da cobertura e 

direcionado para o SAO - Sistema Separador de Água e Óleo; 

� Área de descarga - piso em concreto armado com sistema de 

drenagem e direcionado para SAO próprio ou da pista de 

abastecimento. No caso específico das descargas diretas para 

tanques aéreos, o sistema de drenagem deve dirigir-se para 

uma caixa de segurança ligada a SAO; 
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� Área de lavagem – o piso deverá possuir drenagem para SAO, 

não possibilitando o acúmulo e/ou infiltração de seus efluentes e 

providas de caixa de areia. 

• Os efluentes líquidos do estabelecimento deverão ser tratados de 

modo a atender a legislação vigente para efeito de lançamento em 

corpos d’água ou rede coletora; 

• Os esgotos sanitários do estabelecimento deverão ser segregados 

dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber 

tratamento no próprio local, de acordo com as Normas NBR 7229/93 

e NBR 13969/97 da ABNT; 

• Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ter destinação 

adequada, atendendo ao Artigo 51 do Regulamento da Lei nº 997/76, 

aprovado pelo Decreto nº 8468/76 e suas alterações; 

• O óleo queimado deverá ser armazenado em tanques subterrâneos 

de parede dupla dotados de sensores de monitoramento intersticial, 

ou em tanques aéreos situados em bacia de contenção, ou em 

tambores localizados em área dotada de bacia de contenção e 

coberta, devendo ser enviado para empresa de refino devidamente 

licenciada pelo órgão ambiental e pela ANP;  

• É proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera que 

possam causar incômodos à vizinhança; 

• Deverão ser apresentados relatórios semestrais referentes ao 

controle de estoque, contendo as variações mensais acumuladas. 

 

A figura a seguir contém a indicação da estrutura e dos equipamentos 

exigidos pelas normas ambientais para os Postos de Revenda de Combustíveis.  
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FIGURA 1 – Principais componentes de um Posto de Revenda, incluindo 
equipamentos de segurança ambiental. 

 

  

 

      Fonte: (FGS Brasil222). 

Legenda:  

 
Unidades de abastecimento (Bombas). 

 

 

Câmaras de conteção de vazamentos e 

transbordamentos (sump de de tanque). 

 

 

Tubulações ou linhas subterrâneas de 

abastecimento.   

  Poço de monitoramento. 

  Caixa separadora água/óleo com placas 

coalescentes. 

  Drenagem do piso da pista de abastecimento 

(canaletas). 

  Tubulação aérea (respiros). 

  Sistema Aéreo de Armazenamento de 

Combustíveis (SAAC). 

 
 
 
                                                 
222 FGS Brasil. ECOFLEX. Produtos: Postos de Serviço. Disponível em: 
<http://www.ecoflex.com.br/frame.php?idpag=1> Acesso em: junho de 2009. 
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Para emissão das Licenças, Prévia e de Instalação: 

 

a) Projeto básico que deverá especificar equipamentos e sistemas de 

monitoramento, proteção, sistema de detecção de vazamento, 

sistemas de drenagem, tanques de armazenamento de derivados de 

petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas 

acessórios de acordo com as Normas ABNT e, por diretrizes definidas 

pelo órgão ambiental competente; 

b) Declaração da prefeitura municipal ou do governo do Distrito Federal 

de que o local e o tipo de empreendimento ou atividade está em 

conformidade com o Plano Diretor ou similar. 

c) Croqui de localização do empreendimento, indicando a situação do 

terreno em relação ao corpo receptor e cursos d'água e identificando o 

ponto de lançamento do efluente das águas domésticas e residuárias 

após tratamento, tipos de vegetação existente no local e seu entorno, 

bem como contemplando a caracterização das edificações existentes 

num raio de 100 m com destaque para a existência de clínicas 

médicas, hospitais, sistema viário, habitações multifamiliares, escolas, 

indústrias ou estabelecimentos comerciais; 

d) Caracterização hidrogeológica com definição do sentido de fluxo das 

águas subterrâneas, identificação das áreas de recarga, localização de 

poços de captação destinados ao abastecimento público ou privado 

registrados nos órgãos competentes até a data da emissão do 

documento, no raio de 100 metros, considerando as possíveis 

interferências das atividades com corpos d'água superficiais e 

subterrâneos; 

e) Caracterização geológica do terreno da região onde se insere o 

empreendimento com análise de solo, contemplando a permeabilidade 

do solo e o potencial de corrosão; 

f) Classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o 

Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível-SASC e 

enquadramento deste sistema, conforme NBR 13.786; 
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g) Detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes 

provenientes dos tanques, áreas de bombas e áreas sujeitas a 

vazamento de derivados de petróleo ou de resíduos oleosos; 

h) Previsão, no projeto, de dispositivos para o atendimento à Resolução 

CONAMA nº 09, de 1993, que regulamenta a obrigatoriedade de 

recolhimento e disposição adequada de óleo lubrificante usado. 

 

Para a emissão da Licença de Operação: 

 

a) Plano de manutenção de equipamentos e sistemas e procedimentos 

operacionais; 

b) Plano de resposta a incidentes contendo: 

i. Comunicado de ocorrência; 

ii. Ações imediatas previstas; e 

iii. Articulação institucional com os órgãos competentes; 

c) Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros; 

d) Programa de treinamento de pessoal em: 

i. Operação; 

ii. Manutenção; 

iii. Resposta a incidentes; 

e) Registro do pedido de autorização para funcionamento na Agência 

Nacional de Petróleo- ANP; 

f) Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial-INMETRO, ou entidade por ele 

credenciada, atestando a conformidade quanto a fabricação, 

montagem e comissionamento dos equipamentos e sistemas previstos 

no art. 4º desta Resolução; 
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ANEXO III 
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