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�. INTRODUÇÃO

O individualismo, traço marcante da atualidade, é fruto da reafirmação do ideal de 
liberdade e da autonomia. Esse ideal ganhou destaque a partir do Renascimento e floresceu 
com o advento do racionalismo e do iluminismo.  

A luta pelos direitos naturais do homem – tais como a liberdade individual, o direito 
de posse, propriedade e igualdade perante a lei – passou a ser a tônica.  O Estado democrático 
tem no individualismo a sua unidade fundamental, pois está na liberdade de escolha a sua 
característica primordial.  

A revolução industrial e o capitalismo levaram à sociedade de consumo de massa. 
A partir do século XX, a cultura do consumo impulsionou sobremaneira o desenvolvimento 
econômico e tecnológico. Contudo, em contrapartida, não levou em conta os danos ambientais 
decorrentes. Priorizava-se a satisfação dos interesses individuais sobre os coletivos.

Nesse contexto, pode ser indicado como símbolo da liberdade, independência, 
distinção e status social, o objeto do desejo: o automóvel. As possibilidades que se abriram com 
a autonomia oferecida pelo automóvel mudaram a face das cidades. Desde o início do século 
XX, quando Henry Ford passou a fabricar automóveis2 em série, este passou a representar a 
materialização do sonho ideal de liberdade individual e símbolo de poder. 
� Advogada. Pedagoga. Professora da Faculdade Processus. Doutora em Educação pela Wisconsin University 
Extension, QUE, USA. Mestre em Educação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – MG.
� Em meados do século XVIII surgiu o automóvel movido a vapor. No final do século XIX, com a evolução da me-
cânica, ganhou motor de combustão interna.
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Com a crescente urbanização, a explosão demográfica, a questão do transporte 
nas cidades passou a representar um sério problema da atualidade. Infelizmente, a cultura do 
consumo e do individualismo tem favorecido o aumento vertiginoso do número de automóveis 
em circulação. Ou seja, dá-se prioridade aos meios de transporte individuais, relegando o 
coletivo ao segundo plano.

Em decorrência, o trânsito, cada vez mais caótico, é um problema grave, não só 
nas grandes cidades, mas também nas cidades de porte médio.

O que este propõe é discutir meios que permitam alterar o atual paradigma, 
que privilegiam o transporte individual, com vistas a minorar danos ambientais em favor do 
desenvolvimento sustentável.

2. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

2.�. MEIO AMBIENTE

Segundo o art. 3º da Lei nº 6938/813, meio ambiente é “o conjunto de condições, 
leis, influências e interações de ordem física, química, e biológica, que permite, abriga e rege 
a vida em todas as suas formas.”

Celso Fiorillo4 classifica o meio ambiente em: natural, artificial, cultural e do 
trabalho, de acordo com os aspectos que o compõem.

Meio ambiente natural é aquele que existe independentemente do homem, tais 
como: o ar, flora, fauna, águas superficiais – rios, lagos, canais e oceanos – e subterrâneas, 
além do solo – superficial e subterrâneo. 

Meio ambiente artificial é fruto da interação do meio ambiente natural com o 
homem. Ou seja, é aquele modificado pelo homem. Nesse contexto está inserido o meio 
ambiente urbano que é dividido em: a) espaço urbano aberto – tais como as ruas, avenidas e 
praças; e 

b) espaço urbano fechado – como as edificações.
Meio ambiente cultural é composto pelo patrimônio material e imaterial que 

identificam determinado grupo populacional5. É aquele que integra o “patrimônio histórico, 
artístico, arqueológico, paisagístico, turístico [...].”6 

Meio ambiente do Trabalho é o conjunto de fatores físicos ou climáticos que estão 
presentes e envolvem o local de trabalho.  

� BRASIL. Lei nº 6938, de 3� de agosto de �98�. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l6938.htm. Acesso em 24.jul.2012.
� FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 20.
� Conforme a CF/88:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-cultu-
rais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 
e científico. 
[...]
6 SILVA, José Afonso da apud FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2008,  p. 24
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2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Segundo Fiorillo, o termo “surgiu na Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada, 
em 1972, em Estocolmo”7.  Trata-se  do desenvolvimento que busca a conciliação da necessidade 
de desenvolvimento econômico com a promoção do desenvolvimento social e com o respeito 
ao meio-ambiente, preservando-o para utilização pelas próximas gerações.
 A Constituição Federal de 1988, nesse sentido, no inciso VI, do art. 170, estabelece:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação. [grifou-se]

 
Da mesma forma, o art. 225 da CF/88, estabelece que:

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 
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...]
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente [grifou-se].
[...]

Dessa forma, para atingir o desenvolvimento sustentável, é necessário que a ciência 
e técnica procurem compatibilizar o conhecimento tradicional disponível com o desafio da 
preservação ambiental. O Estado tem papel primordial nesse cenário, como se depreende dos 
preceitos estampados na Carta Magna.

3. A FROTA DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL

Segundo os dados divulgados pelo Denatran, referentes a maio de 2012, há 
72.693.899 de veículos emplacados no Brasil. Desses, 40.833.748 são automóveis; 16.175.582, 
motocicletas; 306.780, micro-ônibus; e 499.502 são ônibus8.

Dessa forma, fica evidente o panorama que demonstra, com números, o que, na 
prática, é fácil perceber quando se enfrenta o trânsito diariamente nas cidades brasileiras.

De acordo com o censo 2010 do IBGE9, a população do Brasil é de 190.732.694 
pessoas. Por conseguinte, há um automóvel para cada grupo de 4,67 pessoas.

Ainda, de acordo com aquele órgão de trânsito, foram emplacados no país, somente 

7 Ibidem, p. 29.
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO. Disponível em:<http://www.denatran.gov. br/frota.htm>. Acesso em 
24.jul.2012.
� INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <http://www.ibge. gov.br/home/presi-
dencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766>. Acesso em 24.jul.2012.
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este ano, 289.315 novos veículos10. Somente no estado de São Paulo, constam 57.106 novos 
veículos.

Esse quadro evidencia a dimensão do problema ambiental provocado pela falta de 
planejamento do trânsito e da gestão do transporte urbano no Brasil. A questão do trânsito 
urbano a cada dia se transforma no grande problema ambiental a ser enfrentado. E não só do 
ponto de vista da poluição, seja ela atmosférica, sonora ou visual. Ampliando a contextualização, 
tendo em vista que o meio ambiente artificial é composto pelo espaço urbano aberto, é 
evidente que o poder público deve dispensar tratamento diferenciado ao tema, envolvendo, 
inclusive, estudo que avalie o impacto ambiental, para atender às disposições contidas nos 
artigos 170 e 225 da CF/88.

3.� O RODÍZIO DE VEÍCULOS

É comum ouvir, de tempos em tempos, que a alternativa para reduzir o fluxo de 
veículos no ambiente urbano é a adoção de rodízio, a exemplo do que ocorre na cidade de São 
Paulo. Lá, o rodízio foi estabelecido pela Lei Municipal 12.490 de 3 de outubro de 1997. 

Contudo, não há unanimidade entre especialistas que essa seja a melhor alternativa 
para reduzir a poluição ou melhorar o fluxo de veículos. Em tese, o rodízio poderia incentivar 
a aquisição de mais veículos. Estes, em razão de menor utilização, teriam vida útil maior, 
contribuindo para envelhecer a frota. Obviamente, veículos mais antigos são menos eficientes 
e poluem mais.

Alternativamente, o planejamento e a implantação de transporte público seguro 
e eficiente e, paralelamente, a criação de incentivos para retirada de circulação de veículos 
antigos e obsoletos levariam, certamente, à redução dos impactos ambientais.

4. O INCENTIVO AO USO DO AUTOMÓVEL 

A indústria automobilística é um setor importante da economia brasileira. 
Recentemente, o governo, para combater a diminuição do crescimento econômico, baixou 
uma série de medidas reduzindo impostos e incentivando a aquisição de automóveis. 
Também reduziu tributos incidentes sobre a gasolina, evitando o aumento do seu custo para 
o consumidor. Além disso, induziu as instituições financeiras a reduzir taxas de juros para 
financiamentos.

Se, por um lado, essas medidas de política econômica tendem a contribuir para 
a manutenção dos índices de crescimento econômico, por outro, agrava a situação já caótica 
do trânsito e do meio ambiente urbano. Lamentavelmente, são medidas de curto prazo, que 
refletem a falta de planejamento das cidades. Não há plano para favorecer o transporte público 
e para retirar de circulação veículos antigos e ineficientes, os quais muitas vezes circulam em 
péssimo estado que revelam a falta de manutenção, trazendo, inclusive, riscos à população.

Acresce que o Brasil é signatário do Protocolo de Kyoto11. Por esse acordo 
internacional, são medidas que devem ser adotadas pelas partes signatárias, entre outras:

[...] redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos 
�0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO . Disponível em: <http://www.denatran.gov. br/frota.htm>. Acesso 
em 24.jul.2012.
�� O Senado aprovou, em 19 de junho de 2002, o Protocolo de Kyoto, acordo internacional que estabelece metas 
de redução das emissões de gases que causam o aquecimento do planeta, também chamado de -efeito-estufa. 
O acordo foi assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso quatro dias depois.  Cf. BRASIL. Senado FEDE-
RAL. Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias /2002/ 09/17/aprovacao-do-protocolo-de-
kyoto-poe-o-brasil-na-vanguarda-ambiental>. Acesso em 24.jul.2012.
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fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores 
emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da 
Convenção e aplicação de instrumentos de mercado; o estímulo a reformas 
adequadas em setores relevantes, visando à promoção de políticas e medidas 
que limitem ou reduzam emissões de gases de efeito estufa não controlados 
pelo Protocolo de Montreal; medias para limitar ou reduzir as emissões de  
 
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal no setor 
de transpores[...] .” 12

  
4.�. O Imposto sobre a Propriedade de Veiculo Automotor 

 Compete à União, de conformidade com o art. 21, XX, da Constituição Federal de 1988, 
“instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos”. De acordo como o art. 22, IX e XI, da CF/88, “compete privativamente à 
União legislar sobre: […] IX – diretrizes da política nacional de transportes; [...] XI – trânsito e 
transporte”.

Contudo, conforme o art. 155 da CF/88: 

Art. 155.  – Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:
 [...]
III – propriedade de veículos automotores.
[...]

Ainda, de acordo com o art. 158 da CF/88:

Art. 158 –  Pertencem aos Municípios:
[...]
III – cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do 
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus 
territórios.
[...]

 Cada estado da Federação adota uma política tributária acerca do imposto sobre 
propriedade de veículos. Todavia, nota-se que o valor desse tributo é inversamente proporciona 
à idade do veículo. Há casos até em que, a partir de determinado momento, estes passam a 
ser isentos.
 Reportagem do Portal G1 – intitulada: Isenção de IPVA para carros antigos divide 
opinião de especialistas – revela que a isenção beneficia, conforme o estado, veículos de 10 a 
25 anos da data de fabricação. A tabela a seguir é autoexplicativa13:
 Dessa forma, verifica-se que a realidade tributária favorece e incentiva a utilização de 
veículos obsoletos e defasados, visto que os isenta de tributação.
 Essa concepção está ultrapassada e o Estado deveria, ao contrário, favorecer e incentivar 
a modernização da frota, concedendo benefícios que levem à retirada de circulação de veículos  
 
�� LEMOS, Patrícia Fraga Iglecias. Direito Ambiental: Responsabilidade Civil e proteção ao meio ambiente. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p79-80.
�� PORTAL G1. Reportagem: Isenção de IPVA para carros antigos divide opinião de especialistas. Disponível em<:
http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1464173-9658,00-ISENCAO +DE+ IPVA+PARA+CARROS+ANTIGOS+D
IVIDE+OPINIAO+DE+ESPECIALISTAS.html>. Acesso em 24.jul.2012.
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velhos. Paralelamente, deve-se buscar e a adoção crescente de tecnologias sustentáveis, mais 
eficientes e menos poluentes.
 Aos estados e municípios, certamente, não interessa a manutenção dessa situação, 
visto que não arrecadam e são forçados a conviver com os problemas decorrentes do excesso 
de tráfego urbano.

5. CONCLUSÃO

Deste estudo, fica evidente que o Estado brasileiro privilegia a utilização de 
transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. A quantidade de automóveis em 
circulação é crescente e já um automóvel para cada grupo de 4,67 pessoas. 

Medidas para redução do fluxo de veículos podem ser adotadas. Nesse contexto, o 
planejamento das cidades e a implantação de sistema de transporte público seguro e eficiente 
são fundamentais.

Enquanto o Brasil continuar concedendo benefícios tributários que favoreçam a 
circulação de veículos velhos, não há perspectiva de solução do problema no curto prazo.

Para que o Estado cumpra as suas obrigações, traçadas na Constituição Federal de 
1988, na legislação e em tratados internacionais, é necessário alterar o paradigma tributário, 
com vistas a favorecer a renovação da frota e a adoção crescente de tecnologias sustentáveis 
mais eficientes e menos poluentes.

Ao privilegiar o transporte individual, em detrimento do coletivo, o Brasil se afasta 
do desenvolvimento sustentável. As novas gerações, certamente, arcarão com os evidentes e 
irreparáveis prejuízos ambientais.
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