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RESUMO: O estudo analisa a questão ambiental, 
referendando aonde cada um de nós participa do processo 

ambiental e da necessidade de mudança quanto a questões 
como o consumismo, que está diretamente atrelada ao 
meio ambiente. O meio ambiente é uma questão de saúde, 

e, sendo assim, como podemos ser saudáveis em cidades 
totalmente apáticas, cinzas, sem vida. Onde está a 
legislação ambiental? O problema estaria na inexistência de 

legislação ou na aplicação incorreta da mesma? Grande 
parte da legislação ou da política ambiental é tão somente 
simbólica. O Município tem que ocupar o seu lugar e 

legislar inclusive nas questões ambientais, no uso e 
ocupação do solo, pois tem competência para tanto. 
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1 Considerações Iniciais 
 

Escreve-se a respeito da questão ambiental, analisando a 

possibilidade de legislar, que se abriu para o Município no que diz respeito à 

legislação ambiental. 

 Acredita-se não haver dúvida quanto à importância da criação de 

uma consciência ambiental, tanto para preservar quanto conservar o meio ambiente 

natural, porém, diante da pálida existência desta (consciência ambiental), os meios 

coercitivos da legislação deverão efetivar a proteção ambiental, que deverá ser 

traduzida em qualidade de vida. 

 



 

A questão de fundo deste trabalho é expor as possibilidades abertas, 

quando da promulgação da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009 – Código Estadual 

do Meio Ambiente, de Santa Catarina, uma vez que inaugurou uma discussão, ou 

seja, a constitucionalidade de normas estaduais que contrariam normas federais, 

pois, referido Código flexibiliza a legislação ambiental indo de encontro à legislação 

federal pertinente ao tema. Tal situação pode ser acompanhada pelos municípios: 

legislar de forma a contrariar disposição de lei federal?   

Para tanto o trabalho terá quatro capítulos, sendo o primeiro: I – Eu 

e o Meio Ambiente –, onde se questionará onde nós cidadãos estamos inseridos 

neste processo, a questão ambiental. 

O segundo: II – A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e a questão das competências –; demonstrará o debate quanto à 

constitucionalidade ou não do Código Ambiental de Santa Catarina, e as 

possibilidades abertas por este. 

O terceiro: III – A Política Simbólica –; o arsenal jurídico existente, 

porém, na prática não cumpre seu objetivo. 

O quarto: IV – A importância dos Municípios na Questão ambiental –; 

e até onde vai a autonomia destes. De que forma os municípios podem contribuir 

para a questão ambiental, seja na preservação ou conservação ambiental sem, no 

entanto, extrapolar a competência legislativa.   

 
2 Eu e o Meio Ambiente 
 

Quando se trabalha a questão “eu e o meio ambiente”, 

implicitamente se está perguntado “de que forma tenho contribuído para o meio 

ambiente mais equilibrado, para um futuro melhor para mim, para os que me 

rodeiam e aqueles que virão?” (art. 225, da CRFB/88). 

A questão ambiental vai além da discussão acadêmica ou de 

botequins, traçadas por aqueles que supostamente são prós ou contra o meio 

ambiente. A discussão não pode ser posta desta forma – prós e contra –, uma vez 

que não há como ser contra o meio ambiente, tão pouco, se deve ser pró sem ver a 

situação como um tudo, com início, meio e fim, pois os extremos são perigosos. 

 



 

O meio ambiente é questão de direitos e deveres, é superior à 

vontade individual de cada cidadão, fato superado na teoria, mas que na prática 

ainda está longe de ser implementado, uma vez que não se encontrar explicitada a 

relação entre meio ambiente equilibrado e qualidade de vida. Exemplos de 

desrespeito ao meio ambiente não faltam nas cidades brasileiras, que crescem de 

forma desordenada, não respeitando a natureza e por consequência 

comprometendo, a longo prazo, a existência humana, uma vez que as previsões 

futuras, no que diz respeito ao meio ambiente, em especial à água, não são nada 

animadoras. 

Basta observar o que acontece com os rios, riachos ou qualquer 

curso d’água que passem pelas cidades, os que não morreram estão agonizando, 

pedindo socorro; esta é a regra. Porém, a situação é mais complexa, não estamos 

matando somente os rios, mas estamos comprometendo as reservas de água para o 

futuro, as águas subterrâneas, uma vez que a questão ambiental é sistêmica. Há que 

ser vista como um todo: águas subterrâneas tem áreas de carga e recarga, 

interligam-se, comunicam com as águas da superfície, logo está-se poluindo e 

destruindo, também, as águas subterrâneas. 

Não resta dúvida de que a preocupação com o meio ambiente vem 

crescendo, principalmente porque está atrelada com qualidade de vida, daí a 

necessidade de se efetivar a questão ambiental como prioridade. A questão é como 

equacionar tal situação – meio ambiente e desenvolvimento. Nesta toada o 

doutrinador José de Ávila Aguiar Coimbra:  

 

Você poderia perguntar-me se, ao falar de Meio Ambiente e qualidade-de-vida, não 
estamos diante de uma única realidade. Eu lhe diria que estamos diante de uma 
situação curiosa em que essas duas realidades, que se distinguem entre si, acham-
se mutuamente comprometidas como a corda e a caçamba na cisterna. As 
preocupações ambientais de hoje relacionam-se com a qualidade-de-vida de 
sempre. A incógnita desta equação reside justamente em nossas disposições para 
resolvê-la. A dificuldade já não vem da natureza, vem do homem, de nós próprios. 
(in O outro lado do meio ambiente: uma inclusão humanista na questão ambiental. 
Campinas, Millennium, 2002, p. 57). 

 
O respeito ambiental depende de nós, porém, temos que nos 

reeducar. Mas a dificuldade está justamente nesta reeducação, pela qual sairíamos 

deste estado de letargia – onde figuramos como meros espectadores –, o máximo 



 

que fazemos é reclamar ou comentar para quem está próximo determinado fato, 

demonstrando indignação. 

Tanto se fala em qualidade de vida, tanto se fala em vida digna. 

Outrora tinha-se como valor supremo e absoluto a vida. Atualmente a vida ganhou 

outro contexto: não basta viver, mas viver com qualidade, com dignidade e para 

tanto há que se estar em um meio ambiente equilibrado, sadio, pois sem este não há 

saúde, e em algumas vezes, sequer dignidade. 

Dentre as dificuldades encontradas para mudar a atual situação – 

falta de medidas efetivas por parte da população para a melhoria da qualidade 

ambiental e por sua vez de vida –, está, dentre outros o consumismo, não há como 

dissociar meio ambiente e consumo. Exemplificando: a grande maioria dos bens de 

consumo utiliza durante o processo (construção, formação, desenvolvimento, etc) 

água. Quanto mais se consome, sem necessidade, mais água está sendo 

desperdiçada. Não há como não referendar, também, o crescimento desordenado 

das cidades (ocupação de encostas, destruição da mata ciliar, cursos de água 

aterrados e/ou contaminados, o adensamento dos centros urbanos, etc). 

Para que se entenda a dimensão do consumo de água, referenda-se 

o conceito de água virtual: é aquela onde se calcula o consumo de água existente 

nos produtos, mercadorias e serviços. Destaca-se:  

 
A Água Virtual nos permite ter uma dimensão mais abrangente sobre o uso 
consciente da água, ainda mais no contexto atual em que a escassez é uma 
possibilidade. Segundo a empresa de tratamento de água e esgoto Sabesp, o 
consumo de água diário por habitante é de aproximadamente 200 litros por dia. 
No entanto, segundo cálculos da Água Virtual apresentado pela revista National 
Geographic (), na produção de um quilo de carne de vaca são consumidos cerca 
de 15 mil litros de água e na produção de uma xícara de café, cerca de 140 litros, 
por exemplo. Dados como estes nos permite chegar à conclusão de que a 
quantidade de recurso hídrico que necessitamos para nossa sobrevivência é 
infinitamente maior do que o esperado. (in 
http://www.rc.unesp.br/biosferas/0067.php). 

 
Recorda-se que a água tem um ciclo e que não se produz água. A 

questão da água vai além do ambiental, deve ser encarada inclusive, como de 

segurança alimentar, mas tal questão será tratado em outra oportunidade.  

 Quanto mais se desenvolve a sociedade, mais se fala em qualidade 

de vida, mais se persegue a mesma, por meio de mecanismos que tendem a 

confundir qualidade com nível de vida, no entanto, são situações distintas. Somos 

http://www.rc.unesp.br/biosferas/0067.php


 

uma sociedade com conceitos equivocados, fruto de ideias distorcidas como de que a 

questão econômica resolve tudo; engano terrível. Neste norte: 

 
(...) Morin e Kern (2003) assinalam que o desenvolvimento pode apresentar-se sob 
duas perspectivas: na primeira delas, é um mito global no qual as sociedades 
industrializadas atingem o bem-estar, reduzem suas desigualdades e dispensam 
aos indivíduos o máximo de felicidade; na segunda é uma concepção restritiva em 
que o crescimento econômico é força propulsora e suficiente de todos os seus 
possíveis desdobramentos. 
(...) o conhecimento empírico evidencia que o crescimento econômico não é 
necessariamente sinônimo de desenvolvimento, especialmente quando este é 
considerado em sentido amplo. O crescimento econômico é com certeza 
necessário, assinala Sachs (1992), mas não o necessário para garantir o 
desenvolvimento.   

 
Não vemos, na questão econômica, a resposta para dias melhores 

quanto à questão ambiental e ecológica – ou ainda como um todo, uma vez que o 

desenvolvimento vem gradativamente sendo substituído pela crise (FERREIRA, p. 8) 

–, por consequência não teremos qualidade de vida sem mudanças de hábitos de 

filosofia de vida. É, de certa forma, cômico o fato de buscarmos no consumismo, 

muitas das vezes pela propaganda vinda do “primeiro mundo” (do qual não fazemos 

parte), a solução para os problemas das mais variadas ordens (sociais, angústias, 

tristezas, frustração amorosa, etc) todos podendo ser, supostamente, amenizados 

com o consumo (uma bolsa nova, um carro, uma viagem, uma calça, etc). 

Conforme posto pela mídia, encontramos alegria, satisfação e 

qualidade de vida quando possuímos TV a cabo, I pad, I fone, usamos a marca do 

momento, consumimos o que somos induzidos, e não o que necessitamos. Se 

considerarmos os índices de saneamento básicos em nosso país, que são muito 

baixos, temos um dos elementos que nos distancia do primeiro mundo. Traz-se: 

 



 

 
    
Somos nós que vivemos e fazemos as cidades, por consequência 

somos nós que devemos transformá-las em algo mais benéfico à saúde, mais 

agradável ao espírito. A necessidade de uma mudança de atitude da população fica 

clara quando Jean Morval diz: 

 
A respeito disso, numerosas revistas de literatura confirmam que há uma tomada 
de consciências dos problemas ecológicos que cresce no seio da população, e esta 
problemática torna-se uma questão primordial que está cada vez mais no centro 
das preocupações midiáticas. As pessoas, contudo, consideram que a indústria e o 
governo são os principais responsáveis por esses problemas. Em segunda posição 
vem a actividade das populações, que provoca danos ecológicos importantes. Além 

disso, quanto mais as exigências aumentam, menos os indivíduos se consideram 
responsáveis. A população julga que o governo, a indústria e a tecnologia podem 
resolver esses problemas sem a ajuda dela, quando seria necessária uma 
conscientização acrescida do cidadão. (in Psicologia Ambiental, tradução Antônio 
Viegas, Lisboa, Instituto Piaget, 2009, p. 48/49). 

 
Está claro que o Estado por si só não tem “forças” para gerir as 

questões ambientais. Há que se encontrar o equilíbrio entre o que se pode, o que se 

deve e o que efetivamente se faz. O equilíbrio somente será encontrado quando a 

população assumir suas responsabilidades, que vão além de pagar impostos. Temos 



 

o dever de cobrar e de participar do processo vigiando a correta aplicação da verba 

pública, elegendo prioridades. 

A mudança de atitude poderia ter início com a aplicação da Lei 

9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências – , a qual tem por intenção 

criar uma consciência ecológica. 

É evidente que sem a participação mais efetiva da população diante 

de nossos governantes, cobrando da forma correta a importância do meio ambiente 

equilibrado, não se terá uma resposta satisfatória quanto aos anseios do 

desenvolvimento sustentável, como meio ambiente equilibrado e cidades menos 

cinzas. Porém, para que tal fato ocorra, necessário a criação de uma consciência 

ecológica que nos demonstre a real importância do meio ambiente e as implicações 

práticas deste.    

 
3 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a questão das 

competências 
 
  Até pouco tempo não se questionava a hierarquia existente quanto 

às leis, onde de forma simplista podia-se dizer que no topo estava a Constituição da 

República, decrescendo dela as leis federais, leis estaduais e leis municipais. No que 

diz respeito às questões ambientais, tal sequencia só poderia ser quebrada, invertida 

e alterada se as supostamente inferiores fossem mais restritivas,. 

Tal lógica começou a ser quebrada quando da promulgação da Lei nº 

14.675, de 13 de abril de 2009 – Código Estadual do Meio Ambiente, de Santa 

Catarina12, o qual em um primeiro momento foi taxado de inconstitucional, por 

ambientalistas, sofrendo ADI – 4252 (que tramita junto ao STF).3  

 

                                                
1 O Código pode ser encontrado in http://www.cooperalfa.com.br/2010/arquivos/codigo_ambiental.pdf  
2 Leitura interessante a respeito in Adelar Donato Salvador.,  (in)constitucionalidade do Código de Santa 

Catarina. Florianópolis , 2009, disponível em 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/inconstitucionalidade-do-c%C3%B3digo-estadual-do-meio-

ambiente-de-santa-catarina acesso em 145.10.2013. 
3
  Referida ADI não foi julgada, pode ser acompanhada pelo site 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2684447 
 

http://www.cooperalfa.com.br/2010/arquivos/codigo_ambiental.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/inconstitucionalidade-do-c%C3%B3digo-estadual-do-meio-ambiente-de-santa-catarina
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/inconstitucionalidade-do-c%C3%B3digo-estadual-do-meio-ambiente-de-santa-catarina
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2684447


 

Pode-se observar o parecer do Ministério do Meio Ambiente quanto 

ao Código Ambiental de Santa Catarina: 

 
Este Parecer foi motivado pelo Memorando no 028/CONJUR/MMA, de 23.04.2009, 
que solicita análise técnica das Secretarias de Biodiversidade e Florestas, 
Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano, em face de suas competências regimentais, a fim de reafirmar a 
preponderância do interesse nacional na definição de determinadas matérias 
ambientais tratadas nos arts. 114, 115 e 118 da Lei Estadual nº 14.675, de 13 de 
abril de 2009, que Institui o “Código Estadual  
do Meio Ambiente”, aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e 
sancionada pelo Governador do Estado. A CONJUR/MMA solicita a análise a fim de 
fornecer subsídios para manifestação do Excelentíssimo Senhor 1Presidente da 
República e do Advogado-Geral da União, com vistas a reforçar os argumentos de 
inconstitucionalidade expendidos na petição inicial da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 4229, impetrada pelo Partido Verde no Supremo Tribunal 
Federal.4 

 
A Autonomia do Código de Santa Catarina encontra apoio também 

no pacto federativo, uma vez que “os autores são unânimes em incluir entre as 

características fundamentais do estado federal a soberania da Federação e a 

autonomia das unidades federadas.” (in OLIVEIRA, 2006, P. 66). 

A CRFB/88, em seus artigos dispõe: 

 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
(...) 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
(...) 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

                                                
4
 Referido parecer pode ser consultado na integra no site: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/parecer_lei_14675_cdigo_ambiental_sc.pdf 

acesso em 10.10.2013. 
 

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/parecer_lei_14675_cdigo_ambiental_sc.pdf


 

(...) 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário. 

 
Conforme se observa acima, no Brasil a Constituição fixa, de forma 

explícita ou implícita, as Competências. E ainda, amplia a competência dos 

municípios quando: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 
Quanto aos municípios, a questão ambiental será melhor tratada no 

quarto capítulo deste artigo.   

 

Mas no que diz respeito ao Código Estadual do Meio Ambiente, de 

Santa Catarina, o que no início parecia ser facilmente perceptível – a 

inconstitucionalidade –, não aconteceu, uma vez que este está a irradiar efeitos e a 

ADI proposta contra o mesmo não foi julgada5. 

O Código Catarinense trouxe a reboque o debate no Congresso 

Nacional, das questões ambientais, o qual resultou no Novo Código Florestal, Lei 

12.651, de 25 de maio de 2012 (alterado pela Lei 12.727, de 17 de outubro de 

2012)6. 

Tais fatos: o Código Estadual do Meio Ambiente, de Santa Catarina, 

Lei 14.675, de 13 de abril de 2009 e o Novo Código Florestal, Lei 12.727, de 17 de 

                                                
5 A ADI foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República com pedido cautelar – declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 28, incisos XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXX, XL, XLVIII, LX, 

LXV e LXVI e §§ 1º, 2º e 3º; dos artigos 101 a 113, com todos seus incisos e parágrafos; do artigo 114, 

com todos incisos e alíneas, bem como dos §§ 1º e 2º; do artigo 115, e incisos; do artigo 116, e incisos; do 

artigo 118, inciso X; do artigo 121, parágrafo único e do artigo 140, § 1º e incisos, todos da Lei nº 14.675, 

de 13 de abril de 2009, do Estado de Santa Catarina, que institui o Código Estadual de Meio 

Ambiente.180 A ADI foi autuada sob o nº 4252-1 e distribuída ao Ministro Celso de Mello, que será o 

relator  
6 Tal lei pode ser consultada no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12651.htm acesso em 14.10.2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm


 

outubro de 2012, tem em comum a vontade política de segmentos setoriais. Por 

consequência, demonstra-se que quando há vontade política as coisas acontecem. 

 

4 A Política Simbólica 
 
Referenda-se um dos maiores diferenciais entre a administração 

pública e o privado, é o fato de que à administração pública é permitido fazer tudo o 

que está autorizado por lei, enquanto ao particular é autorizado fazer tudo o que não 

é proibido por lei. 

O princípio da legalidade norteia a administração pública (art. 37, da 

CRFB/88). De modo simplista tal artigo referenda o fato da administração pública 

estar sujeita às normas legais. Nos dizeres de Odete Medauar: 

 

Embora permaneçam o sentido de poder objetivado pela submissão da 
administração à legalidade e o sentido de garantia, certeza e limitação do 
poder, registrou-se evolução na ideia genérica de legalidade. 
(...) 
Ante tal contexto, buscou-se assentar o princípio da legalidade em bases 
valorativas, sujeitando as atividades da Administração não somente à lei 
votada pelo Legislativo, mas também aos preceitos fundamentais que 
norteiam todo o ordenamento. (in Direito Administrativo, 6ª Ed. rev. e 
atual., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 149) 

   

Desta forma o Estado tem por obrigação o respeito às leis e aos 

princípios que norteiam a administração. Assim não há como o Estado fazer ou 

deixar de fazer algo senão em função da lei. 

É muito comum no Brasil se ouvir que: não precisamos de mais leis, 

mas tão somente do cumprimento das que já existem, fato que não deixa de ser 

verdade, diante do arsenal legal que existe em termos ambientais. A existência de 

enorme quantidade de leis não se traduz no respeito, tão pouco no cumprimento das 

mesmas, que por consequência não reflete em um meio ambiente equilibrado. Como 

consequência, tem-se a questão ambiental em segundo plano, e a qualidade de vida 

das pessoas comprometidas.   

As leis devem ter sua origem em uma necessidade onde por meio 

destas o Estado deverá responder aos anseios da população, trazendo como objetivo 

sempre a melhoria na condição de vida à população. Independente do tipo de lei e 



 

do que trata, seu fim deverá sempre ser voltado, direta ou indiretamente, explicita 

ou implicitamente, à qualidade de vida. 

Quanto às leis ambientais, a mesma situação, ao proteger o meio 

ambiente estamos sim melhorando a qualidade de vida, uma vez que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida (...). (art. 225, da CRFB/88). 

Quando da construção da lei, o legislador tem que levar em 

conta vários fatores, dentre os quais a questão técnica e a ciência7, 

principalmente quando se vive em uma sociedade de risco, onde os danos 

ambientais causados podem afetar não somente as gerações presentes, mas as 

futuras também. Como exemplo, pode-se relacionar a transgenia na agricultura, 

na qual não se sabem os reflexos futuros quanto ao seu uso; e questão da 

água, na qual o uso inadequado e o desperdício trarão a escassez às gerações 

futuras, alterando costumes e hábitos.  

Voltando ao binômio desenvolvimento e crescimento 

econômico, bem esclarece Heline Silvini Ferreira: 

 
A primazia outorgada ao desenvolvimento e ao crescimento econômico não 
conduziu a humanidade a um estado de satisfação plena, assim como 
anunciava o progresso. 
(...) 
Nesse espaço de esgotamento das narrativas otimistas difundidas pelo 
progresso, a sociedade de risco começou a delinear seus primeiros 
contornos, caracterizando a segunda modernidade. 
(...) 
Diante da fragilidade dos padrões de segurança existentes, surge a 
irresponsabilidade organizada, um fenômeno que se propõe dissimular a 
realidade do risco, estabelecer um falso estado de normalidade e dar 
prosseguimento ao progresso de forma incondicional. (In Desenvolvendo os 
organismos transgênicos: as interferências da sociedade de risco no estado 
de direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2010, 
p. 1).   

 

Percebe-se o surgimento de um novo conceito: a 

“irresponsabilidade organizada” a qual, por sua vez, tem íntima ligação com a 

política simbólica: 

                                                
7 Não está se referindo à técnica quanto à redação da lei, mas sim aos motivos que levaram o 
legislador a editar tal norma, tratando-se de questões ambientais muitas das vezes a ciência 
determina a produção da norma,a lei surge resultado de pesquisas científicas. Pode-se citar 
como exemplo a lei da biossegurança Lei 11.105 de  24 de março de 2005 e 11.460 de 21 de 
março de 2007. 



 

(...) a política simbólica pode ser definida como um processo através do qual 
metas e medidas são anunciadas com o propósito de alcançar resultados 
fictícios ou mesmo não alcançar qualquer resultado. Constitui, portanto, uma 
estratégia política desenvolvida através de condutas não transparentes que 
objetivam dissimular a verdade e promover um falso estado de normalidade. 
(Ibid., p. 40). 

 
Aparentemente a política simbólica está arraigada em nosso 

meio e tornou-se um hábito político, basta ver os resultados alcançados em 

critérios básicos de qualidade de vida (educação, transporte, saúde, segurança, 

mobilidade urbana, água, etc), mesmo que índices econômicos demonstrem 

uma melhora financeira, a qualidade de vida está comprometida e 

consequentemente a ambiental, ou vice versa, pois caminham juntas. 

No que diz respeito à questão ambiental, está inserida no 

contesto da política simbólica, uma vez que os resultados alcançados com a 

política de proteção ambiental deixa a desejar. Até mesmo porque muito das 

leis não são aplicadas na prática. 

A solução seria a criação de uma consciência ambiental 

juntamente com a valoração do bem ambiental, uma vez que só se preserva o 

que tem valor econômico, pois, Eloi Ampessan Filho em seu artigo: “só se 

preserva o que tem valor econômico: água”, assim se manifestou: 

 
A valoração dos bens ambientais, como por exemplo, as matas ciliares é 
indispensável à preservação das mesmas. Pois, se tivessem valor, e esse 
valor fosse revertido ao proprietário estes não teriam interesse em 
desrespeitar a legislação suprimindo-as ou não dispensando o devido 
cuidado e proteção. Outro exemplo é o que acontece com árvores que estão 
na lista de extinção, como a araucária angustiforme, cujo corte é proibido 
Não possui valor venal, se não há valor para o comércio e não se pode 
cortá-las quem irá plantá-las? O problema seria resolvido  quando estas 
tivessem valor e, os proprietários recebessem esse valor por preservá-las. 
(In Álvaro Sánchez Bravo (Editor). Ordenación Del território y 
medioambiente. ArCibel Editores, S.L., Sevilla (Espanã), 2009, p. 389) 

 

Muitas das vezes criam-se leis, tão somente para dar uma 

resposta teórica a algum anseio, desejo, vontade, interesse, que na prática não 

resolve problema algum. Há que se mudar este panorama, criando mecanismos 

que respondam aos interesses sociais, com a efetiva prevenção e conservação 

ambiental, deixando a política simbólica no passado.  

 

 



 

5 A importância dos Municípios na Questão ambiental 

 
Observou-se que o artigo 30, da CRFB/88, dá legalidade ao 

município para legislar inclusive quanto às questões ambientais, de tal modo 

que as especificidades locais possam e devam ser levadas em conta quanto à 

produção legislativa. 

É no município que as cidades se desenvolvem; é nelas que a 

população mora, nasce, vive e morre (exceção á quem mora na zona rural); se 

as cidades estão crescendo em desequilíbrio algo está errado, seja na produção 

legislativa ou na aplicação da mesma. 

A possibilidade e obrigação do município legislar não está 

somente no artigo 30, da CRFB/88, mas pode ser encontrada também artigo 

182, e seguintes “Da Política Urbana”: 

 

Do referido artigo, destaca-se a referência ao Poder Público Municipal 
(caput), o Plano Diretor (§1º), a Função Social da Propriedade (§2º) e a 
possibilidade legal de intromissão do poder público na propriedade (§4). 
A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que 
“regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”, prevê em seu 
artigo 1º (In Eloi Ampessan Filho, Necessidade de se efetivar a proteção dos 
aquíferos nas áreas de recarga e afloramento nas cidades. Álvaro Sánchez 
Bravo (Editor). Agua & direitos Humanos. ArCibel Editores, S.L., Sevilla 
(Espanã), 2012, p. 244) 

 

Há que acrescer do plano diretor a ordem no crescimento da 

cidade. Como diz José Renato Nalini: “o fenômeno da urbanização brasileira 

não é recente, mas hoje é avassalador” (in Direito que a cidade esqueceu. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 25). 

Tal situação – a urbanização de forma desordenada como está 

ocorrendo – tem relação direta com a legislação, que é feita de forma 

equivocada ou não é cumprida ou, ainda, ambas as situações. 

Se a ocupação do solo ocorre de forma equivocada ou trará 

prejuízo ambiental, como a ocupação de áreas de carga e recarga (dos 

aquíferos), ocupação de encostas, derrubada da mata ciliar, ocupação de 

APP´s, etc, todas estas situações contribuem para agravar a questão da água. 

Em específico a mata ciliar: 



 

No que concerne aos recursos hídricos, o papel das florestas e da cobertura 
vegetal é gritante, é radical: não há água sem florestas, não há floresta sem 
água – essa união é indissolúvel. Sem uma política florestal não se poderá 
alcançar o equilíbrio ecológico, é verdade, mas é preciso acentuar o 
equilíbrio hidrológico. (in MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme 
(Coordenação). Novo Código Florestal, 2ª Ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 8). 

 

Raramente há uma cidade que não tenha um rio ou curso d’ 

água cortando a mesma, muito provavelmente ela cresceu justamente por 

causa da água que era encontrada ali. Sabe-se da importância da água e, no 

entanto, o que se faz? Destroem, aniquilam, não se preocupam, jogam o 

problema para o futuro como se esse não chegasse. 

Exemplos não faltam no que diz respeito a loteamentos 

clandestinos, mas porque surgem se o parcelamento do solo deveria ser 

fiscalizado? Assim expõe NALINI (p. 52): 

 

O parcelamento do solo é um processo que envolve geólogos, geógrafos, 
urbanistas, arquitetos, sociólogos, pedagogos, juristas, e reclama atuação 
permanente da Administração Pública. 

 

Não se pode deixar de mencionar a incompetência do Estado e 

também do município, quanto ao parcelamento do solo. A lei 10.257/01 – 

Estatuto da cidade –, em seu artigo 2º dispõe sobre as diretrizes da política 

urbana municipal: 

 
I – 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; 
(...) 
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 a previsão da infra-estrutura 
correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 



 

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do 
território sob sua área de influência; 
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 
(...) 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 

 
Se compararmos a realidade da maioria absoluta de nossas 

cidades e a forma como se desenvolveram, percebe-se a distância que existe 

entre o direito positivado e o efetivado. A culpa seria da legislação que era 

imposta aos municípios, porém estes não participavam da produção da norma? 

Abriu-se a possibilidade do município legislar, de se planejar 

ambientalmente. A respeito Toshio Mukai: 

 
As normas propriamente ditas, de proteção ambiental, deveriam advir de um 
Planejamento ambiental. Este deve-se apoiar na adoção das microbacias 
como sendo unidades físico-territoriais de planejamento do território 
municipal; nas avaliações de suporte dos ecossistemas, na verificação da 
absorção dos impactos provocados pela instalação de grandes obras e 
empreendimento; no zoneamento ambiental. 
O território deve ser dividido de acordo com o zoneamento ambiental 
(Estatuto de Cidade). (MUKAI, p. 57). 
 

A dificuldade estaria na implementação de tal situação, mas 

deverá ser a saída, para que se mude o panorama de nossas cidades no que 

diz respeito à situação ambiental, e por consequência na qualidade de vida de 

seus moradores, cidades mais equilibradas, harmônicas. 

 
6 Considerações Finais  
 

Tratando-se das questões ambientais, as mesmas são 

complexas e afetam a todos. Essencial a participação popular na criação de 

mecanismos que desenvolvam uma consciência ecológica. 

O meio ambiente é questão também de saúde, daí a 

necessidade de se criar mecanismos alterando a atual situação das cidades, 

fazendo com que estas sejam mais equilibradas, dando ao seu morador uma 

melhor qualidade de vida, que de forma equivocada persegue-se na questão 

econômica. Para tentar se encontrar o equilíbrio ambiental o município tem que 



 

ter uma maior participação legal, uma vez que é nele que as cidades crescem e 

se desenvolvem. 

 A possibilidade do município legislar em questões ambientais é 

prevista e é legal, só falta ele, o município, assumir sua responsabilidade.  
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