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DIMENSÃO AMBIENTAL DA QUALIDADE DE VIDA:  

O Brasil no olhar da OCDE 

 

Vera Thorstensen1 

Gustavo Jorge Silva2 

 
Resumo: O presente artigo trata dos instrumentos normativos adotados pelo Brasil na gestão dos recursos hídricos e 

saneamento, bem como no combate à poluição atmosférica, seja no âmbito doméstico, seja no internacional. Abordam-

se também os indicadores sobre esses temas elaborados pela OCDE que contenham dados sobre o Brasil, no contexto 

do processo de acessão do país à Organização. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente; Recursos hídricos; Saneamento básico; Poluição atmosférica; OCDE. 

 

Abstract: This article deals with the normative instruments entered by Brazil in the management of water resources 

and sanitation, as well as in the fight against atmospheric pollution, both domestically and internationally. It also 

addresses the indicators on these themes prepared by the OECD that contain data on Brazil, in the context of the 

country’s accession process to the Organization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dimensão ambiental da qualidade de vida aqui trabalhada diz respeito à análise das 

condições e dos riscos ambientais frente à qualidade vida e ao bem-estar das pessoas, 

considerando poluição do ar, seus riscos e custos para a saúde, o acesso ao abastecimento 

de água, ao saneamento e ao tratamento de esgoto. Esses temas recebem grande atenção 

na esfera do Direito Internacional e também são objeto de uma série de normas 

domésticas. 

 

O Brasil se encontra desde 2017 formalmente engajado no processo de acessão à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade 

fundada em 1961 e que hoje se afirma como um dos principais foros de formulação e 

difusão de boas práticas e governança em políticas públicas. Tornar-se membro pleno da 

Organização permitiria que o Brasil se manifestasse de maneira mais qualificada nos 

diferentes órgãos que a compõe. Em muitos deles, o país já participa e procura contribuir. 

 

Uma das atividades das quais a OCDE se ocupa é, com base nos dados que recebe de 

governos nacionais e de organizações intergovernamentais, elaborar uma série de 

indicadores qualitativos e quantitativos que permitem comparar objetivamente a situação 

de diferentes países em relação aos mais diversos temas de políticas e de governança. Há 

inclusive indicadores que se dirigem diretamente aos temas aqui tratados como dimensão 

ambiental da qualidade de vida. Além dos indicadores, a Organização se propõe a realizar 

análises dirigidas mais profundas em diversos temas. 

 

No caso dos recursos hídricos, por exemplo, o Brasil foi objeto de dois relatórios 

analíticos recentes da OCDE. O relatório Water Resources Governance in Brazil, de 

2015, fez um panorama do aproveitamento de recursos hídricos no país e encaminhou 

uma série de recomendações e um plano de ação no sentido de fortalecer a coordenação 

política entre as unidades dos diferentes níveis da federação, a fim de criar um novo pacto 
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que permitisse conceber regimes mais adequados para a alocação de recursos hídricos. 

Notou-se que a distribuição desses recursos no país é desigual, com sua abundância geral 

e a convivência que diferentes regiões do país tem com secas e enchentes (OCDE, 2015b). 

 

Em 2017, o relatório Water Charges in Brazil: The Ways Forward se debruçou sobre as 

formas de cobrança que o país aplica sobre esses recursos. Da mesma forma, encaminhou-

se um plano de ação com recomendações às autoridades locais (OCDE, 2017). 

 

Não há publicações da OCDE especificamente dirigidas ao Brasil no campo da poluição 

do ar, mas o tema divide com o dos recursos hídricos algumas notas no relatório OECD 

Environmental Performance Reviews: Brazil 2015. É dito que o país tem melhorado seu 

desempenho em relação à poluição do ar, mas que há deficiências locais que tornam os 

dados menos consistentes. Sobre os recursos hídricos, o relatório destaca os 

desequilíbrios de alocação e o baixo índice de população coberta pelos sistemas de 

saneamento básico (OCDE, 2015a). 

 

O objetivo do presente trabalho é delinear quais as obrigações assumidas pelo Brasil 

quanto à dimensão ambiental da qualidade de vida, apresentando os instrumentos de 

Direito Internacional em cuja formulação o país tenha auxiliado ou com que tenha se 

comprometido, bem como tratando da legislação doméstica que rege a atuação do Estado 

nessas matérias. Com isso, pretende-se que seja possível apreender de maneira melhor 

informada os dados contidos nos indicadores elaborados pela OCDE sobre recursos 

hídricos, saneamento básico e poluição do ar. 

 

Para cumprir com esse objetivo, o texto se encontra dividido em três seções além desta 

introdução. A primeira trata dos instrumentos com que o Brasil se comprometeu na esfera 

internacional nas últimas seis décadas. Em seguida, o mesmo procedimento é aplicado 

em relação ao Direito interno, com ênfase no papel das agências e estruturas 

administrativas envolvidas na governança e gestão dos recursos hídricos, saneamento 

básico e poluição do ar. A seção seguinte traz diretamente os indicadores trabalhados pela 

OCDE nesses temas, juntamente com algumas considerações a partir do que foi 

apresentado ao longo do texto. A última seção elenca algumas considerações finais. 

 

1. A dimensão ambiental da qualidade de vida no Direito Internacional 

 

Os temas de Poluição do ar, com seus riscos e custos para a saúde, acesso ao 

abastecimento de água, saneamento e tratamento de esgoto, que compõem a dimensão 

ambiental da qualidade de vida, são objeto do Direito Internacional há décadas. Desde o 

final do Regime Militar, os governos brasileiros têm, em sua maioria, buscado se engajar 

nas questões de Meio Ambiente e se mostrar abertos para a assunção de compromissos 

na área ambiental que incluem poluição do ar e acesso à água doce e saneamento. 

 

A fim de compreender a extensão do compromisso assumido internacionalmente pelo 

Estado brasileiro nesses campos, é preciso que seja feita uma incursão pelo 

desenvolvimento dos acordos internacionais sobre meio ambiente ao longo das últimas 

cinco décadas. Há tratados mais gerais dos quais o Brasil é parte que incluem disposições 

sobre recursos hídricos e poluição do ar. 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) passou a dar mais atenção para o tema a partir 

da década de 1960. Em 1968, ocorreu, em Paris, a Conferência Intergovernamental de 



Especialistas sobre as Bases Científicas para o Uso Racional e a Conservação dos 

Recursos da Biosfera, que resultou no Programa Homem e Biosfera da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1972, teve lugar, 

em Estocolmo, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano. A Conferência de 

Estocolmo resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e a Declaração fruto da Conferência de Estocolmo foi a primeira a reconhecer 

um meio ambiente equilibrado como um Direito Humano. 

 

Na Declaração (ONU, 1972), o tema da poluição do ar aparece nos Princípios nº 2 e nº 6: 

 
“2 - Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna 

e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma 

cuidadosa planificação ou ordenamento 

(...) 

6 - Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais 

que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente 

não possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis 

aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países 

contra a poluição”. 

 

A água é mencionada apenas no Princípio nº 2. Soares (2005, p. 23), aponta que foi a 

partir da Conferência de Paris que os “Estados passaram a se atentar para a água doce 

como um recurso estratégico ao desenvolvimento social e econômico”. A autora 

menciona que, até então, a água doce só era objeto de tratados internacionais que lidassem 

com Direito Fluvial e, especialmente, com navegação (SOARES, 2005). 

 

O Brasil participou das Conferências de Paris e de Estocolmo, mas, durante o Regime 

Militar, sua preocupação maior foi a de preservar uma posição soberanista em relação ao 

meio-ambiente. “As preocupações brasileiras em tais áreas concentravam-se, em 

Estocolmo, na demonstração de que a poluição era um problema dos países ricos e de que 

as soluções propostas por estes à escassez de recursos naturais eram incompatíveis com 

desenvolvimento e soberania” (CORRÊA DO LAGO, 2006, p. 185). Em verdade, a 

Declaração de Estocolmo contemplava mais os interesses de países ricos, tratando 

pobreza e demografia como potenciais fontes de problemas ambientais e deixando a 

responsabilidade para os países em desenvolvimento. 

 

Em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução nº 38/161 criou 

a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED), presidida por 

Gro Harlem Brundtland, à época ex-Ministra do Meio Ambiente da Noruega. Os 

trabalhos da Comissão resultaram, em 1987, na publicação do Relatório Nosso Futuro 

Comum, conhecido também como Relatório Brundtland. 

 

O Relatório Brundtland procurava harmonizar pretensões dos países desenvolvidos e dos 

países em desenvolvimento. O documento efetivamente estabeleceu o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, como algo que observa o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, bem como o desenvolvimento institucional e social, alinhados com a 

capacidade do meio ambiente. O conceito é assim definido no ponto 15 do capítulo 2 do 

Relatório (ONU, 1987): 

 
“Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança em 

que a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 



desenvolvimento tecnológico; e as mudanças institucionais estão todas em 

harmonia e aumentam o potencial atual e futuro para atender às necessidades 

e aspirações humanas”. 

 

Paralelamente, na década de 1980, o Brasil convivia com pressões para rever a forma 

como encarava o tema ambiental. A difusão da informação equivocada de que a floresta 

amazônica seria o “pulmão verde do mundo” (MAIER, 2010), a cidade de Cubatão, no 

Estado de São Paulo, aparecendo sob a alcunha de “Vale da Morte” na imprensa 

estrangeira (HOGE, 1980) e a mobilização dos seringueiros no Acre, que culminaria no 

assassinato de Chico Mendes em dezembro de 1988, colocou o país no centro das 

atenções. O restabelecimento de um regime democrático também impunha que o Governo 

mudasse sua forma de abordagem como resposta à opinião pública. 

 

Foi nesse contexto que, em 1988, Paulo Nogueira Batista, Embaixador brasileiro junto à 

ONU, buscou habilitar o país para que sediasse a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992. O evento deu sequência às 

discussões tidas na Conferência de Estocolmo e aos pontos consolidados no Relatório 

Brundtland. 

 

A CNUMAD, ocorrida no Rio de Janeiro, reuniu líderes globais e mais de 1400 

Organizações Não Governamentais (ONGs) no Fórum Global, evento paralelo das 

Organizações da Sociedade Civil. A Conferência resultou na Declaração do Rio, 

consistente em uma carta de princípios, e na Agenda 21, um conjunto de práticas 

acordadas. 

 

A Declaração do Rio não contém princípios que abordem especificamente a poluição do 

ar ou o manejo dos recursos de água doce, mas cabe notar que seus termos estão muito 

mais alinhados com os interesses de países em desenvolvimento. O documento menciona 

que a superação da pobreza é um esforço que deve ser feito por todos os países e dá ênfase 

à cooperação e solidariedade. 

 

O Desenvolvimento Sustentável aparece já no Princípio 1 da Declaração do Rio (ONU, 

1992b): 

 
“Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza”. 

 

Pensando em casos em que a poluição de um país possa afetar o meio-ambiente em outro, 

cabe mencionar os princípios nº 11 e nº 13 da Declaração: 

 
“Princípio 11: Os Estados deverão promulgar leis eficazes sobre o meio 

ambiente. As normas ambientais e os objetivos e prioridades em matérias de 

regulamentação do meio ambiente, devem refletir o contexto ambiental e de 

desenvolvimento às quais se aplicam. As normas aplicadas por alguns países 

podem resultar inadequadas e representar um custo social e econômico 

injustificado para outros países, em particular os países em desenvolvimento. 

(...) 

Princípio 13: Os Estados deverão desenvolver a legislação nacional relativa à 

responsabilidade e à indenização referente às vítimas da contaminação e outros 

danos ambientais. Os Estados deverão cooperar de maneira diligente e mais 

decidida no preparo de novas leis internacionais sobre responsabilidade e 

indenização pelos efeitos adversos dos danos ambientais causados pelas 



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

situadas fora de sua jurisdição”. 

 

A Agenda 21, por sua vez, tem seu Capítulo 9 dedicado inteiramente ao tema da proteção 

da atmosfera. O Capítulo em torno de quatro áreas de programa assim definidas: (a) 

Consideração das incertezas a partir do aperfeiçoamento da base científica para a tomada 

de decisões; (b) Promoção do desenvolvimento sustentável, incluindo Desenvolvimento, 

eficiência e consumo da energia, Transportes, Desenvolvimento industrial e 

Desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e uso da terra; (c) Prevenção da 

destruição do ozônio estratosférico; e (d) Poluição atmosférica transfronteiriça. Neste 

último tema, é incentivado que governos e outros agentes estabeleçam acordos regionais, 

sistemas de alerta, treinamento e intercâmbio de dados, bem como projetos de cooperação 

regional (ONU, 1992a). 

 

O Capítulo 18 do documento, por sua vez, é dedicado ao tema dos recursos hídricos. 

Nesse Capítulo, são propostas sete áreas de programas para o setor de água doce, 

compreendendo: (a) Desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos; (b) 

Avaliação dos recursos hídricos; (c) Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água 

e dos ecossistemas aquáticos; (d) Abastecimento de água potável e saneamento; (e) Água 

e desenvolvimento urbano sustentável; (f) Água para produção sustentável de alimentos 

e desenvolvimento rural sustentável; (g) Impactos da mudança do clima sobre os recursos 

hídricos (ONU, 1992a). 

 

Além da Declaração do Rio e da Agenda 21, o CNUMAD também serviu de palco para 

que fossem aprovados três tratados no tema de meio-ambiente: a Convenção sobre 

Biodiversidade; a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e 

Mitigação dos efeitos da Seca; e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC). Nenhum desses tratados tem como tema central a poluição do ar 

ou manejo dos recursos de água doce. 

 

A UNFCCC entrou em vigor em 1994 e teve alguns desdobramentos muito relevantes em 

suas posteriores conferências das partes (COPs) desde 1995, como o Protocolo de Quioto, 

estabelecido em 1997, na COP-3, e renovado em 2012, na COP-18, e o Acordo de Paris, 

celebrado em 2015, na COP-21. Entretanto o tema da emissão de gases do efeito estufa 

não coincide com o da poluição do ar. 

 

A Declaração do Rio teve ainda o efeito de mobilizar membros do Clube de Roma, 

entidade que reúne personalidades internacionais e lida com temas políticos de atenção 

para a comunidade global, para a edição de um documento que servisse como uma 

declaração de princípios ampla, voltada para o Século XXI. Nesse sentido, entre os anos 

de 1994 e 2000, uma comissão internacional independente, capitaneada a partir do Clube 

de Roma, trabalhou na redação da Carta da Terra. 

 

O documento lista, entre os Princípios vinculados à Justiça Social e Econômica e para a 

erradicação da pobreza como um imperativo ético, social e ambiental, a necessidade de 

se “garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não 

contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e 

internacionais requeridos” (COMISSÃO DA CARTA DA TERRA, 2000, p. 4). 

 

Também em 2000, os membros da Assembleia Geral da ONU firmaram a Declaração do 

Milênio (ONU, 2000), um compromisso para combater a extrema pobreza e outros males 



da sociedade. Foi esse compromisso que consubstanciou os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), que deveriam ser alcançados até 2015. 

 

Os ODM padeciam de um problema análogo à Declaração de Estocolmo. Muitos dos seus 

oito objetivos3 se dirigiam a problemas já superados por nações desenvolvidas, lançando 

peso desproporcional sobre os países em desenvolvimento. De todo modo, no tema da 

dimensão ambiental da qualidade de vida merece destaque o objetivo nº 7, de garantir a 

sustentabilidade ambiental, sendo que a meta e a meta 7B tinha a redução do uso de 

substâncias nocivas à camada de ozônio entre seus propósitos 7C se destinava justamente 

à garantia de acesso à água tratada e saneamento básico. 

 

Mais recentemente, a posição brasileira nos assuntos ligados a clima tem sido o de 

formação de coalizões com as nações em desenvolvimento. O Brasil é membro do G-77 

e, em 2009, juntamente com a África do Sul, a Índia e a China, formou o BASIC, para 

atuar na COP-15, em Copenhague. 

 

Em 2012, o Brasil foi sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDS), também chamada de Rio+20, em referência aos 20 anos passados 

desde a CNUMAD. Essa Conferência contou com mais de 45 mil representantes políticos 

e de organizações da sociedade civil e também ocorreu no Rio de Janeiro. 

 

Apesar de sua dimensão, a Rio+20 não mostrou grande resultados em termos de acordos. 

A Conferência, no entanto, resultou em um documento consensual denominado “O futuro 

que queremos”. O documento (ONU, 2012), entre seus parágrafos 119 e 124, trata do 

tema da água e do saneamento, dando destaque à agua como recurso fundamental para o 

desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo em que a soberania é reivindicada: 

 
“119. Reconhecemos que a água está no cerne do desenvolvimento sustentável, 

pois está intimamente ligada a uma série de importantes desafios globais. 

Reiteramos, portanto, a importância da integração da água no desenvolvimento 

sustentável e enfatizamos a importância crucial da água e do saneamento 

dentro das três dimensões do desenvolvimento sustentável. 

(...) 

121. Reafirmamos nossos compromissos em relação ao direito humano à água 

potável e ao saneamento, que devem ser progressivamente realizados para 

nossas populações com pleno respeito à soberania nacional”. 

 

O tema da poluição do ar é mencionado junto com o da poluição da água no trecho final 

do parágrafo 141, no tema de saúde e população: 

 
“141. (...) Reconhecemos que a redução da poluição química e da 

contaminação do ar e da água conduz a efeitos positivos para a saúde”. 

 

A edição do documento “O futuro que queremos” serviu para que fossem lançadas as 

bases para a elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados 

em 2015 na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Os ODS 

sucedem os ODM e estão formulados de maneira a convocar os países ricos para que 
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também enfrentem as questões que se colocam, resolvendo a questão de viés identificada 

nos ODM. 

 

Os ODS são compostos por 17 objetivos4 que compreendem 169 metas. O sexto objetivo 

se dirige a “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos”. Quanto à poluição do ar, não há objetivo específico. Saldiva (2019) argumenta 

que se trata de tema transversal aos 17 objetivos: 

 
“Este tema passa por educação, ou seja, mudança de comportamento e 

educação mais saudável, cidades mais eficientes, diminuição da equidade, uma 

vez que as pessoas que menos podem são as que recebem mais poluição. A 

poluição é mais frequente nos países mais pobres e dentro dos países pobres, 

nas comunidades mais desfavorecidas. Atinge a saúde, o controle tanto de 

doenças infecciosas, crônicas e não-transmissíveis – como diabetes, infarte e 

câncer. Nós também temos um objetivo, que é o controle da poluição, quando 

melhora a eficiência e utiliza combustíveis mais limpos e tecnologias mais 

eficientes. Dessa forma, você reduz ao mesmo tempo, a emissão dos Gases de 

Efeito Estufa (GEEs). Ao fazer isso, melhora, inclusive, a segurança 

alimentar”. 

 

Cabe dizer que o Brasil não é parte da Convenção de Genebra sobre Poluentes do Ar 

Transfronteiriços de longo alcance, de 1979. 

 

No que diz respeito diretamente aos temas de manejo de água doce, o Brasil participou 

da Conferência das Nações Unidas para a Água, que ocorreu em 1977, em Mar del Plata. 

A Conferência resultou em uma série de resoluções e em um primeiro de plano de ação 

na matéria (ONU, 1977). 

 

Em 1992, as discussões seguiram na Conferência Internacional sobre Água e Meio 

Ambiente, em Dublin. Na ocasião, reconheceu-se que “todo ser humano tem direito a 

acesso razoável a água potável e saneamento” (ONU, 1992c). Em 28 de julho de 2010, a 

Resolução A/RES/64/292 da Assembleia Geral da ONU (AGNU, 2010) reconheceu o 

direito à água e ao saneamento como um Direito Humano. 

 

O Plano de Ação de Mar del Plata é mencionado no Capítulo 18 da Agenda 21 (ONU, 

1992a), desenvolvida na CNUMAD. As referências se encontram nas áreas de programas 

para o setor de água doce que lidam com avaliação dos recursos hídricos e com a proteção 

dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos. 

 

O Brasil não é parte na Convenção sobre o Direito dos Usos dos Cursos de Água 

Internacionais, para fins diversos da Navegação. Aprovado em 1997, esse tratado até hoje 

não foi implementado por falta de ratificações suficientes. 

 

Cumpre, por fim, mencionar que em 2015, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Conselho Mundial da Água  publicaram o 

relatório Towards a water and food secure future (FAO; CONSELHO MUNDIAL DA 
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11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. Consumo e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança 

global do clima; 14. Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; e 17. Parcerias 

e meios de implementação. 



ÁGUA; 2015), com um panorama dos aspectos técnicos e econômicos do uso da água na 

agricultura, enfatizando particularmente a produção agrícola e pecuária e colocando o 

manejo adequado dos recursos hídricos como aspecto fundamental para a segurança 

alimentar e para a subsistência das comunidades de agricultores. A FAO, à época da 

publicação do relatório, era dirigida pelo agrônomo brasileiro José Graziano da Silva. 

 

2. A dimensão ambiental da qualidade de vida: legislação doméstica e instituições 

no Brasil 

 

2.1 Poluição e proteção do meio-ambiente na legislação federal 

 

Segundo Pereira Jr. (2007), o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, foi o 

primeiro diploma legal no Brasil a regulamentar a qualidade do meio ambiente, 

relacionando-a com a poluição do ar, das águas e do solo. O Decreto-Lei dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais e segue em 

vigor.  

 

O propósito da norma foi apenas estabelecer que as indústrias no país seriam obrigadas a 

promover medidas necessárias a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da 

poluição e da contaminação do meio ambiente. Demonstrando a tendência soberanista da 

política ambiental durante o Regime Militar, o Decreto-Lei também prevê que competiria 

exclusivamente ao Poder Executivo Federal determinar ou cancelar a suspensão do 

funcionamento de estabelecimento industrial cuja atividade fosse considerada de alto 

interesse do desenvolvimento e da segurança nacional. 

 

Em complemento Decreto-Lei nº 1.413/1975, foi editada a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 

1980, dispondo sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas 

de poluição. A terminologia “áreas críticas de poluição” decorre do art. 4º do Decreto-lei 

nº 1.413/1975. O perfil dessa norma, no entanto, é mais como um zoneamento industrial 

do que de limites à emissão de poluentes. 

 

O diploma legal editado durante a ditadura mais afeito ao tema da preservação ambiental 

é a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece uma Política Nacional do Meio 

Ambiente. É essa norma que hoje fundamenta a elaboração de Estudo de Impactos 

Ambientais (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), necessários na 

elaboração e na avaliação de empreendimentos que podem causar impacto ambiental. A 

Lei também criou uma estrutura denominada Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

 

O órgão superior do Sistema era o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Hoje, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo, cuja função é assessorar o 

Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. O órgão superior é o 

Conselho de Governo. 

 

Com estrutura muito semelhante à original, o Sistema hoje conta ainda com a Secretaria 

do Meio Ambiente da Presidência da República, como órgão central; o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), como órgãos executores; os órgãos 

ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle 

e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental, como órgãos 



seccionais; e os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização 

dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições, como órgãos locais. 

 

Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.938/1981, a poluição é definida como a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades 

sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 

 

As atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ficam sujeitas a licenciamento e 

revisão. É também mantido um Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 

poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. 

 

O art. 4º, I, da Lei nº 6.938/1981 apresenta um conceito análogo ao de Desenvolvimento 

Sustentável como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. O princípio-poluidor 

pagador aparece como outro objetivo no art. 4º, VII. 

 

Quanto aos padrões ambientais, o CONAMA é a entidade responsável por estabelecer 

normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves 

e embarcações, bem como estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e 

à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos. 

 

Pereira Jr. (2007) comenta que a Constituição Federal de 1988 teria incorporado o 

conteúdo da Lei nº 6.938/1981, que estaria substanciado na competência comum que, nos 

termos do art. 22, VI, União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm de proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A Lei em si faz 

referência a esse dispositivo constitucional e também ao que destaca a competência 

comum para legislar-se sobre preservar as florestas, a fauna e a flora, na forma do art. 23, 

VII. 

 

Com efeito, na Constituição de 1967, antes ou depois da Emenda Constitucional nº 1, de 

17 de outubro de 1969, sequer havia menção ao meio ambiente. A Lei nº 6.938/1981 

estava fundamentada na competência que a União tinha para legislar sobre defesa e 

proteção da saúde; jazidas, minas e outros recursos minerais; florestas, caça e pesca; águas 

e energia elétrica. A preocupação se fazia mais por conta de segurança nacional do que 

por interesse na preservação ambiental. 

 

Outro dispositivo da Constituição de 1988 a que a Lei nº 6.938/1981 atualmente faz 

referência é o art. 225, segundo o qual: 

 
“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”. 

 

Trata-se de dispositivo constitucional inspirado pela Declaração de Estocolmo e cujo 

conteúdo é semelhante ao do Princípio nº 1 da Declaração do Rio, que viria a ser 

elaborada na CNUMAD. 

 



Um último aspecto notado por Pereira Jr. (2007) é que a Lei nº 6.938/1981 prevê uma 

definição de poluidor, classificando-o, nos termos de seu art. 3º, IV, como a pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental, sendo que uma das metas da Política 

Nacional do Meio Ambiente seria a imposição, ao poluidor, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados, conforme o art. 4º, VII. A Constituição, por sua vez, 

traz no art. 225, § 3º, o mandamento de que as condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitem os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

Somente quase uma década após a promulgação da Constituição foi que foi editada uma 

Lei que efetivasse essas previsões. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabeleceu bases 

para essas punições. 

 

Seu art. 3º torna possível a responsabilização de pessoas jurídicas por infrações cometidas 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da entidade. Essa responsabilização pode ser administrativa, civil 

ou penal. 

 

A Lei prevê como crime, em seu art. 54, a conduta de causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 

que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A pena é 

aumentada se a conduta causar poluição atmosférica que provoque a retirada de habitantes 

das áreas afetadas ou cause danos diretos à saúde da população e também se causar 

poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de 

uma comunidade. 

 

Outro instrumento jurídico federal que concorre para a proteção ambiental é a Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Nos termos do art. 3º, XVI, da Lei, resíduos sólidos são material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível. 

 

O princípio do poluidor-pagador aparece entre os princípios da PNRS, retomando o 

objetivo da Lei nº 6.938/1981. Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 

como o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras, são consideradas também instrumentos da PNRS. 

 

O art. 30 da Lei nº 12.305/2010 estabeleceu também que a responsabilidade pelo ciclo de 

vida dos produtos deveria ser compartilhada entre fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Um dos objetivos dessa disposição é 



reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 

ambientais. 

 

2.2 A legislação federal sobre saneamento e acesso a recursos hídricos 

 

O Decreto-Lei nº 200, de 27 de fevereiro de 1967, é o diploma normativo que até hoje 

rege a organização da Administração Pública Federal. Uma das principais inovações por 

ele introduzidas foi a diferenciação entre órgãos da Administração Pública Direta e órgãos 

da Administração Pública Indireta. Essa divisão atendia à descentralização, uma das 

premissas que o Regime Militar tinha para a estrutura burocrática do país (FADUL; 

SOUZA, 2005). Segundo Barbosa e Silva (2010, p. 72-73), a pretensão dos militares era 

que as entidades da Administração Pública Indireta não se submetessem às regras do 

serviço público federal e pudessem manter um vínculo estreito com o setor privado. 

 

O Decreto-Lei nº 200/1967 originalmente apresentava três entidades típicas da 

Administração Pública Indireta. As Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista 

e as Autarquias. Mais tarde, as fundações públicas foram incluídas nesse rol. 

 

As autarquias são, nos termos do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 200/1967, o serviço 

autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 

executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Na década de 1990, 

essa modalidade de ente da Administração Pública Indireta passou a servir para a criação 

de agências reguladoras, entidades voltadas à regulação e supervisão de setores 

econômicos. O setor que lida com o uso e manejo de recursos hídricos hoje se submete a 

uma dessas agências. 

 

Inicialmente, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, também conhecida como Lei das 

Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A Política Nacional de Recursos 

Hídricos parte dos fundamentos de que a água é um bem de domínio público, um recurso 

natural limitado e dotado de valor econômico, que a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades, entre outros. Seus 

objetivos envolvem assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

 

O SINGREH, por sua vez, foi concebido para coordenar a gestão integrada das águas; 

arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, 

a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; e promover a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. Sua estrutura conta com órgãos de cúpula, como o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas (ANA), além de Conselhos, 

Comitês, Agências e outros órgãos regionais. 

 

Na sequência da criação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do SINGREH, a Lei 

nº 9.984, de 17 de julho de 2000, criou a ANA, autarquia sob regime especial, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, integrante do SINGREH. A ANA é a agência reguladora 



do setor de recursos hídricos e dispõe de poder sancionatório. Sua atuação deve observar 

os fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, definidos na Lei nº 9.433/1997. 

 

A fim de cumprir com sua missão institucional, a ANA segue quatro linhas de ação (ANA, 

2020): 

 

 Regulação: a Agência regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio 

da União; os serviços públicos de irrigação (se em regime de concessão) e adução 

de água bruta; emite e fiscaliza o cumprimento de normas; e é a responsável pela 

fiscalização da segurança de barragens outorgadas por ela; 

 Monitoramento: acompanha a situação dos recursos hídricos do Brasil 

coordenando a Rede Hidrometeorológica Nacional e definindo regras de operação 

dos reservatórios das usinas hidrelétricas juntamente com o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS); 

 Aplicação da lei: coordena a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, estimulando a participação de representantes dos governos, usuários e 

das comunidades; e 

 Planejamento: Elabora ou participa de estudos estratégicos em parceria com 

instituições e órgãos do poder público. 

 

O Decreto nº 3.692 de 19 de Dezembro de 2000, regulamentou a Lei nº 9.984/2000 e 

aprovou o regimento da ANA. A partir de então, a Agência foi definitivamente instalada. 

 

No campo do saneamento, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Alguns princípios fundamentais 

estabelecidos pela Lei tinham já sentido análogo ao das resoluções internacionais acerca 

do tema, como o princípio da universalização do acesso, do abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; eficiência e sustentabilidade 

econômica; e a adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

 

A Lei nº 11.445/2007 define saneamento básico como um conjunto de serviços públicos, 

infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, nos termos de seu art. 3º, I. Previa-se que prestadores de serviços 

públicos de saneamento básico fornecessem à entidade reguladora todos os dados e 

informações necessários para o desempenho de suas atividades. 

 

No período recente, as atribuições da ANA em relação a saneamento básico foram 

consideravelmente expandidas pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, chamada de 

novo marco regulatório do saneamento básico. Trata-se de dispositivo que modifica 

substancialmente a Lei nº 11.445/2007. 

 

Em primeiro lugar, a Lei nº 14.026/2020 alterou o nome da ANA para Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico. O princípio de universalização do acesso ao saneamento 

básico da Lei nº 11.445/2007 tornou-se o princípio de universalização do acesso e efetiva 

prestação do serviço.  

 



Se originalmente cabia aos prestadores de serviço de saneamento fornecer à entidade 

reguladora os dados e informações necessários, com a Lei nº 14.026/2020 a ANA adquiriu 

competência para instituir normas de referência para a regulação da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico. A autarquia pode inclusive estabelecer metas de 

universalização desses serviços, bem como o conteúdo mínimo para a prestação 

universalizada e para a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

 

A ênfase em universalização perpassa todo o novo marco regulatório do saneamento 

básico. A norma exige para a execução de contratos cujo objeto seja a prestação ou 

concessão dos serviços públicos de saneamento básico a comprovação de que a entidade 

contratada pelo poder público tem capacidade econômico-financeira para viabilizar a 

universalização dos serviços na área de sua competência até o dia 31 de dezembro de 

2033. Essa comprovação terá que ser feita tanto para os contratos em vigor, quanto para 

aqueles que resultarem de processos licitatórios. 

 

O art. 11-B da Lei nº 14.026/2020 dispõe que universalização compreende o atendimento 

de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de 

esgotos até 31 de dezembro de 2033, combinada com metas de não intermitência do 

abastecimento, bem como de redução de perdas e de melhoria dos processos de 

tratamento. O prazo para que essas metas sejam incorporadas aos contratos correntes é o 

dia 31 de março de 2022. 

 

Os Municípios deverão realizar processos licitatórios que permitam que empresas 

públicas e privadas compitam pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

É facultado aos Municípios se organizarem coletivamente na forma de blocos para 

tornarem seus processos licitatórios mais atrativos. 

 

A situação do acesso a saneamento básico é realmente alarmante e distancia o país dos 

compromissos constantes dos documentos que ele mesmo referendou no âmbito 

internacional. O Ministério do Desenvolvimento Regional mantém o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS) e os dados dessa plataforma indicam que, em 

2018, 83,6% era atendida pela rede de água, mas apenas 53,2% contavam com o 

atendimento de rede de esgoto. 

 

A Lei nº 14.026/2020 foi editada no espírito de mudar radicalmente essa situação no 

espaço de pouco mais de uma década. Cabe acompanhar sua aplicação e fiscalizar seu 

cumprimento e seus resultados. Caso venha a gerar o efeito anunciado, o Brasil terá dado 

conta de uma meta dos ODS e poderá ajudar outros países a superarem seus obstáculos 

na matéria. 

 

2.3 A legislação federal sobre poluição do ar 

 

Como mencionado no começo desta seção, o primeiro instrumento legal voltado ao tema 

da poluição no Brasil foi o Decreto-Lei nº 1.413/1975, centrado na poluição do meio 

ambiente provocada por atividades industriais. Sua regulamentação adveio do Decreto nº 

76.389, de 3 de outubro de 1975, que efetivamente define poluição industrial como 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente, 

causadas por qualquer forma de energia ou de substância, sólida, líquida ou gasosa, ou 

combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, direta ou 



indiretamente, de prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criar 

condições adversas às atividades sociais e econômicas, ocasionar danos relevantes à flora, 

à fauna e a outros recursos naturais. 

 

Porém, tal como no caso da Lei nº 6.803/1980, não há previsão de parâmetros de poluição, 

mesmo por parte dos estabelecimentos industriais. Esse tipo de controle aparece primeiro 

na Resolução CONAMA nº 18, de 6 de maio de 1986, que criou o Programa de Controle 

de Poluição do Ar por veículos Automotores (PROCONVE), tendo em vista a poluição 

atmosférica oriunda de veículos automotores dos ciclos Otto e Diesel. O PROCONVE 

tinha a característica de já estabelecer, em termos quantitativos, os limites máximos de 

emissão de poluentes do ar para os motores e veículos automotores novos 

comercializados a partir do final da década de 1980. 

 

Pereira Jr. (2007) destaca a criação do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar 

(PRONAR), por meio da Resolução CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989. O PRONAR 

foi criado como um instrumento básico de gestão ambiental para proteção da saúde e 

bem-estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do País de forma ambientalmente segura, pela 

limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica.  

 

Ele definia limites máximos de emissão a quantidade de poluentes permissível de ser 

lançada por fontes poluidoras para a atmosfera. O PRONAR estabelecia padrões 

nacionais de qualidade do ar, acompanhados por uma Rede Básica e Monitoramento, bem 

como previa ações de curto, médio e longo prazos. 

 

A Resolução CONAMA nº 5/1989 tornou o PROCONVE um instrumento do PRONAR 

e criou o Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial (PRONACOP), também 

como instrumento do PRONAR, ao lado de outros programas5. O IBAMA ficava definido 

como a entidade competente para gestão do PRONAR. 

 

No ano seguinte, a Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990, tendo em conta a 

necessidade de ampliar o número de poluentes atmosféricos passíveis de monitoramento 

e controle no País, estabeleceu padrões primários e secundários de qualidade de ar para a 

emissão de diversas substâncias. Essa lista incluía partículas totais em suspensão 

(material particulado), fumaça (CO2 principalmente), partículas inaláveis, dióxido de 

enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio. 

 

Também em complemento à Resolução CONAMA nº 5/1989, a Resolução CONAMA nº 

8, de 6 de dezembro de 1990, estabeleceu limites máximos de emissão de poluentes no ar 

para processos de combustão externa de fontes fixas de poluição. A Resolução CONAMA 

nº 8/1990 identifica que a poluição veicular, já regulada pelo PROCONVE, e a poluição 

industrial seriam as duas principais fontes de poluição atmosférica no país.  

 

Diante disso, e considerando-se que que, entre toda a tipologia industrial, os processos de 

combustão externa constituir-se-iam no maior contingente de fontes fixas de poluentes 

atmosféricos, estaria justificada a necessidade de regular-se também as fontes fixas de 

poluição. A Resolução estabelece limites máximos de emissão, por fontes fixas, para 

partículas totais em suspensão (material particulado), fumaça, partículas inaláveis, 

                                                 
5 O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade do Ar; o Programa Nacional de Inventário de Fontes 

Poluidoras do Ar; e os Programas Estaduais de Controle da Poluição do Ar. 



dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, e dióxido de nitrogênio, as mesmas 

substâncias de que trata a Resolução CONAMA nº 3/1990. 

 

Os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas foram 

substancialmente modificados pela Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 

2006, tendo em vista a situação da poluição atmosférica e os avanços tecnológicos 

ocorridos desde 1990. A regulação se tornou muito mais detalhada e abrangente. 

 

Pereira Jr. (2007, p. 7) lista os itens que passam a ter limites máximos específicos de 

emissão para fontes fixas a partir da Resolução CONAMA nº 382/2006: 

 
“[V]ários tipos de combustíveis, entre os quais óleo pesado, gás natural e 

derivados de madeira, e de instalações, tais como usinas termelétricas, turbinas 

a gás, unidades de produção de vapor, fábricas de celulose e papel, unidades 

de fusão de chumbo, processamento primário de alumínio, fornos de fusão de 

vidro, indústria de cimento Portland, produção de fertilizantes, ácido fosfórico, 

ácido sulfúrico e ácido nítrico, siderurgia e unidades de pelotização de minério 

de ferro”. 

 

A alteração foi substancial a ponto de levar o CONAMA e expedir a Resolução 

CONAMA nº 436, de 22 de dezembro de 2011, a fim de estabelecer os limites máximos 

de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou que tivessem 

solicitado Licença de Instalação antes do dia 2 de janeiro de 2007, data da entrada em 

vigor da Resolução CONAMA nº 382/2006. Manteve-se a fixação de limites 

considerando o poluente e a tipologia de fonte. 

 

No que diz respeito à poluição decorrente de veículos automotores, o PROCONVE, desde 

sua criação em 1986, foi objeto de uma série de Resoluções do CONAMA. Essas normas 

buscavam atualizar o Programa, bem como adequá-lo às fontes legais que iam sendo 

editadas. 

 

A própria legislação de trânsito passou a exigir o controle de emissão de poluentes por 

parte dos veículos. A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecida como Código 

de Trânsito Brasileiro, por exemplo, prevê em seu art. 104 que os veículos em circulação 

terão seu controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção 

pelo CONAMA. 

 

Outro aspecto que merece destaque é a Resolução CONAMA nº 297, de 26 de fevereiro 

de 2002, que estabeleceu os limites para emissões de gases poluentes especificamente por 

ciclomotores, motociclos e veículos similares novos. Essa Resolução criou o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT). 

 

Atualmente, o PROCONVE para veículos automotores leves novos de uso rodoviário se 

encontra na sexta fase (L6), regida pela Resolução CONAMA nº 415, de 24 de setembro 

de 2009. A sétima fase (L7) entrará em vigor a partir de 2022 e seu andamento é objeto 

da Resolução CONAMA nº 492, de 20 de dezembro de 2018, que também irá reger a 

oitava fase (L8). 

 

O PROCONVE para o controle das emissões de gases poluentes e de ruído para veículos 

automotores pesados novos de uso rodoviário está na sétima fase (P7), sob a Resolução 

CONAMA nº 403, de 11 de novembro de 2008. A oitava fase (P8) entra em vigor em 



2022 para os novos modelos de veículos e em 2023 para todos os modelos, conforme a 

Resolução CONAMA nº 490, de 16 de novembro de 2018. 

 

O PROMOT por motociclos e veículos similares se encontra na quarta fase (M4), nos 

termos da Resolução CONAMA nº 432, de 13 de julho de 2011, e da Resolução 

CONAMA nº 456, de 29 de abril de 2013. A quinta fase (M5) terá início em 2023 para 

novos modelos e em 2025 para todos os modelos, na forma da Resolução CONAMA nº 

493, de 24 de junho de 2019. 

 

As fases do PROCONVE para veículos automotores pesados e o PROMOT estabelecem 

padrões semelhantes aos padrões europeus de emissões (EURO). A tabela a seguir 

relaciona os padrões análogos: 

 
Tabela 1: Correspondência entre padrões PROCONVE, PROMOT e EURO 

 Euro IV (2005) Euro V (2009) Euro VI (2014) 

P7  X  

P8   X 

M4 X   

M5  X  
Fonte: Elaboração própria 

 

Mais recentemente, foi editada a Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 

2018, dispondo sobre padrões de qualidade de ar. Essa Resolução revogou alguns itens 

da Resolução CONAMA nº 5/1989 e a Resolução CONAMA nº 3/1990. Com ela, foram 

implementados os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no 

guia de qualidade do ar, de 2005 (OMS, 2005). 

 

Passou-se a definir poluente atmosférico como qualquer forma de matéria em quantidade, 

concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar 

impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, 

à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades 

normais da comunidade. Os poluentes atmosféricos relevantes para aferição passaram a 

ser o material particulado MP10, o material particulado fino MP2.5, o dióxido de enxofre, 

o dióxido de nitrogênio, o ozônio, a fumaça, o monóxido de carbono, as partículas totais 

em suspensão e o chumbo. 

 

Na área de emissão de poluentes para a atmosfera por veículos, o Brasil tem conseguido 

incrementar sua regulação e já se aproxima dos padrões internacionais. Para veículos 

pesados e motocicletas, o país procura adotar normas mais próximas daquelas aplicadas 

na União Europeia. Para a poluição em geral, buscou-se adotar critérios definidos pela 

OMS. 

 

O fato da regulação ser feita no âmbito do CONAMA permitiu que ela rapidamente se 

readaptasse às novas realidades tecnológicas e a padrões internacionais. As diversas 

alterações nas normas para poluição por fontes fixas ou por veículos apontam no sentido 

de seu contínuo incremento e aproximação com as melhores práticas disponíveis. 

 

 

 

 



3. A visão da OCDE sobre a dimensão ambiental da qualidade de vida no Brasil: 

indicadores 

 

A OCDE tem cada vez mais se afirmado um foro global de estabelecimento de boas 

práticas de políticas públicas e de governança. O Brasil divide com a Organização uma 

série de dados sobre a situação do país em diferentes aspectos, permitindo que seja feita, 

na forma de indicadores, uma comparação objetiva entre os resultados de políticas 

realizadas no país com aquelas conduzidas em países membros da OCDE e com outros 

que também contribuam fornecendo dados próprios à entidade. 

 

A poluição atmosférica, o manejo da água doce e o saneamento são objeto de alguns 

desses indicadores. Na presente seção, serão apresentados aqueles que dizem respeito a 

esses temas e que contam com dados referentes à situação do Brasil, com uma explicação 

breve do que compõe cada indicador e de onde provêm as informações referentes ao 

Brasil. Quando disponíveis, foram destacados também os índices que diziam respeito à 

média ou ao total da OCDE; aos EUA; à Alemanha; e ao México. 

 

3.1 Os efeitos da poluição do ar 

 

Entende-se que o material particulado fino (MP2.5) pode ser inalado e causar sérios 

problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e cardiovasculares, tendo seus efeitos 

mais graves em crianças e idosos. Demonstrou-se que a exposição ao MP2.5 aumenta 

consideravelmente o risco de doenças cardíacas e derrames. 

 

Com base nisso, são feitas estimativas de custo, tomando-se em consideração apenas os 

custos de mortalidade prematura. Eles são calculados usando estimativas de “Valor 

Estatístico da Vida” (VSL) e o número de mortes prematuras atribuíveis ao material 

particulado presente no ambiente. 

 

As informações que compõem o indicador são da base Air quality and health: Mortality 

and welfare cost from exposure to air pollution, da OCDE. Os dados vêm do relatório 

Global Burden of Disease Study, do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), 

de 2019. Os custos de bem-estar são estimados pela metodologia empregada no relatório 

The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the 

BRIICS and the OECD Countries, da OCDE. 

 

O IHME utiliza diversas fontes na elaboração do Global Burden of Disease Study. Para o 

Brasil, servem de referência os censos demográficos e a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar (PNSMIPF), 

conduzida pela Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, a Pesquisa nacional de 

demografia e saúde da criança e da mulher (PNDS 2006), do Centro Brasileiro de Análise 

e Planejamento (CEBRAP) e as bases de dados de mortalidade da ONU e da OMS. 
  



Figura 1: Mortalidade, Por milhão de habitantes, 2019 ou mais recente disponível até então 

 

 
Fonte: OCDE (2021)  

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em 

azul; os EUA, em roxo; a Alemanha, em laranja; e o México em verde.  

 
Figura 2:  Mortalidade, Por milhão de habitantes, 2006 – 2019 

 

Fonte: OCDE (2021) 

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em 

azul; os EUA, em roxo; a Alemanha, em laranja; e o México em verde. 

 

3.2 A exposição à poluição do ar 
 

O MP2.5 é o poluente do ar que apresenta o maior risco à saúde em todo o mundo, afetando 

mais pessoas do que qualquer outro poluente. A exposição crônica ao MP2.5 aumenta 

consideravelmente o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares. Os dados desse 



indicador referem-se à exposição da população a mais de 10 microgramas/m3 e são 

expressos como médias anuais. 
 

As informações que compões o indicador são da base Air quality and health: Exposure 

to PM2.5 fine particles - countries and regions, da OCDE. Os dados vêm do relatório 

Global Burden of Disease Study, do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), 

de 2019. Os custos de bem-estar são estimados pela metodologia empregada no relatório 

The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the 

BRIICS and the OECD Countries, da OCDE. 
 

O IHME utiliza diversas fontes na elaboração do Global Burden of Disease Study. Para o 

Brasil, servem de referência os censos demográficos e a PNAD feitos pelo IBGE, a 

PNSMIPF, conduzida pela BEMFAM, o SIM do Ministério da Saúde, a PNDS 2006, do 

CEBRAP e as bases de dados de mortalidade da ONU e da OMS. 

 
Figura 3: Exposição a MP2.5, Microgramas por metro cúbico, 2010 – 2019 

 

Fonte: OCDE (2021) 

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em 

azul; os EUA, em roxo; a Alemanha, em laranja; e o México em verde. 

 
Figura 4: Exposição a MP2.5, % da população, 2010 – 2019 

 

 



Fonte: OCDE (2021) 
Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em 

azul; os EUA, em roxo; a Alemanha, em laranja; e o México em verde. 

 

3.4 A captação de água 

 

A captação de água é definida como a água doce retirada das fontes de água subterrânea 

ou superficial, permanente ou temporariamente, e transportada para um local de uso. 

 

Se a água retornar a uma fonte de água superficial, a captação da mesma água pelo usuário 

a jusante é contada novamente na compilação de captações totais: isso pode levar à 

contagem dupla. Os dados incluem captações para abastecimento público de água, 

irrigação, processos industriais e resfriamento de usinas de energia elétrica. A água de 

mina e a água de drenagem estão incluídas, enquanto a água utilizada para a geração de 

hidroeletricidade é normalmente excluída. 

 

Este indicador é medido em m3 per capita e as informações são agregadas na base Water: 

Freshwater abstractions, da OCDE. A fonte de informações sobre o Brasil é a ANA.  

 
Figura 5:  Total, m3/capita, 2010 – 2015 

 

 



Fonte: OCDE (2021) 

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em 

azul; os EUA, em roxo, e o México, em laranja. 

 
Figura 6: Total, m3/capita, 2015 

 

Fonte: OCDE (2021) 

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em 

azul; os EUA, em roxo, e o México, em laranja. 

 

3.5 O tratamento de água poluída 

 

Este indicador apresenta taxas de conexão de tratamento de esgoto, ou seja, a 

porcentagem da população conectada a uma estação de tratamento de esgoto. 

“Conectado” significa realmente conectado a uma estação de tratamento de águas 

residuais através de uma rede pública de esgoto. Não são levadas em conta instalações 



privadas independentes, usadas onde os sistemas públicos não compensam 

economicamente. 

 

Esse indicador é medido em porcentagem e as informações são agregadas na base Water: 

Wastewater treatment, da OCDE. O Brasil faz o levantamento desses dados por meio do 

SNIS, do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 
Figura 7:  Total, Porcentagem, 2013 – 2016 

 

 
Fonte: OCDE (2021) 

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; a Alemanha, em azul; e 

o México, em roxo. 

 
Figura 8: Total, Porcentagem, 2016 

 

 
Fonte: OCDE (2021) 

Legenda: Em destaque, indicadores selecionados. O Brasil aparece em vermelho; a Alemanha, em azul; e 

o México, em roxo. 



 

*** 

 

De maneira geral, pode-se concluir que o Brasil aparece com uma taxa relativamente 

baixa de mortalidade por causas relacionadas à emissão de MP2.5. A exposição a material 

particulado fino tem, no Brasil, valores e tendência semelhantes ao total da OCDE.  

 

Quanto à captação de água, o total brasileiro em m3 per capita é notadamente baixo em 

relação à média de seus pares da OCDE. O ponto baixo do desempenho brasileiro nesses 

indicadores está mesmo no tratamento de água poluída, que reflete a péssima situação do 

acesso a serviços de saneamento básico no Brasil. Espera-se que o novo marco regulatório 

do saneamento básico enderece essa questão ao longo dos próximos anos. 

 

CONCLUSÕES 

 

É notável o grau de atenção que o Brasil tem conferido às áreas que compõem a dimensão 

ambiental da qualidade de vida. A tendência geral tem sido de aperfeiçoamento, mas 

alguns problemas estruturais e emergentes se fazem presentes. 

 

Na esfera internacional, o país vem, de maneira incremental e perene, assumindo 

compromissos desde o período do Regime Militar e atuando de forma cada vez mais 

assertiva no campo do meio ambiente. Chama atenção que essa evolução se manteve em 

governos de diferentes orientações políticas, demonstrando o grau de compromisso. 

 

Internamente, essa tendência se confirma. A lógica tem sido inclusive de buscar equiparar 

os padrões nacionais às melhores práticas internacionais, especialmente no tema da 

poluição do ar. De maneira geral, o que se percebe é um fortalecimento contínuo de 

estruturas administrativas e regulatórias de governança, envolvendo diversos níveis da 

Administração Pública, como Sistema Nacional do Meio Ambiente, e concedendo-lhes 

certa autonomia, como se vê na possibilidade, introduzida pela Lei nº 14.026/2020, de 

Municípios estabeleçam entre si blocos para reduzir custos e gerar interesse para 

prestadores de serviços de saneamento. 

 

A evolução da situação da poluição atmosférica foi já verificada pela OCDE quando da 

elaboração da Environmental Performance Review do Brasil, em 2015 (OCDE, 2015a). 

Caso o marco regulatório do saneamento básico de fato gere resultados no sentido de 

universalização da prestação do serviço, será outro ponto positivo a ser ressaltado pela 

OCDE no futuro. 

 

Nota-se, no entanto, que ainda há aspectos que podem ser fontes de dificuldades para o 

Brasil na governança e na gestão dos temas da dimensão ambiental da qualidade de vida. 

Primeiramente, ainda não se nota a construção de um pacto ou instrumento regulatório 

inclusivo e abrangente que permita lidar, do ponto de vista da governança, com os 

desequilíbrios de recursos hídricos no Brasil. Qualquer ferramenta de política pública 

elaborada nesse sentido deverá envolver Organizações da Sociedade Civil, bem como 

Governos Estaduais e Municipais em sua gestão. 

 

Outro ponto que pode gerar preocupação são ações do governo que possam levar à 

redução do engajamento da sociedade civil no tema. Menciona-se, por exemplo, o 

Decreto nº 9.806, de 28 de maio de 2019, que alterou a composição do CONAMA, no 



sentido da diminuição do número de membros e do estabelecimento de um rodízio para 

os membros que não integram a estrutura do governo federal. Um ponto fora da curva na 

construção histórica aqui abordada. 

 

 

  



REFERÊNCIAS 

 
AGNU. Resolution adopted by the General Assembly on 28 July 2010 - 64/292. The human right to water and 

sanitation. Assembleia Geral das Nações Unidas. Nova Iorque: ONU. 2010. Disponível em: < 

https://undocs.org/en/A/RES/64/292 >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

AGNU. Resolutions adopted on the reports of the Second Committee - 38/161. Process of preparation of the 

Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond. Assembleia Geral das Nações Unidas. Nova Iorque: 

ONU. 1983. Disponível em: < https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/38/161 >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

ANA. Sobre a ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. 2020. Disponível em: < 

https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/institucional >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

BARBOSA E SILVA, Leonardo. A reforma administrativa de 1967. In: ANDREWS, Christina; BARIANI, Edison 

(Orgs.). Administração pública no Brasil: breve história política. São Paulo: UNIFESP, 2010. p. 63-84. 

 

COMISSÃO DA CARTA DA TERRA. Carta da Terra. Haia: Comissão Carta da Terra. 2000. 

 

CORRÊA DO LAGO, André Aranha. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: o Brasil e a três conferências ambientais das 

Nações Unidas. Brasília: FUNAG. 2006. 

 

FADUL, Élvia; SOUZA, Antonio Ricardo de. Políticas de Reformas da Administração Pública Brasileira: Uma 

Compreensão a partir de seus Mapas Conceituais. ENANPAD, Brasília, 2005. Disponível em: < 

http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/9/enanpad2005-apsb-1721.pdf >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

FAO; CONSELHO MUNDIAL DA ÁGUA. Towards a Water and Food Secure Future: Critical Perspectives for 

Policy-makers. Roma e Marselha: 2015. 

 

HOGE, Warren. New Menace in Brazil's 'Valley of Death' Strikes at Unborn; Miscarriages Are Increasing Other 

Matters Given Priority Agency Has Power to Fine. New York Times. Nova Iorque: New York Times. 23 de setembro 

de 1980. 

 

MAIER, Elke. Amazon adventure. Max Planck Research, v. 2.2010. 2010. Disponível em: < 

https://www.mpg.de/789446/MPR_2010_2.pdf >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

OCDE. Indicators. OECD Data. 2021. Disponível em: < 

https://data.oecd.org/searchresults/?hf=20&b=0&r=%2Bf%2Ftype%2Findicators&l=en&s=score >. Acesso em 29 de 

agosto de 2021. 

 

OCDE. Environmental Performance Reviews: Brazil 2015. OECD Environment Performance Reviews. Paris: 

OCDE. 2015a. 

 

OCDE. Water Charges in Brazil: The Ways Forward. OECD studies on water. Paris: OCDE. 2017. 

 

OCDE. Water Resources Governance in Brazil. OECD studies on water. Paris: OCDE. 2015b. 

 

OMS. WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide: Global 

update 2005. Genebra: Organização Mundial da Saúde. 2005. Disponível em: < 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?sequence=1 >. 

Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

ONU. Agenda 21. Rio de Janeiro: Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. 1992a. 

 

ONU. Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano. Estocolmo: Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano. 1972. 

 

ONU. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Conferência das Nações Unidas 

sobre meio ambiente e desenvolvimento. 1992b. 

 

ONU. International Conference on Water and the Environment: Development issues for the 21st century. Dublin: 

International Conference on Water and the Environment. 1992c. Disponível em: < 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/71-ICWE92-9739.pdf >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

ONU. O futuro que queremos. Rio de Janeiro: Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. 

2012. 

 

https://undocs.org/en/A/RES/64/292
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/38/161
https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/institucional
http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/9/enanpad2005-apsb-1721.pdf
https://www.mpg.de/789446/MPR_2010_2.pdf
https://data.oecd.org/searchresults/?hf=20&b=0&r=%2Bf%2Ftype%2Findicators&l=en&s=score
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?sequence=1
https://www.ircwash.org/sites/default/files/71-ICWE92-9739.pdf


ONU. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nova Iorque: ONU. 2000. 

 

ONU. Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development. Nova Iorque: ONU. 

1987. 

 

ONU. Report of the United Nations Water Conference. Mar del Plata: United Nations Water Conference. 1977. 

Disponível em: < https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77-161.6.pdf >. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

 

ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova Iorque: ONU. 

2015. 

 

PEREIRA JR., José de Sena. Legislação brasileira sobre poluição do ar. Brasília: Câmara dos Deputados. 2007. 

 

SALDIVA, Paulo. Poluição do ar: um assunto transversal nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Entrevista concedida a Sucena Shkrada Resk. 13 de agosto de 2019. 

  

SOARES, Ana Paula Marcante. A Convenção de Nova York de 1997: notas sobre a água doce nas relações 

internacionais em face da sua (não)implementação. Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 6, n. 1, p. 21-32, 2005. 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77-161.6.pdf

