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 COTA ZERO 
 
 Stop. 
 A vida parou... 
 Ou foi o automóvel? 

 
  (Carlos Drummond de Andrade) 

 

 
 
 



 RESUMO 

 

 

O automóvel é responsável por uma série de vantagens no desenvolvimento das atividades 

econômicas e sociais. Porém, seu uso provoca vários reflexos negativos ao meio ambiente 

como a poluição atmosférica e o aquecimento global. Baseado nessa afirmação, o presente 

trabalho analisa a tributação ambiental como instrumento eficaz para a elaboração de políticas 

públicas fiscais que visem mitigar os impactos ambientais causados pelos automóveis, 

principalmente, sob o prisma dos incentivos fiscais. Para isso, discorre-se acerca dos males 

causados pelos automóveis ao meio ambiente e a saúde humana para, após, ser feito um 

apanhado sobre as tecnologias compatíveis com a sustentabilidade ambiental e dos casos que 

justificam a concessão por parte do Estado de incentivos fiscais para o enfrentamento desse 

problema.  

 

Palavras-chave: tributação ambiental, incentivos fiscais, automóveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ABSTRACT 

 

 

The automobile is responsible for a number of advantages in the development of economic 

and social activities. However, its use causes several negative effects on the environment as 

air pollution and global warming. Based on this assertion, this paper examines the 

environmental taxation as an effective tool for the development of fiscal policies aimed at 

mitigating environmental impacts caused by automobiles, especially from the perspective of 

tax incentives. To do this, it talks about the evils caused by cars to the environment and 

human health, and from, be made an overview about the technologies compatible with 

environmental sustainability and the circumstances which justify the grant by the state tax 

incentives for cope with this problem. 

 

Keywords: environmental taxation, tax incentives, automobile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

O automóvel se estabeleceu como meio de transporte principal ao longo do século XX 

e continua a demonstrar sua força no início do novo século. As montadoras de automóveis 

estão entre as maiores empresas do mundo e a frota atual dos mesmos está na casa de 1 bilhão 

de unidades. Porém, o seu uso em massa na sociedade contemporânea tem contribuído com 

parte dos significativos problemas ambientais que o mundo enfrenta atualmente, que vão 

desde a poluição do ar nas grandes cidades até o aquecimento global em nível planetário.  

Devido à maior preocupação da sociedade, do Estado e mesmo do setor produtivo com 

a questão ambiental, faz-se necessária uma análise sobre o papel do automóvel, buscando-se 

novos modelos para a sua utilização, que venham se coadunar com as políticas de proteção 

ambiental.   

O tema é de suma importância devido aos seus aspectos ambientais, econômicos e 

sociais e por sua atualidade, visto que as medidas tomadas para diminuir os impactos 

causados pelos automóveis são insuficientes e limitadas. Assim, a indústria automobilística 

brasileira deixa de trabalhar com as novas tecnologias capazes de contribuir com a solução do 

problema, o que já vem sendo feito em vários outros países, como nos casos do carro elétrico 

e dos movidos a hidrogênio. Tal tema é relevante, ainda, pela interdisciplinaridade que os 

assuntos relacionados ao meio ambiente estabelecem com várias áreas do conhecimento 

humano, entre elas o Direito, sendo o Direito Ambiental um ramo do mesmo que demonstra 

essa interdisciplinaridade tanto com outras áreas do Direito como com outras ciências.  

Nesse aspecto, o Direito Tributário figura como mais um dessas áreas do Direito a se 

relacionar com o Direito Ambiental, atuando através dos seus mecanismos em prol da tutela 

do meio ambiente, sendo o mesmo utilizado em vários países e, também, no Brasil, embora 

aqui, ainda de forma tímida, na elaboração de políticas públicas preservacionistas do meio 

ambiente. Países como Suécia, Dinamarca, Noruega, entre outros, foram além, e moldaram 

seu sistema fiscal em vistas da proteção do meio ambiente. 

 Dentro das possibilidades de utilização do Direito Tributário para a proteção do meio 

ambiente, o presente trabalho tem por objetivo analisar os impactos ambientais causados 

pelos automóveis, buscando estabelecer o caminho mais eficaz para tratar do problema em 
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questão. Para a consecução dos objetivos deste trabalho, o mesmo foi dividido em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo aborda o automóvel na sociedade atual, delimitando quais são os 

seus benefícios e malefícios para a mesma, principalmente, no aspecto do meio ambiente e da 

saúde humana. Com isso, dedica-se o capítulo em questão a fazer um apanhado dos impactos 

ao meio ambiente causados pelos automóveis e sua relação com a crise ambiental e com a 

crise do petróleo. 

 O segundo capítulo se debruça sobre a tributação ambiental, analisando, de forma 

geral, a utilização do Direito Tributário como mecanismo de proteção ao meio ambiente, 

optando-se, no caso do problema tratado neste trabalho, pela utilização de incentivos fiscais 

como melhor alternativa para enfrentar os impactos ambientais causados pelos automóveis. 

 O terceiro capítulo faz, inicialmente, uma análise da importância do automóvel na 

economia nacional e do histórico, no Brasil, das políticas públicas econômicas e tributárias 

destinadas ao setor automobilístico, direcionando-se, posteriormente, o estudo para as 

tecnologias ambientalmente sustentáveis na indústria automobilística. Com isso, define-se que 

os incentivos fiscais devem ser concedidos em três principais momentos: para a pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico; para a introdução no mercado dessas tecnologias e, 

por último, para os consumidores, que são os destinatários finais dos automóveis. 

  Portanto, o presente trabalho, propõe-se a fazer um panorama geral acerca do 

automóvel na sociedade e suas implicações na qualidade de vida e do meio ambiente, tratando 

de medidas fiscais viáveis para a solução destes problemas, através da introdução e ampliação 

de tecnologias ambientalmente sustentáveis pelo setor automobilístico.   
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2 AUTOMÓVEL, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE  

  

 

 O automóvel apresenta um sortido número de funções em nossa sociedade. Desde 

meio de transporte até símbolo de status social. Assim, o mesmo se torna objeto de desejo dos 

mais variados tipos de pessoas das diversas classes sociais por sua versatilidade de 

significados e pela sua variedade de opções, sendo acessível do empresário bem sucedido ao 

profissional em início de carreira. Porém, sua difusão em massa vem colocando em 

questionamento seus benefícios por causa dos problemas cada vez maiores ocasionados pelos 

mesmos como congestionamentos e poluição nas grandes cidades. Neste capítulo, abordar-se-

á, portanto, o fenômeno que se convencionou chamar de Cultura do Automóvel e suas 

implicações para o meio ambiente.  

 

 

2.1 A cultura do automóvel 

 

 

“O cavalo está aqui para ficar, mas o automóvel é apenas uma 

novidade, uma moda.” Presidente do banco de Michigan, alertando o 

advogado de Henry Ford para não investir na montadora, em 1903. 

 

 O ser humano através de sua capacidade de raciocínio e imaginação é capaz de criar 

uma grande quantidade de tecnologias, que lhe proporcionam uma forma mais cômoda e 

adaptável de se relacionar com o meio em que vive. Muitas dessas tecnologias são tão 

importantes que mudam a própria forma do ser humano se ver enquanto indivíduo e cidadão, 

de se organizar em sociedade e de se relacionar com seus semelhantes. Assim, desde o 

domínio do fogo pelo homem e da construção das primeiras ferramentas feitas de pedra até as 

tecnologias mais atuais como a nanotecnologia, a microeletrônica, a biotecnologia etc., o ser 

humano está em constante processo de criação e evolução, buscando sempre novas formas de 

tirar proveito do seu conhecimento e dos recursos que o cerca. 

 A epígrafe transcrita tenta demonstrar a mudança que a adoção de determinada 
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inovação, no caso o automóvel,1 pode significar para a sociedade ao transformar radicalmente 

a forma da mesma se organizar e se relacionar. Como se sabe, Henry Ford2 não levou em 

consideração a previsão feita pelo presidente do Banco de Michigan e continuou com o seu 

projeto, lançando em 1908 o Ford T,3 primeiro automóvel produzido em série, que até 1927 

vendeu a quantidade de 15 milhões de unidades, instaurando de vez a denominada cultura4 do 

automóvel, que se espalha por todos os continentes desde o início do século XX.   

 O automóvel (do grego auto, por si mesmo, e do latim mobilis, mobilidade), desde o 

início, despertou curiosidades e paixões nos lugares por onde passava. No Brasil não foi 

diferente. Segundo o professor Victor Andrade de Melo,  

 

a chegada dos automóveis tem um impacto significativo no imaginário da 
população, inclusive nas percepções e sensibilidades cotidianas: a crescente 
excitabilidade pública cerca a todos em um frenesi do qual poucos escapam. O 
automobilismo é um índice e indicador desse processo e tem relação inclusive com o 
conjunto de mudanças corporais e de vestimenta em curso (SANT’ANNA, 2001). O 
carro ainda era uma novidade, mas cada vez mais se fazia notável. 5 

 

 Com a invenção do automóvel a relação espaço vs. tempo tomou uma nova dimensão, 

pois se poderia chegar a lugares distantes em menor tempo e ainda se exerceria menos 

                                                 
1
 O automóvel surgiu na Alemanha, quando Karl Benz, em 1885 (a patente foi recebida em 1886), “montou um 

veículo com três rodas no qual adaptou um motor de combustão interna que podia funcionar enquanto 

houvesse combustível, pois era dotado de um sistema de refrigeração por meio de água”. In: ROCHA, Ronai 
Pires. Automobilismo: qual uso, qual significado? Ciência & Ambiente: A Cultura do Automóvel, Santa Maria, 
UFSM, v.1, n. 37, 2008, p. 14.  

2
 Henry Ford foi responsável pela introdução da produção em massa no início do séc. XX “embora não tenha 

inventado o automóvel nem mesmo a linha de montagem, Ford inovou na organização do trabalho: a produção 
de maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. (...) A 
racionalização da produção proporcionou a linha de montagem que permite a produção em série. Na produção 
em série ou em massa, maquinário, material, mão-de-obra e desenho do produto são padronizados, o que 
proporciona um custo mínimo. Daí a produção em grandes quantidades, cuja condição precedente é a 
capacidade de consumo em massa real ou potencial, na outra ponta.” In: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações: edição 
compacta. 3 ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 51.  

3
 OKUBARO, Jorge J. O automóvel, um condenado? São Paulo: SENAC, 2001, p. 14. 

4
 Entende-se por cultura no presente trabalho o “estado ou estágio do desenvolvimento cultural de um povo 

ou período, caracterizado pelo conjunto de obras, instalações e objetos criados pelo homem desse povo ou 
período, conteúdo social”. CULTURA. In: Michaelis. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Versão on-line. 
São Paulo: Melhoramentos, 2009. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=cultura> 
Acesso em: 24 jul. 2009. 

5
 MELO, Victor Andrade de. O automóvel, o automobilismo e a modernidade no Brasil (1891-1908).  Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas: v. 30, n. 1, p. 200, 2008. Disponível em: 
<http://www.rbceonline.org.br/revista/index.php/RBCE/article/viewFile/199/206> Acesso em: 20 jul. 2009. 
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esforços para efetuar trajetos fossem estes longos ou curtos. Além disso, o automóvel deu ao 

ser humano uma flexibilidade espacial e temporal que não poderia ser conseguida através do 

trem ou dos bondes, pois estes têm um caminho rígido e um horário predeterminado de 

partida e chegada. Esse é o fator prático e racional para explicar o automóvel como meio de 

transporte dominante há mais de um século. Porém, há uma série de outros fatores de ordem 

econômica, política e social que são, também, importantes para se explicar o império do 

automóvel frente aos outros meios de transporte e que serão explicitados ao longo do 

trabalho. Jorge J. Okubaro ao indagar sobre o que de mais importante surgiu na vida 

econômica do século XX, elege o automóvel como tal. Ao se referir ao automóvel o precitado 

autor comenta que o mesmo 

 

revolucionou o trabalho nas fábricas, trouxe uma sensação de liberdade nunca antes 
imaginada pelo homem comum, ofereceu-lhe um item que ao mesmo tempo lhe 
conferia melhor status social e maior conforto pessoal e familiar, determinou a forma 
de organização das cidades, forçou a abertura, onde isso foi possível, de vias de 
circulação, permitiu a unificação, por rodovias, de países gigantescos, como os 
Estados Unidos. 6 

  

Não é difícil notar, portanto, a importância do automóvel na sociedade. Ele está 

presente em todos os momentos da vida do ser humano,7 desperta paixões e concede status 

social, agrada homens e mulheres, crianças e adultos, ricos e pobres, está representado no 

cinema, na literatura, na televisão e outras formas de artes e em várias modalidades 

esportivas, gera emprego e riquezas. O automóvel se tornou um bem primordial para a vida 

das pessoas, criando uma cultura que o tem como representante de vários outros valores entre 

os quais a individualidade e a busca por se diferenciar dos demais indivíduos da sociedade. 

Para sintetizar a penetração que o automóvel tem na sociedade atual, cita-se uma frase de 

John Urry, professor de sociologia da Universidade de Lancaster, que diz: “Não dirigir e não 

                                                 
6
 OKUBARO, Jorge J., op. cit., 2001, p. 9. 

7
 Em janeiro de 1955, Carlos Drummond de Andrade escreveu um artigo na Revista de Automóveis no qual diz: 

“Os personagens da nossa ficção usam automóveis para ir ao seu destino ou sucumbem sob duas rodas, mas 
não sei de alguém que haja atribuído a esse veículo, em página literária, a importância que ele realmente tem 
no quadro da vida de hoje. Vida que transcorre entre dois carros: o que nos traz da maternidade e o que nos 
leva ao repouso final, havendo de permeio uma porção de outros destinados a casamento, viagens, trabalho e 
vadiação”. In: CAMARGOS, Daniel. Literatura – carona cheia de estilo. O Estado de Minas, Minas Gerais. 
Disponível em: 
<http://noticias.vrum.com.br/veiculos_nacional/portlet,modulo,noticia,interna_noticia,id_noticias=20232&id_
sessoes=4.shtml> Acesso em: 25 jul. 2009. 
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ter um automóvel é deixar de participar plenamente da sociedade ocidental”. 8        

 Entretanto, o automóvel não é um objeto de benefícios absolutos. Cada vez mais, 

críticas acerca do seu uso desmedido são ouvidas, o que acarreta prejuízos às cidades, ao meio 

ambiente, à economia e às pessoas. Engarrafamentos e prejuízos econômicos decorrentes da 

falta de mobilidade, acidentes e mortes,9 poluição variada, doenças e stress, agressão ao meio 

ambiente e aquecimento global são alguns dos problemas oriundos do uso do automóvel na 

sociedade atual.  

 

 

2.2 Críticas à cultura do automóvel 

 

 

 O aumento da oferta e da demanda de veículos ao longo de todo século XX e início do 

século XXI, além da primazia do automóvel particular individual em detrimento do transporte 

público coletivo criou um grave problema nas cidades, que já não dispõe de infra-estrutura 

adequada para suportar o fluxo diário de automóveis, principalmente nos denominados 

horários de pico, que dia após dia ficam mais extensos. Junte-se a isso o problema ambiental, 

a violência no trânsito, o custo cada vez maior de manutenção (peças, tributos, combustível 

etc.) e a oferta limitada de petróleo, umbilicalmente ligado ao aquecimento global e ao 

problema ambiental, e está posta a problemática advinda do uso do automóvel na sociedade 

contemporânea. Jorge J. Okubaro, ao tratar do custo cada vez maior do automóvel, expõe que 

 

ao longo de sua história, ao mesmo tempo que ampliou seu universo, o automóvel 
foi impondo exigências e ônus não apenas aos seus proprietários, mas também ao 
restante dos membros da sociedade, fossem estes usuários ou não desse meio de 
transporte. Os estudos que vêm sendo feitos a respeito desses custos, chamados 
custos externos, definem-nos como “os custos que não são pagos pelos usuários do 
sistema viário”. Entre esses custos estão a infra-estrutura (sua construção, 
manutenção e operação), os problemas ambientais (poluição atmosférica e sonora), o 
impacto sobre o ambiente urbano e a forma de ocupação e utilização do solo, os 
acidentes, os congestionamentos. 10 

                                                 
8
 URRY, John apud OKUBARO, Jorge J., op. cit., 2001, p. 17.  

9
 No mundo, do total estimado de 58,8 milhões de mortes em 2004, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 1,3 milhões ou 2,2% foram causadas por acidentes viários (road traffic accidents). In: WORLD HEALTH 
ORGANIZATION. The global burden of disease: 2004 update. Suiça: WHO, 2008, p. 11. Disponível em: 
<http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf> Acesso em: 01 
ago. 2009. 

10
 OKUBARO, Jorge J., op. cit., 2001, p. 37.  
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 Estima-se que a queda da produtividade causada pelos congestionamentos, e a 

conseqüente falta de mobilidade, no Brasil é da ordem de 5% ao ano, segundo pesquisa do 

Citigroup.11 Outros estudos tratam, também, dos custos causados pelos engarrafamentos no 

Brasil, chegando-se a valores que vão de alguns milhões até vários bilhões de reais. Essas 

diferenças ocorrem devido à metodologia e aos fatores considerados no momento de se 

analisar tais custos e a própria dificuldade em se calcular as perdas que o trânsito pode 

causar.12 

 Quanto aos problemas de saúde oriundos da poluição do ar, os congestionamentos 

agravam as doenças respiratórias e cardíacas. Na cidade de São Paulo, os meios de transporte 

são responsáveis por 90% da poluição.13 Segundo estudos da Universidade de São Paulo 

(USP), projeta-se em R$ 1,5 bilhões de reais os gastos da rede pública e privada de saúde para 

custear as internações de pessoas com problemas causados pela poluição do ar, não estando 

incluídas nessa conta as mortes causadas pela mesma.14 

 Outro dado alarmante refere-se aos acidentes de trânsito. Por acidente de trânsito 

entende-se “todo acidente com veículo ocorrido em via pública”.15 Como causa dos mesmos 

estão, entre outros motivos, o excesso de velocidade, o consumo de álcool e outras drogas, 

desrespeito a sinalização, falta de atenção, má condição das vias, falta de manutenção 

adequada dos veículos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já é o quinto país 

com mais mortes no trânsito, 35,1 mil em 2007, ficando atrás somente, em números 

                                                 
11

 CRESPO, Silvia. Caos no trânsito reduz produtividade do país em 5%. UOL Notícias - Especial Trânsito, São 
Paulo, 12 de maio de 2008. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/especiais/transito/2008/05/12/ult5848u19.jhtm>. Acesso em: 29 jul. 2009.    

12
 CRESPO, Silvia. Trânsito faz perder bilhões de reais, mas cálculos variam muito. UOL Notícias - Especial 

Trânsito. São Paulo, 12 de maio de 2008. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/especial/2008/transito/2008/05/12/ult5848u24.jhtm>. Acesso em: 29 jul. 
2009.  

13
 SOUZA, Bruna. Meios de transporte são responsáveis por 90% da poluição em SP. Envolverde/Aprendiz. São 

Paulo, 07 de junho de 2008. Disponível em: <http://www.abve.org.br/destaques/destaque08057.shtml> 
Acesso em: 29 jul. 2009. 

14
 ARANDA, Fernanda. Estudo sobre poluição vai analisar bebês - Instituto vai monitorar gestantes para avaliar 

efeitos e custos da contaminação do ar. Jornal da Tarde. São Paulo, 16 de janeiro de 2009. Disponível em: 
<http://www.jt.com.br/editorias/2009/01/16/ger-1.94.4.20090116.14.1.xml> Acesso em: 29 jul. 2009. 

15
 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)/DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 

(DENATRAN). Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras - Relatório 
executivo. Brasília: IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006, p.24. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/custos_acidentes_transito.pdf> Acesso em: 01 ago. 
2009. 
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absolutos, de Índia, China, Estados Unidos e Rússia.16 Não se inclui nessa contagem os 

feridos que vêm a falecer posteriormente em hospitais, podendo, assim, os números passarem 

de 50 mil mortes por ano. O custo causado pelos acidentes, com ou sem vítimas fatais, 

somente nas rodovias17 brasileiras, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA),  

 

alcançou a cifra de R$ 22 bilhões, a preços de dezembro de 2005 - 1,2% do PIB 
brasileiro. A maior parte refere-se à perda da produção, associada à morte das 
pessoas ou interrupção de suas atividades, seguido dos custos de cuidados em saúde 
e os associados aos veículos. 18   

           

 Ainda sobre os acidentes de trânsito, o IPEA em estudo sobre os custos dos acidentes 

nas aglomerações urbanas chegou a um total de R$ 5,3 bilhões de reais.19 Entende-se por 

aglomeração urbana as “grandes manchas urbanas contínuas no território, compostas por mais 

de um município com elevado grau de integração, resultantes do processo de crescimento das 

cidades, ou conjunto de cidades”.20   

 Além das críticas aos problemas oriundos da utilização do automóvel, há a crítica 

sobre o próprio automóvel e sua difusão em massa na sociedade. André Gorz, filósofo, em “A 

ideologia social do automóvel”, texto publicado no jornal ecologista Le Sauvage em 

setembro/outubro de 1973, discorre que o automóvel foi forjado como um bem de luxo, cuja 

democratização importaria no próprio fim do seu proveito inicial. São palavras do referido 

autor: 

                                                 
16

 OMS diz que Brasil é quinto país com mais mortes no trânsito - Dados de 2007 mostram que 35,1 mil 
brasileiros perderam a vida, enquanto no mundo foram 1,2 milhão. Zero Hora. Porto Alegre, 17 de junho de 
2009. Disponível em: 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a2548072.xml&template=38
98.dwt&edition=12532&section=1003> Acesso em: 29 jul. 2009. 

17
 Segundo o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), entende-se por rodovia a “via rural 

pavimentada”. Portanto, não está incluído no presente estudo os custos causados pelos acidentes em via 
urbana que segundo o Anexo I do CTB são “ruas, avenidas, vielas, ou caminhos abertos à circulação pública, 
situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua 
extensão”. BRASIL. Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código Brasileiro de Trânsito. Disponível 
em: <http://www.denatran.gov.br/ctb.htm> Acesso em: 29 jul. 2009. 

18
 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, op. cit., 2006, 

p.19. 

19
 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Impactos sociais e econômicos dos acidentes de 

trânsito nas aglomerações urbanas - Síntese da pesquisa. Brasília: IPEA, 2003, p. 9. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/Destaques/textos/relatorio.pdf> Acesso em: 01 ago. 2009.     

20
 Id. Ibid., 2003, p. 1.     



18 

 

O GRANDE PROBLEMA DOS CARROS é o fato de serem como castelos ou 
mansões à beira-mar: são bens de luxo inventados para o prazer exclusivo de uma 
minoria muito rica, os quais em concepção e natureza nunca foram destinados ao 
povo. Ao contrário do aspirador de pó, do rádio ou da bicicleta, que retém seu valor 
de uso quando todos possuem um, o carro, como uma mansão à beira-mar, é 
somente desejável e vantajoso a partir do momento em que a massa não dispõe de 
um. Isso se deve ao fato de que, tanto em sua concepção quanto na sua finalidade 
original, o carro é um bem de luxo. E o luxo, por definição, é impossível de ser 
democratizado: se todos ascendem ao luxo, ninguém tira proveito dele. Ao contrário, 
todos logram, enganam e frustram os demais, e são logrados, enganados e frustrados 
por sua vez. 21 

 
Quando foi inventado, o carro tinha a finalidade de proporcionar a alguns burgueses 
muito ricos um privilégio totalmente inédito: o de circular muito mais rapidamente 
do que todos os demais. Ninguém até então tinha sequer sonhado com isso: a 
velocidade de todas as charretes era essencialmente a mesma, fosse rico ou pobre; as 
carruagens dos ricos não eram muito mais velozes do que as carroças dos 
camponeses e os trens carregavam todos à mesma velocidade (eles não possuíam 
velocidades diferentes até começarem a competir com o automóvel e o avião).  
Assim, até a virada do século, a elite não viajava a uma velocidade diferente do 
povo. O automóvel iria mudar tudo isso: pela primeira vez as diferenças de classe 
seriam estendidas à velocidade e aos meios de transporte. 22 

       

 Ivan Illich, também filósofo, em artigo, “Energia e eqüidade”, publicado originalmente 

em 1973, ao tratar da impossibilidade de se “alcançar um estado social baseado na noção de 

eqüidade e simultaneamente aumentar a energia mecânica disponível”,23 trata do transporte 

onde exclama que 

 

é fácil constatar que, onde quer que as máquinas destinem uma taxa elevada de 
energia mecânica à propulsão de um passageiro, o desenvolvimento dos transportes 
como indústria reduz a igualdade entre as pessoas, limita a mobilidade pessoal dentro 
de um sistema de rotas traçadas a serviço das indústrias, das burocracias e dos 
militares e, ademais, aumenta a escassez de tempo na sociedade. Em outras palavras, 
quando a velocidade de seus veículos ultrapassa uma certa margem, as pessoas se 
convertem em prisioneiras do veículo que as leva, todos os dias, da casa ao trabalho. 24 

     

   Continua Ivan Illich, ao tratar do gasto que um americano médio25 tem com seu 

                                                 
21

 GORZ, André. A ideologia social do automóvel. In: LUDD, Ned (Org.). Apocalipse motorizado: a tirania do 
automóvel em um planeta poluído. 2 ed. rev. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005, p. 73. 

22
 Id. Ibid., 2005, p. 75. 

23
 ILLICH, Ivan. Energia e eqüidade. In: LUDD, Ned (Org.). Apocalipse motorizado: a tirania do automóvel em 

um planeta poluído. 2 ed. rev. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005, p. 37. 

24
 Id. Ibid., 2005, p. 44. 

25
 Apesar de se tratar do gasto de um americano médio e de ser uma estimativa feita ainda na década de 70, os 

fatores utilizados para tal cálculo ainda são os mesmos para se determinar o gasto de tempo com um 
automóvel e podem ser utilizados para outras realidades como a brasileira, cuja lógica de transporte foi em 
muito influenciada pelo Estados Unidos.      
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automóvel e a mobilidade conseguida através dele: 

 

o americano típico consagra mais de 1.600 horas por ano ao seu automóvel: sentado 
dentro dele, andando ou parado, trabalhando para pagá-lo e para pagar a gasolina, os 
pneus, os pedágios, o seguro, as multas e os impostos para as estradas federais e para 
os estacionamentos públicos. Consagra quatro horas por dia, nas quais se serve dele, 
se ocupa dele ou trabalha para ele. 

 (...) 
Mas se nos perguntamos de que modo essas 1.600 horas, que são uma estimativa 
mínima, contribuem para sua circulação, a situação fica diferente. Essas 1.600 horas 
lhe servem para fazer 10.000 km de caminho, ou seja, 6 km em uma hora. É 
exatamente o mesmo que alcançam as pessoas nos países que não possuem indústria 
de transporte. Porém, enquanto o norte-americano destina à circulação 25% do 
tempo social disponível, nas sociedades não motorizadas são destinadas a esse fim 
de 3% a 8% do tempo social. 26    

 

 É notório, que embora o automóvel traga uma série de vantagens ao ser humano em 

geral, esses fatos e críticas não podem ser desconsiderados e tais vantagens oriundas do seu 

uso já não são tão superiores a ponto de que não se faça necessária uma reflexão por parte da 

sociedade e dos entes públicos do papel do automóvel na contemporaneidade. 

 Apesar de o presente tópico ter se debruçado sobre alguns problemas advindos da 

utilização em massa do automóvel os mesmos serão tratados de forma mais completa nesse 

próprio capítulo e nos seguintes, primando-se, principalmente, nos que se referem ao meio 

ambiente.  

 

 

2.3 Crise do petróleo e crise ambiental: principais desafios a serem enfrentados pela 

indústria automobilística e pela sociedade    

 

 

 O petróleo pode ser visto como recurso natural e/ou como recurso econômico e a sua 

utilização em demasia para produzir energia e outros produtos acarreta uma crise de viés 

ambiental e/ou político-econômica.  

 Este presente tópico abordará a crise do petróleo e a crise ambiental conjunta e 

separadamente, uma vez que embora o petróleo seja um combustível fóssil e um dos 

responsáveis pelo aquecimento global, um dos causadores da crise ambiental, ele também 

                                                 
26

 ILLICH, Ivan, op. cit., 2005, p. 45-46. 
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pode ser analisado numa conjuntura político-econômica. Contudo, a indústria automobilística 

se depara com o problema nos dois aspectos a serem analisados.     

 

  

2.3.1 Crise do petróleo 

 

 

 A importância da análise da crise do petróleo no presente trabalho é justificada pelo 

fato, como foi visto acima, de que do consumo total de petróleo quase 60% destina-se ao setor 

de transportes. 

 Para a legislação brasileira, petróleo é “todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu 

estado natural, a exemplo do óleo cru ou condensado” (Lei 9.478/97, art. 6º, inc. I). O 

petróleo é um recurso natural não-renovável formado pela decomposição da matéria orgânica 

(plantas e animais mortos) depositadas em bacias sedimentares a milhões de anos sobre 

grande profundidade e a elevada temperatura e pressão.27 Embora venha sendo utilizado como 

principal fonte energética desde o século passado,28 as preocupações sobre a sua oferta 

sempre estiveram presentes, pois 

 

por se tratar de um recurso natural não-renovável, o petróleo, desde o início da 
formação de sua indústria, sofre pressões relacionadas com a sustentabilidade de sua 
oferta no longo prazo. No seu surgimento, a indústria petrolífera já teve alguma 
dificuldade para se estabelecer no mercado energético mundial, pois os possíveis 
usuários desta fonte de energia tinham o receio de que ela esgotasse rapidamente e 
assim ocorressem problemas de suprimento. A falta de tecnologias para se descobrir e 
explorar novas reservas agravava este problema. 29  

 

                                                 
27

 No site da Shell pode ser visto um infográfico que demonstra como se forma, onde se localiza, como se 
prospecta, como é produzido e como é refinado o petróleo e o gás natural. Disponível em: 
<http://www.shell.com/home/Framework?siteId=pt-pt&FC2=/pt-pt/html/iwgen/zzz_lhn.html&FC3=/pt-
pt/tailored/about_shell/what_we_do/eandp_swf/introduction.html> Acesso em: 11 ago. 2009.   

28
 Segundo a Agência Internacional de Energia, em estudo divulgado no ano 2002, a participação do petróleo 

no suprimento da energia mundial foi de 39% no ano 2000, sendo o setor de transportes responsável por 
57,7% do consumo mundial do petróleo. In: RIBEIRO, Suzana Kahn e REAL, Márcia Valle. Transporte e uso de 
energia. BICALHO, Marcos Pimentel e Vasconcellos, Eduardo Alcântara (Org.). Cadernos técnicos: transporte e 
meio ambiente. vol. 6. São Paulo, ANTP, 2007, p. 83. 

29
 SOUZA, Fernando Rocha. Impacto do Preço do Petróleo na Política Energética Mundial. 2006. 171 f.. 

Dissertação (Mestrado em Ciências em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Programas de Pós-Graduação de Engenharia, Rio de Janeiro, 2006, p. 69. Disponível em: 
<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/souzafr.pdf> Acesso em: 11 ago. 2009. 
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 Portanto, apesar da indústria petrolífera ter se estabelecido e da utilização de 

combustíveis derivados do petróleo como principal fonte de energia (por exemplo, a gasolina 

para abastecer veículos automotores), além de outros produtos derivados do mesmo e as 

empresas do setor estarem entre as maiores do mundo,30 a preocupação com o seu fim não se 

exauriu e, pelo contrário, as discussões de quando isso acontecerá estão sempre em voga, 

fazendo com que se busquem novas tecnologias e novos recursos para substituir o petróleo 

por outras fontes de energia.    

As reservas de petróleo não são distribuídas igualmente por todo o planeta, fazendo 

com que alguns países detenham grandes quantidades enquanto outros se tornam dependentes, 

precisando importar o mesmo para suprir suas necessidades, principalmente naqueles países 

mais industrializados.   

As instabilidades econômicas causadas pelo petróleo até agora se deram por fatores 

geopolíticos, que faz com que em certos momentos os preços alcancem valores muito altos, 

ocasionando uma série de prejuízos a países e empresas. Além de o petróleo ser distribuído de 

forma desigual pelo planeta ele está localizado muitas vezes em áreas de instabilidade 

política, como o Oriente Médio. Exemplo de instabilidades geopolíticas que tiveram grandes 

impactos na economia foi a crise do petróleo ocorrida em 1973, e posteriormente em 1979, 

onde 

 

após décadas de preços do petróleo relativamente estáveis, o primeiro choque 
petrolífero ocorreu na seqüência de tensões políticas e militares no Oriente Médio, 
resultando num aumento dos preços do petróleo (Árabe Leve) de US$ 4,6 em 
Outubro de 1973 para USD 15,5 em Março de 1974 (BP, 2006). 
O segundo choque petrolífero, também provocado por um conflito militar e político 
no Oriente Médio, impulsionou os preços do petróleo (Árabe Leve) de US$ 14,4 em 
Outubro de 1978 para USD 42,0 no auge da crise, em Novembro de 1979 
(BP,2006). 31     

 

As crises citadas acima foram ocasionadas no primeiro caso pelo ataque surpresa da 

Síria e Egito contra Israel, no feriado judaico de Yom Kippur, tendo a Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) decidido pelo aumento unilateral dos preços do petróleo e 

                                                 
30

 O ranking das maiores empresas do mundo pode ser consultado na homepage da Revista Forbes 
(http://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000_Rank.html) e da Revista Fortune 
(http://www.money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009). A Petrobras (Petróleo Brasil) fica 
respectivamente na 25ª e 34ª posição nos referidos rankings. Acesso em: 11 ago. 2009.  

31
 SOUZA, Fernando Rocha, op. cit., 2006, p. 80-81.  
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pelo embargo da exportação aos países aliados de Israel (Estados Unidos e Holanda).32 Já no 

segundo caso, a crise foi ocasionada devido da deposição do Xá do Irã do poder pela 

revolução islâmica, pondo fim ao Consórcio Iraniano de Petróleo, deixando, assim, de se 

produzir temporariamente 6 milhões de barris/dia. 33 

As instabilidades ocorridas nos dois exemplos supracitados e outras que ocorreram 

depois delas, como a ocasionada em 1990 pelo conflito no Golfo Pérsico entre Iraque e 

Kuwait, foram ocasionadas por razões geopolíticas, como citado anteriormente. Porém, o que 

se busca demonstrar neste tópico é que embora não houvesse conflitos e até mesmo se a 

quantidade de petróleo fosse distribuída igualmente entre os países a ocorrência de uma crise 

econômica devido ao seu uso se mostra iminente, embora sua causa de dê por outro motivo: o 

fato do petróleo ser um recurso finito e a matriz energética mundial ser muito dependente 

dele. A conseqüência disso é que com a diminuição das reservas de petróleo, o seu preço 

aumentará e os custos para sua prospecção também aumentarão, deixando o mesmo de ser 

economicamente viável para ser utilizado como fonte de energia. Nem todo o petróleo 

existente pode ser utilizado devido a limitações tecnológicas que tornam economicamente 

inviáveis a sua prospecção e embora surjam novas tecnologias capazes de retirar esse petróleo 

classificado como irrecuperável o problema principal que é a sua finitude não será afastado, 

dando apenas uma sobrevida ao mesmo como fonte de energia. 34    

Sabendo-se que o petróleo é um recurso finito, cientistas tem se debruçado sobre 

quando o mesmo atingirá o seu pico de produção e depois de atingido esse pico quanto tempo 

levará para que o declínio da produção torne inviável a sua utilização como fonte de energia. 

O primeiro a se atentar para essa problemática foi o geólogo norte-americano M. King 

Hubbert, que em 1956 publicou um estudo no qual apontava o pico de produção de petróleo 

nos Estados Unidos entre o final da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970, o 

                                                 
32

 Id. Ibid., 2006, p. 28.  

33
 Id. Ibid., 2006, p. 31.  

34
 Há uma diferenciação entre recursos e reservas de petróleo. Enquanto o primeiro diz respeito a totalidade 

do petróleo existente no subsolo, sendo a maior parte “irrecuperável considerando-se tecnologias atuais e 
viabilidade econômica”, o segundo corresponde “a parcela dos recursos de petróleo, dos quais se conhece, 
com certo grau de certeza, o tamanho da acumulação, e que apresentam viabilidade de recuperação sob o 
aspecto econômico”. In: FERREIRA, Denilson. Curva de Hubbert: uma análise das reservas brasileiras de 
Petróleo. 2005. 103 f.. Dissertação (Mestrado em Energia) – Universidade de São Paulo, Programa 
Interunidades de Pós-Graduação em Energia, São Paulo, 2005, p. 20-21. Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH04/Denilson-Ferreira_PRH04_USP_M.pdf> Acesso em: 
11 ago. 2009.  
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que de fato realmente aconteceu.  

 

 
Figura 1 – A Curva de Hubbert. Fonte: ASPO Portugal 

 

Quanto ao pico de produção mundial, dados da Associação para o Estudo do Pico do 

Petróleo e Gás (ASPO) estima que o mesmo vá ocorrer em 201035 enquanto a Agência 

Internacional de Energia (EIA) trabalha com a ocorrência do pico ainda num futuro distante.36 

Porém, 

 

é interessante observar que dois argumentos distintos parecem corroborar a previsão 
de que o pico da produção está próximo: em primeiro lugar, de acordo com algumas 
estimativas, em cerca de metade dos países produtores a quantidade extraída 
anualmente está em queda, ou seja, já passou do pico, encontrando-se nessa situação 
alguns dos maiores produtores mundiais, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, 
Noruega, Canadá e Indonésia (este último país, embora faça parte da OPEP, tornou-
se recentemente importador de petróleo); além disso, em segundo lugar, o pico das 
descobertas ocorreu em meados da década de 1960, enquanto na atualidade o 
volume descoberto anualmente corresponde a menos de um terço, 
aproximadamente, da produção (ASPO, 2004). 37 
 

 Portanto, embora haja divergências no que se refere à ocorrência ou não do pico do 
                                                 
35

 ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO DO PICO DO PETRÓLEO E DO GÁS. O Pico de Hubbert, Portugal. Disponível em: 
<http://www.aspo-portugal.net/hubbertpeak.asp> Acesso em: 13 ago. 2009. 

36
 “Embora a análise detalhada dos vários cenários esteja fora do escopo deste trabalho, talvez seja 

conveniente duas objeções formuladas por especialistas aos cenários da EIA (2003): 

• a rapidez do declínio é pouco compatível com as condições geológicas da maioria das jazidas de petróleo; e 

• as tecnologias que permitiriam o aumento da taxa de extração de 30% para 40% defrontam-se com 
problemas para ser aplicadas em numerosas jazidas e dependem do preço do petróleo (Aspo, 2003)”. SOUZA, 
Fernando Rocha, op. cit., 2006, p. 113.  

37
 Id. Ibid., 2006, p. 110-111.  
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petróleo, todos os dois cenários embora um mais pessimista e outro mais otimista prevêem no 

final a mesma coisa: o fim da denominada era do petróleo. A diferença é que no primeiro 

cenário a necessidade da substituição do petróleo por outra fonte de energia se torna 

substancial e necessária já no presente momento enquanto no segundo cenário prevê-se que a 

queda da produção de petróleo será acompanhada de inovações tecnológicas capazes de 

substituir o petróleo por outra fonte de energia sem causar maiores preocupações.38 E é nessa 

perspectiva que grandes empresas do setor petrolífero, inclusive a Petrobras, já estão 

buscando diversificar seu campo de atuação, preocupadas em pesquisar e produzir novas 

fontes de energia.  

 Assim, é necessário para a indústria automobilística, intimamente ligada à indústria do 

petróleo, independente de o pico do petróleo já ter ocorrido ou não, o desenvolvimento de 

produtos que busquem se adaptar aos novos combustíveis e fontes de energia, que estão sendo 

pesquisados, desenvolvidos e aperfeiçoados e que já começam a ser utilizados em alguns 

países, como, por exemplo, os carros híbridos e elétricos, além dos biocombustíveis, bastante 

conhecidos no Brasil. 

  

 

2.3.2 Crise ambiental 

 

 

 A indústria automobilística, assim como todos os outros setores produtivos, coloca-se 

diante de um desafio no início do século XXI: o desenvolvimento de suas atividades com o 

devido respeito ao meio ambiente.  

 Após séculos de uma relação predatória com a natureza, o homem começa a sentir os 

efeitos desse tratamento através dos inúmeros transtornos ambientais que estão ocorrendo já 

há algumas décadas.  

Com a evolução tecnológica, houve o conhecimento pelo homem de muitas novas 

formas de se alterar o meio em que se vive e com o desenvolvimento de novas técnicas e 

processos de produção a utilização de recursos naturais alcançou níveis nunca antes vistos 

                                                 
38

 “A partir de então, duas teorias se estabeleceram: a citada acima, que previa um fim trágico para os 
consumidores de recursos naturais não-renováveis e outra que assumia que o aumento do preço de um 
recurso natural, decorrente do seu esgotamento, funcionaria como um estímulo à descoberta de substitutos 
mais baratos, viabilizados através de pesquisas e avanços tecnológicos”. Id. Ibid., 2006, p. 69.  
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pela sociedade.39 Porém, além desses novos conhecimentos e seus benefícios não poderem ser 

usufruídos por toda a população global, proporcionando-lhe uma vida mais digna, esse 

mesmo desenvolvimento, nos moldes atuais, é responsável pelo problema ambiental que o 

mundo enfrenta atualmente. Portanto, o futuro do planeta caso o homem continue se 

relacionando de maneira irracional com o meio ambiente não é nada favorável conforme 

apontam os estudos de vários cientistas pertencentes a diversas áreas e instituições. 

Aquecimento global, desmatamento das florestas e das vegetações nativas, poluição diversas, 

extinção de espécies animais e vegetais, aparecimento de novas doenças, são somente alguns 

dos desafios a serem enfrentados por todos os países. 

Assim como os demais setores produtivos, o setor automobilístico, conhecido como a 

“indústria das indústrias”, devido ao seu porte frente à economia mundial é um dos grandes 

responsáveis pela crise ambiental.  

Os veículos automotivos são responsáveis pela degradação do meio ambiente mesmo 

antes de ter rodado seu primeiro quilometro, pois  

  

o processo de fabricação de automóveis envolve não somente matérias-primas como 
o aço, ferro, borracha, plásticos e alumínio, mas uma grande quantidade de 
substâncias que destroem a camada de ozônio, que causam o efeito estufa, ou que 
usam grande quantidade de energia.40 

   

 Após a sua comercialização e devida utilização pelos destinatários finais os veículos 

automotivos continuam a impactar o meio ambiente de forma negativa. Pode-se dizer que o 

mesmo é responsável pelos variados tipos de poluição, a saber: poluição sonora, poluição 

visual, poluição por resíduos sólidos e poluição atmosférica.  

 Quanto à poluição sonora referente ao tráfego “os veículos automotores revelam-se a 

principal fonte de ruídos urbanos, sendo responsáveis por cerca de 80% das perturbações 

                                                 
39

 “Mais de 75% da população mundial vivem em países que superaram sua biocapacidade e, portanto, 
sustentam seu estilo de vida retirando cada vez mais capital ecológico de outras partes do mundo. Se toda a 
população mundial tivesse o consumo médio dos americanos, precisaríamos de 4,5 planetas para dar conta da 
demanda. Ou seja, não é mais possível alimentar a cultura do "padrão americano" como sonho de consumo 
planetário”. SILVA, Marina. Índice Planeta Vivo. Terra Magazine, Brasília, 11 de novembro de 2008. Disponível 
em: <http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI3320604-EI11691,00-Indice+Planeta+Vivo.html> Acesso 
em: 14 ago. 2009.  

40
 LUDD, Ned. Apêndice 1: Algumas informações adiconais. In: LUDD, Ned (Org.). Apocalipse motorizado: a 

tirania do automóvel em um planeta poluído. 2 ed. rev. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2005, p. 131. 
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sonoras”.41 O efeito da poluição sonora pode ser significante na saúde humana “afetando a 

concentração e a produtividade e causando tensões prejudiciais a saúde. Efeitos extremos 

podem ocorrer na forma de defeitos de audição, stress e insônia (Miller e Moffet, 1993)”.42  

Já em relação à poluição visual, os congestionamentos e as alterações do meio 

ambiente artificial devido à primazia do uso do automóvel são capazes de afetar não só a 

estética urbana como a própria saúde e a qualidade de vida e ainda pode causar insegurança 

no trânsito devido a objetos capazes de tirar a atenção dos motoristas. Nesse sentido o Código 

de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 81 e 82, ao tratar da sinalização do trânsito, dispõem que: 

 

Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, 
inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na 
visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 
 
Art. 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou 
junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não 
se relacionem com a mensagem da sinalização. 43 
 

 No que concerne a poluição por resíduos sólidos,44 os veículos automotivos 

contribuem para a mesma durante todo seu ciclo de vida, ou seja, desde sua fabricação, 

passando pelo seu uso e pelo seu posterior descarte. Ao se produzir um veículo há a utilização 

de uma grande quantidade de matéria-prima e componentes químicos, que não serão 

totalmente aproveitados para a fabricação do mesmo, além de uma soma considerável de 

                                                 
41

 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 169. 

42
 VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. Transporte e meio ambiente. BICALHO, Marcos Pimentel e Vasconcellos, 

Eduardo Alcântara (Org.). Cadernos técnicos: transporte e meio ambiente. vol. 6. São Paulo: ANTP, 2007, p. 
21. 

43
 BRASIL. Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código Brasileiro de Trânsito.  

44
 A resolução do CONAMA n. 5/93, em seu art. 1º, inc. I, define resíduos sólidos como: 

Art. 1º Para os efeitos desta Resolução definem-se: 

I - Resíduos Sólidos: conforme a NBR nº 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - 
"Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, 
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face 
à melhor tecnologia disponível". BRASIL. Resolução CONAMA n. 05, de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res93/res0593.html> Acesso em: 14 ago. 2009. 
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energia. Já no seu uso, há necessidade de sua manutenção com troca de peças, pneus, fluidos 

etc., que na maioria das vezes não tem o descarte apropriado. E após o fim do seu ciclo de 

vida, o automóvel muitas vezes é descartado sem nenhuma preocupação com o meio 

ambiente, principalmente em países como o Brasil, em que há ausência de uma legislação 

específica para reciclagem de automóveis, ocasionando poluição do solo, das águas e até 

mesmo do ar. 

 Por último, quanto à poluição atmosférica, devido em muito ao uso de combustíveis 

derivados do petróleo, relacionando-se, assim, a crise ambiental com a crise do petróleo,45 há 

de se fazer um estudo mais detalhado, pois uma das frentes deste trabalho é a substituição dos 

veículos poluentes, que utilizam, em sua maioria, combustíveis advindos do refino do 

petróleo, por veículos não-poluentes como os que vêm sendo estudados, desenvolvidos e já 

começam a ser usados em várias partes do mundo. 

 Entre os principais poluentes emitidos pelos veículos automotores estão o monóxido 

de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre 

(SO2), partículas inaláveis (PI).46 Além desses, um automóvel “emite um coquetel de mais de 

mil poluentes”. 47   

 A poluição atmosférica causada pelos automóveis é mais visível e mais preocupante 

nos grandes centros urbanos, onde a concentração de veículos e pessoas são maiores, 

ocasionando uma série de problemas atmosféricos48 e de saúde. Os principais efeitos desses 

poluentes na saúde humana são: 

                                                 
45

 No item 2.3.1 analisou-se a crise do petróleo sobre a perspectiva das crises econômicas causadas 
principalmente por interesses geopolíticos e pelo prisma de que o petróleo é um recurso natural exaurível. 
Neste presente item, analisar-se-á a crise do petróleo como um dos elementos da crise ambiental, pois como 
se sabe a utilização de combustíveis fósseis, como o petróleo, é responsável por problemas como a poluição 
atmosférica e o aquecimento global. 

46
 AZUAGA, Denise. Danos ambientais causados por veículos leves no Brasil. 2000. 193 f.. Tese (Mestre em 

Ciências em Planejamento Energético) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programas de Pós-Graduação 
de Engenharia, Rio de Janeiro, 2000, p. 16. Disponível em: 
<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dazuaga.pdf> Acesso em: 11 ago. 2009. 

47
 LUDD, Ned, op. cit., 2005, p. 130. 

48
 Quanto aos problemas atmosféricos pode se citar, por exemplo, a inversão térmica, que ocorre em situações 

de pouca umidade, com baixas temperatura e pouco vento onde os poluentes que normalmente são retirados 
para as camadas mais altas da atmosfera pelo ar quente, no final da tarde, ficam retidos na camada mais baixa 
da atmosfera pelo ar frio, e a chuva ácida, causada pela alteração do pH da água da chuva, devido a presença 
de poluentes. Também, pode ser citada a ocorrência das denominadas ilhas de calor, onde a temperatura em 
determinadas regiões/cidades são mais elevadas do que em outras áreas próximas devido à concentração, por 
exemplo, de automóveis, pavimentação, indústrias e edifícios. 
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POLUENTE EFEITOS NA SAÚDE 

Monóxido de Carbono (CO) 

Afeta principalmente os que sofrem de doenças cardiovasculares. 

Pode afetar também a visão, o desempenho no trabalho e as 

atividades motoras. 

Hidrocarbonetos (HC) ou 

compostos orgânicos voláteis 

(COV) 

Responsável por emitir substâncias cancerígenas. Pode causar 

problemas neurológicos, danos ao crescimento e á reprodução e 

impactos aos sistema respiratório  

Óxidos de Nitrogênio (NOx) Danos ao sistema respiratório 

Ozônio (O3) 
Danos ao sistema respiratório, dores no peito, tosse, náusea, 

inflamação do pulmão 

Óxidos de Enxofre (SOx) Danos ao sistema respiratório, doenças cardiopulmonares 

Material Particulado (MP) 
Mortes prematuras, bronquite crônica, doenças cardiovasculares e 

pulmonares, asma 

   Tabela 1 – Efeitos na saúde causados pelos principais poluentes automotivos.49 

 

  Entretanto, o problema que mais aflige a humanidade atualmente é o aquecimento 

global. Faz-se necessário distinguir num primeiro momento o efeito estufa do aquecimento 

global, pois apesar de os termos serem utilizados muitas vezes como sinônimos, há uma 

diferença primordial: enquanto o efeito estufa é um fenômeno da natureza50 o aquecimento 

global é causado pela ação do homem. O ser humano contribui para o aquecimento global, 

principalmente, através da emissão de dióxido de carbono (CO2) e outros gases do efeito 

estufa (GEE), oriundo da utilização de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão) e 

de outros processos industriais ao longo dos últimos séculos, além do desmatamento e da 

queimada das florestas. Portanto, o modelo de desenvolvimento da sociedade contemporânea  

 

baseia-se fortemente no uso de combustíveis fósseis – petróleo, gás natural e carvão 
– e na transferência de recursos naturais para manter os níveis de atividade 

                                                 
49

 Tabela feita com base em informações disponíveis em: JÚNIOR, Olímpio de Melo Álvares. Poluição veicular 
na região metropolitana de São Paulo e medidas de redução. BICALHO, Marcos Pimentel e Vasconcellos, 
Eduardo Alcântara (Org.). Cadernos técnicos: transporte e meio ambiente. vol. 6. São Paulo: ANTP, 2007, p. 
42-43.  

50
 “Durante bilhões de anos, a presença na atmosfera de vapor d’água e do dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) e óxido nitroso (N2O), entre outros gases, deu origem ao efeito estufa, um fenômeno natural que criou 
as condições necessárias de temperatura para o surgimento da vida na Terra. Esses gases do efeito estufa 
absorvem parte da energia do Sol, refletida pela superfície do planeta, e a redistribuem em forma de calor 
através das circulações atmosféricas e oceânicas. Parte da energia é irradiada novamente ao espaço”. In: 
GREENPEACE. Mudanças do clima, mudanças de vida: como o aquecimento global já afeta o Brasil. São Paulo: 
Greenpeace Brasil, 2006, p. 10. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.br/clima/pdf/catalogo_clima.pdf> 
Acesso em: 13 ago. 2009.   
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econômica. Produtos agrícolas, madeira, minério e outras commodities (produtos 
não-especializados), originárias dos países em desenvolvimento, são utilizados em 
quantidades cada vez maiores para manter os padrões de consumo e de conforto das 
populações dos países desenvolvidos.51 

 

As emissões de CO2 oriundas dos combustíveis fósseis começaram a crescer 

demasiadamente entre o final da primeira e início da segunda metade do século XX (ver 

tabela 2).  

  

Figura 2 – Emissões globais de CO2 – combustíveis fósseis.52 Fonte: WRI.                               

 
Enquanto isso, a temperatura do planeta vem aumentando53 e os  
 

cientistas chegaram à conclusão de que o aumento da concentração dos gases estufa 
na atmosfera é o responsável pelo atual aquecimento do planeta. A concentração de 
carbono na atmosfera saltou de 288 partes por milhão (ppm) no período préindustrial 
para 378,9 ppm em 2005, de acordo com o estudo de Schein (SCHEIN, 2006). 54 

  

                                                 
51

 FERREIRA, Luiz Antônio Cortez. Transporte e aquecimento global. BICALHO, Marcos Pimentel e Vasconcellos, 
Eduardo Alcântara (Org.). Cadernos técnicos: transporte e meio ambiente. vol. 6. São Paulo: ANTP, 2007, p. 
27. 

52
 Segundo o World Resources Institute: “Worldwide emissions of CO2 have risen steeply since the start of the 

industrial revolution, with the largest increases coming after 1945”. WORLD RESOURCES INSTITUTE. Global 
emissions of CO2 from fossil fuels. Washington: WRI, 2009. Disponível em: <http://www.wri.org/chart/global-
emissions-co2-from-fossil-fuels-1900-2004> Acesso em: 13 ago. 2009.   

53
 “Nos últimos cem anos, a terra ficou 0,7º C mais quente. Se as emissões de gases estufa fossem congeladas 

nos níveis atuais, até 2200 a temperatura teria um aumento entre 0,4º C e 0,8º C. No entanto, as emissões 
mundiais aumentam. no pior cenário, a temperatura pode subir 5,4º C até o final do século. O aquecimento 
global já está ameaçando vários ecossistemas como os corais e as florestas”. In: GREENPEACE, op. cit., 2006, p. 
10.    

54
 Id. Ibid., 2006, p. 11. Disponível em: <http://www.greenpeace.org.br/clima/pdf/catalogo_clima.pdf> Acesso 

em: 13 ago. 2009.   
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A relação entre a emissão de CO2 e o aumento de temperatura pode ser vista no gráfico 

abaixo, que demonstra que com a maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera há 

o aumento da temperatura global. Vejamos: 

 

 
Figura 3 – Concentração de Carbono (em azul) x variação da temperatura (em vermelho). 55 

 

As conseqüências do aquecimento global para o planeta são preocupantes, pois as 

mudanças nas condições climáticas no planeta podem prejudicar a maioria das atividades 

econômicas, além de afetar todos os ecossistemas da terra, como, por exemplo, a Amazônia, 

que segundo os estudos poderá se tornar uma savana caso a temperatura do planeta continue 

aumentando. Os principais efeitos do aquecimento global são: fenômenos climáticos e 

meteorológicos como secas, chuvas, ondas de frio ou de calor, ciclones, tornados, tufões, 

furacões em maior intensidade; desertificação e savanização das florestas tropicais; perda da 

biodiversidade; risco à segurança alimentar devido à perda de áreas agricultáveis; maior 

incidência de doenças transmitidas por vetores (malária, febre amarela e cólera) e sua 

expansão para novas áreas; derretimento das calotas polares, acarretando o aumento no nível 

dos mares e impactos físicos, ecológicos, sociológicos e econômicos. 56 

 E qual a ligação entre o setor automobilístico e do transporte rodoviário com o 

aquecimento global? Os veículos automotivos durante o século XX obtiveram um 

crescimento colossal, tendo passado de alguns milhares de unidades no início do século XX 
                                                 
55

 BERNUY, Alfonso Chíncaro. O efeito estufa e o clima na terra. Disponível em: 
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?id_projeto=27&ID_OBJETO=58353&tipo=ob&cp=0000
00&cb=> Acesso em: 13 ago. 2009. 

56
 Outros impactos ocasionados pelo aquecimento global podem ser conferidos em: 

http://www.greenpeace.org.br/clima/flash/pop_mundo.html (no mundo - por região) e 
http://www.greenpeace.org.br/clima/flash/pop_brasil.html (no Brasil). Acesso em: 13 ago. 2009. 
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para vários milhões de unidades no seu final. A frota de automóveis, atualmente, é de cerca de 

1 bilhão de automóveis, sendo a principal fonte de “poluição em quase 50% das cidades do 

mundo”57 e dos gases do efeito estufa. Vale lembrar que 

 

juntamente com o crescimento das emissões antrópicas (decorrentes da ação 
humana) de gases de efeito estufa, o século XX assistiu a um explosivo crescimento 
da utilização de automóveis. (...) Em 2000, a taxa de motorização norte-americana 
era de 771 veículos por 1.000 habitantes, mais que um veículo por motorista 
habilitado, enquanto, no restante do mundo era de 89 veículos por 1.000 pessoas – a 
mesma dos EUA em 1920. Mas desde 1950 a taxa de crescimento da frota no 
restante do mundo é mais que o dobro da taxa americana. (...) Se a mesma taxa de 
motorização norte-americana fosse aplicada, seriam 4,7 bilhões de veículos, 
praticamente todos queimando combustíveis fósseis. 58  

  

Como se viu, a matriz energética mundial é dominada pelos combustíveis fósseis e o 

setor de transportes utiliza cerca de 60% do total de petróleo produzido no mundo. Com isso, 

percebe-se que a contribuição do uso de veículos automotores é bastante considerável para 

agravar o quadro existente acerca do aquecimento global. Segundo a Organisation 

Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA), a participação do transporte 

rodoviário nas emissões de CO2 é aproximadamente de 16%. No Brasil o setor de transporte é 

responsável por 9,2% das emissões de CO2, sendo, deste total, 88,3% oriundo do transporte 

rodoviário.59  

 

 
Figura 4 – Participação por setor na emissão de CO2. Fonte: OICA.60   

                                                 
57

 OKUBARO, Jorge J., op. cit., 2001, p. 40. 

58
 FERREIRA, Luiz Antônio Cortez, op. cit., 2007, p. 27. 

59
 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Boletim ambiental do Despoluir. Disponível em: 

<http://www.cntdespoluir.org.br/Downloads/Boletim%20Ambiental%20do%20DESPOLUIR_Revista%20CNT_Ed
%20168.pdf> Acesso em: 13 ago. 2009. 

60
 “Globally, road transport is responsible for about 16% of man-made CO2 emissions”. In: ORGANISATION 

INTERNATIOLE DES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES. Climate change % CO2. Disponível em: 
<http://oica.net/category/climate-change-and-co2/> Acesso em: 13 ago. 2009. 
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 Os impactos do automóvel e do transporte rodoviário no meio ambiente são bastante 

variados, podendo ser resumidos abaixo: 

 

PRINCIPAIS IMPACTOS DO TRANSPORTE NO MEIO AMBIENTE 

Material particulado 
Causam alergias, asma e bronquite crônica, além de irritação nos olhos e 

garganta, reduzindo a resistência às infecções. 

CO2 

Principal gás causador do efeito estufa. É proveniente, principalmente da 

queima de combustíveis fósseis. As emissões de CO2, provenientes de 

utilização de combustíveis fósseis, são relativamente fáceis de medir e 

monitoras 

Pneus 

Seu tempo de degradação é indeterminado. Favorece a transmissão de 

doenças, como a dengue e a febra amarela. Sua queima emite poluentes 

atmosféricos. Acumula gases e pode causar explosão do mesmo. 

Baterias Contamina o solo, a água e os alimentos (vegetais e animais). Causa danos 
à saúde humana.  

Óleos lubrificantes 

Causa lesões na pele. Polui o solo, deixando-o inapropriado para a 
agricultura. Polui a água, prejudicando fauna e a flora aquática. Sua 
queima emite material particulado e metais pesados para a atmosfera. Um 
litro de óleo polui um milhão de litros de água.  

Poluição sonora 
Causa perda auditiva, distúrbio no sono, baixa produtividade, baixa 
habilidade de aprendizagem. Afeta a fauna, provocando a fuga de animais 
do seu habitat natural.  

Efluentes Contamina o solo, a água e o ar. 

Tabela 2 – Principais impactos do transporte no meio ambiente. Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2005.61 

 

  Portanto, a indústria automobilística juntamente com os usuários de 

automóveis são uma das peças-chave para o enfrentamento da crise ambiental que se instalou 

de vez nos últimos anos. Faz-se necessário que a mesma desenvolva novas tecnologias para 

que os seus produtos aumentem a eficiência energética, emitam menos poluentes e utilizem 

materiais menos invasivos ao meio ambiente e, assim, ajude a diminuir o impacto ambiental 

causado pelos automóveis, principalmente no que se refere ao aquecimento global. 

 

 

 

 

                                                 
61

 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Despoluir: boletim ambiental – emissões de CO2. Disponível 
em: <http://www.cnt.org.br/arquivos/downloads/despoluir/BOLETIM_DESPOLUIR.pdf> Acesso em: 13 ago. 
2009. 
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3 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: UMA POSSIBILIDADE PARA O 

ENFRENTAMENTO DA CRISE AMBIENTAL CAUSADA PELOS AUTOMÓVEIS 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a utilização do Direito Tributário como 

instrumento eficaz para a instituição de políticas públicas capazes de ajudar no combate aos 

impactos ambientais causados pelos automóveis. Assim, neste capítulo, demonstrar-se-á os 

principais elementos da tributação ambiental, optando-se no fim por um caminho a ser 

seguido na consecução dos objetivos exarados neste trabalho. 

 

 

3.1 Direito Ambiental e Direito Econômico 

 

 

 Inicialmente, far-se-á a relação entre o Direito Ambiental e Direito Econômico, cujo 

objetivo é demonstrar que a utilização de instrumentos econômicos, entre eles, os de natureza 

tributária, pode ser uma melhor alternativa na preservação ambiental dos que os instrumentos 

de controle-comando, pois os primeiros podem de forma mais eficaz internalizar os custos 

ambientais de determinada atividade econômica.  

 

 

3.1.1 O caráter econômico do direito ambiental 

 

 

O direito ambiental tem forte conotação econômica, pois  

 

em um de seus diversos aspectos, é Direito Econômico e, como tal, um instrumento 
de intervenção econômica. Como Direito Econômico, o DA é dotado de 
instrumentos específicos que o capacitam a atuar na ordem econômica, de molde a 
configurar um determinado padrão de apropriação dos recursos ambientais. 62 

 

 O Estado, através do seu poder de intervir na economia, pode se portar de diversas 

maneiras, que vão desde a proibição ou a limitação espacial do exercício de determinada 
                                                 
62

 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9 ed. rev., ampl., e atual. São Paulo: Lumen Juris, 2006, p. 15. 
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atividade devido o risco causado ao meio ambiente até a utilização de incentivos para a 

adoção de determinadas condutas tidas como desejáveis.  Em relação ao meio ambiente, essa 

intervenção ocorre 

 

com o escopo de estimular atividades não agressoras ao meio ambiente, com a 
premiação dos agentes econômicos que se comportarem de maneira a atender aos 
interesses ambientais. Essas premiações em matéria ambiental vão desde incentivos 
financeiros, econômicos ou tributários. Por outro lado, o Estado poderá intervir de 
maneira coativa, impondo aos agentes econômicos, que de alguma forma prejudicar 
o meio ambiente, sanções administrativas e criminais, obrigações de fazer e não 
fazer, obrigando o causador do dano ambiental a reparar os malefícios causados ao 
meio ambiente, bem como tributando suas atividades de maneira a ver atendidos os 
interesses ambientais. 63 

 

 A intervenção do Estado no meio econômico visa corrigir as falhas de mercado, que se 

apresentam através das externalidades, que podem ser definidas, de forma sucinta, como os 

“custos e benefícios que circulam externamente ao mercado”.64 As externalidades podem ser 

classificadas como negativas (custos) ou positivas (benefícios), onde, no primeiro caso, 

invariavelmente, tem sido suportado por toda a sociedade e no qual se encaixa os danos de 

natureza ambiental enquanto, no segundo caso, poucas são as práticas realmente sustentáveis 

por partes das empresas.65 Dessa maneira,  

 

as externalidades, tanto a positiva quanto a negativa, escapam do mecanismo de 
mercado. No caso do poluidor, o fato de ele não suportar os custos indiretos 
causados permite-lhe praticar preços mais reduzidos, sem afastar sua lucratividade. 
A externalidade positiva, de igual modo, não reverte em maior renda para quem a 
gera. Um e outro caso podem contrariar os interesses da coletividade. No caso da 
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 AMARAL, Paulo Henrique. Direito tributário ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 49. 

64
 Id. Ibid., 2007, p. 40. 

65
 Por exemplo, a indústria do papel e celulose no Brasil usa como “marketing ambiental” o fato de utilizar 

recursos provenientes exclusivamente de áreas de reflorestamento, buscando, assim, uma imagem de 
indústria sustentável. Porém, o reflorestamento é feito basicamente com dois tipos de plantas, o eucalipto e o 
pinus, onde a sua utilização em larga escala pode acarretar uma série de problemas sócio-ambientais, além de 
não ser vegetação nativa das áreas onde são plantadas. Conforme, o Instituto de Defesa do Consumidor: 
“Segundo a consultora de meio ambiente do Idec, Lisa Gunn, utilizar madeira de área reflorestada é sempre 
melhor do que derrubar matas nativas, mas isso não quer dizer que o meio ambiente está protegido. "Quando 
o reflorestamento é feito nos moldes de uma monocultura em grande extensão de terras, não é sustentável 
porque causa impactos sociais e ambientais, como pouca oferta de empregos e perda de biodiversidade." de 
acordo com algumas pesquisas científicas, a monocultura do eucalipto, por exemplo, consome tanta água que 
pode afetar significativamente os recursos hídricos. Segundo Daniela Meirelles Dias de Carvalho, geógrafa e 
técnica da Fase, uma organização não-governamental que atua na área sócio-ambiental, só no norte do Espírito 
Santo já secaram mais de 130 córregos depois que o eucalipto foi introduzido no estado”. In: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Serviço: Ambiente. O lado escuro do papel. Revista do Idec, São 
Paulo. Disponível em: <http://www.idec.org.br/rev_servicosambiente.asp>. Acesso em: 22 set. 2009.     
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externalidade negativa, seu acobertamento por meio do repasse à coletividade 
implica aumento da atividade indesejada. A externalidade positiva, por outro lado, 
não recompensando seu gerador, pode não o motivar à prática de interesse coletivo. 
Surge, assim, a necessidade de intervenção do Estado, para corrigir ambas as 
distorções. 66 

 

Apesar de ser visível o caráter econômico do direito ambiental, a atuação do Poder 

Público tem preferido utilizar de mecanismos protetivo-repressores, estabelecendo 

responsabilidade civil, administrativa e penal para os causadores de danos ambientais, em 

detrimento de mecanismos de ordem econômica, entre eles os tributários, que trabalhem com 

a prevenção de tais danos. A utilização de instrumentos tributários se mostra, entretanto, 

como uma alternativa viável, como se verá ao longo deste trabalho, para a proteção do meio 

ambiente, devido o caráter econômico do direito ambiental e do direito tributário, 

possibilitando, assim, que as externalidades sejam corrigidas de forma mais eficaz. Assim é, 

que  

 

a adoção desta estratégia pode contribuir, em muito, para a efetividade da legislação 
ambiental brasileira, de predominante perfil protetivo-repressivo, bem como para a 
própria mudança deste clássico perfil legislativo e da forma de controle passivo que 
lhe é próprio. Este, como se verá, preocupa-se mais em desfavorecer as ações 
nocivas do que em favorecer as ações vantajosas, sendo nítida a superioridade, em 
termos de eficácia prática, do controle ativo, que, contrariamente, busca favorecer as 
ações vantajosas, mais do que desfavorecer as ações nocivas. 67 

 

Do exposto, o Estado deve adequar, através de medidas restritivas ou incentivadoras, 

que visem combater as externalidades oriundas das falhas de mercado, o desenvolvimento das 

atividades econômicas aos valores expostos na Constituição, entre os quais está a defesa do 

meio ambiente.  
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 SCHOUERI, Luis Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: TÔRRES, Heleno Taveira 
(Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 236. 
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 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. A efetividade e a eficiência ambiental dos instrumentos 
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implicações. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
534.  



36 

 

3.1.2 Formas de intervenção estatal na economia 

 

 

 É de fácil constatação a interferência do Estado na economia devido o mesmo atuar 

como agente econômico, desenvolvendo atividades em regime de monopólio ou em parceria 

com a iniciativa privada, ou como agente normativo e regulador da mesma. A Constituição 

Federal de 1988 estabelece em seu Título VIII os aspectos mais relevantes da ordem 

econômica e financeira, proclamando princípios e regras para atuação do Estado e do setor 

privado na economia. Quanto ao Estado, vale demonstrar como se dá essa atuação de acordo 

com o texto constitucional. Vejamos: 

 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. 

 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

  

A intervenção do Estado no domínio econômico pode, portanto, ocorrer indireta e 

diretamente, onde 

 

a intervenção estatal indireta refere-se à cobrança de tributos, concessão de 
subsídios, subvenções, benefícios fiscais e creditícios e, de maneira geral, à 
regulamentação normativa de atividades econômicas, a serem primariamente 
desenvolvidas pelos particulares. 
Na intervenção direta o Estado participa ativamente, de maneira concreta, na 
economia, na condição de produtor de bens ou serviços, ao lado dos particulares ou 
como se particular fosse. Trata-se, nesta última hipótese, do Estado enquanto agente 
econômico. 68 

 

 Baseado no escólio de Eros Grau, o qual classifica as formas de intervenção do Estado 

nas modalidades de absorção, participação, direção e indução, Paulo de Bessa Antunes define 

este último modo como  

 

um mecanismo pelo qual o Estado cria incentivos ou punições para a adoção de 
determinados comportamentos econômicos ou cria condições favoráveis para que se 
desenvolvam empreendimentos privados em determinadas regiões, ou mesmo que 
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 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2 ed. São Paulo: Método, 2006, p. 55.  
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determinadas atividades econômicas possam ser realizadas mediante medidas 
especiais de política econômica. 69 

 

 A intervenção por indução é, portanto, o referencial de partida deste artigo por se 

entender a forma mais apropriada que o Estado dispõe para elaborar e executar políticas 

fiscais com fins ambientais. 

 

 

3.1.3 O desenvolvimento sustentável 

 

 

A relação entre economia e meio ambiente é bastante sensível, pois, sabe-se que os 

agentes econômicos utilizam-se sobremaneira dos recursos naturais disponíveis sem a devida 

preocupação com os danos que possam ser causados ao meio ambiente.  

A sociedade contemporânea alcançou um nível de desenvolvimento científico-

tecnológico e de crescimento econômico tal, que o desenvolvimento de novas tecnologias e 

produtos criam uma série de riscos, entre eles o de caráter ambiental, dotados de 

imprevisibilidade devido a dificuldade em se definir a sua ocorrência e as suas conseqüências. 

Essa nova configuração da sociedade, definida por Ulrich Beck como sociedade de risco (risk 

society),70 deixa o Estado sem saber como agir para contornar os problemas ambientais, 

ocorrendo que muitas vezes as políticas públicas não são satisfatórias para enfrentar o 

problema. Segundo Simone Martins Sebastião, 
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 ANTUNES, Paulo de Bessa, op. cit., 2006, p. 11-12. 
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 “Ulrich Beck passou a ser um dos teóricos sociais mais destacados do presente depois da publicação de Risk 

Society (em alemão em 1986 e em inglês em 1992). O argumento central desse livro é que a sociedade 
industrial, caracterizada pela produção e distribuição de bens, foi deslocada pela sociedade de risco, na qual a 
distribuição dos riscos não corresponde às diferenças sociais, econômicas e geográficas da típica primeira 
modernidade. O desenvolvimento da ciência e da técnica não poderiam mais dar conta da predição e controle 
dos riscos que contribuiu decisivamente para criar e que geram conseqüências de alta gravidade para a saúde 
humana e para o meio ambiente, desconhecidas a longo prazo e que, quando descobertas, tendem a ser 
irreversíveis. Entre esses riscos, Beck inclui os riscos ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, produzidos 
industrialmente, externalizados economicamente, individualizados juridicamente, legitimados cientificamente 
e minimizados politicamente”. GUIVANT, Julia S. A teoria da sociedade de risco de Ulrich Beck: entre o 
diagnóstico e a fantasia. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, n. 16, p. 95-112, abril 2001, 
Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/dezesseis/julia16.htm>. 
Acesso em: 24 set. 2009.  
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a sociedade atual, outrora acostumada com a previsibilidade das situações sociais, 
políticas e ecológicas (sociedade industrial), convive agora com a insegurança 
constante de novas e imprevisíveis ameaças cujas soluções são cobradas 
insistentemente de um Estado que não dá consta em saná-las (sociedade de risco). 71 

 

Para o economista Herman Daly, “a maioria dos economistas não entende um fato 

simples que para os cientistas é óbvio: o tamanho da terra é fixo”.72 Conforme o citado autor, 

 

a economia é como um organismo faminto em fase de crescimento. Ela consome 
recursos naturais como árvores, peixes e carvão. Deles, produz energia e bens úteis e 
cospe resíduos como dióxido de carbono, lixo e água suja. A maioria dos 
economistas está preocupada com o sistema circulatório do organismo e em como a 
energia e os recursos podem ser eficientemente alocados. E tende a ignorar seu 
sistema digestivo: os recursos que o organismo consome e o lixo que produz. Os 
economistas pressupõem que ambos sejam infinitos. 73 

 

Perguntando-se sobre qual seria a origem do conflito entre economia e ecologia, 

embora ambas as palavras tenham como radical o sufixo “eco”, derivado do grego oikos, que 

significa casa, tendo, assim, objetivos próximos, Fernando Magalhães Modé conclui que: 

 

a resposta a essa questão talvez possa ser encontrada no fato de ter a economia 
considerado, até a pouco, o sistema econômico como um sistema aberto, quando na 
verdade, encontra esse sistema limite nos próprios recursos naturais e na maneira 
como esses recursos se mantêm num equilíbrio dinâmico. 74 

 

O homem, assim, vem percebendo que não há como desenvolver, de forma sustentável 

e prolongada, suas atividades sem que haja uma correta disposição dos recursos que o 

cercam.75     
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 SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo ambiental: extrafiscalidade e função promocional do direito. Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 177. 
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 DALY, Herman. O tipo de desenvolvimento que nós queremos: como organizar a economia para gerar 

riqueza e conforto sem exaurir os recursos naturais da terra. Revista Época, São Paulo, n. 571, p. 132, 27 abr. 
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 Id, Ibid., 2009, p. 132.  
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 MODÉ, Fernando Magalhães. Tributação ambiental - a função do tributo na proteção do meio ambiente. 

Curitiba: Juruá, 2004 p. 58.  
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 A relação, em geral, do ser humano com o meio ambiente nos últimos dois séculos pode ser observada na 
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Como forma de aliar os interesses econômicos aos interesses ambientais, vem sendo 

trabalhado o conceito de desenvolvimento sustentável. Tal conceito apareceu pela primeira 

vez em 1972, em Estocolmo, na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e 

Meio Ambiente e desde então faz parte de várias declarações e relatórios como, por exemplo, 

o Relatório Brundtland (1987), a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (1992) e a Declaração de Johanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável 

(2002).  

Segundo a Declaração do Rio, oriunda dos debates da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seu Princípio 3, “o direito ao desenvolvimento 

deve ser exercido, de modo a permitir que sejam atendidas eqüitativamente as necessidades de 

desenvolvimento e ambientais de gerações presentes e futuras”.76 A Constituição Federal de 

1998 incorpora o princípio do desenvolvimento sustentável ao estabelecer em seu art. 225 que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.77  

 Portanto, o princípio em questão  

 

tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do 
homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os 
homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham 
oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. 78   

 

Apesar de parecer evidente que a relação desarrazoada da economia com o meio 

ambiente causa cada vez mais uma série de transtornos, ainda são poucas as medidas eficazes 

e capazes de se chegar ao desenvolvimento sustentável, estando os governos e as empresas 

                                                                                                                                                         
incomoda. Rapta da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura de seu pai e os direitos 
de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como coisas que possam ser 
compradas, saqueadas, vendidas como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra, deixando 
somente um deserto”. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/28/Documentos/2_Jornada/A%20Carta%20do%20Índio
%20Chefe%20Seattle.pdf> Acesso em: 22 set. 2009.      
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mais preocupados com os seus balanços ao final do ano, mesmo que tal situação não se 

sustente mais por muito tempo.  

Assim, a utilização do tributo como instrumento econômico pode ser importante 

ferramenta na convergência entre economia e meio ambiente, devendo ter como finalidade 

precípua o desenvolvimento sustentável e a criação de um novo paradigma nas políticas de 

proteção ao meio ambiente. 

 

 

3.2 Conceito, finalidades e fundamentos da tributação ambiental 

 

 

 Como visto até agora, o Estado tem um papel primordial na proteção ao meio 

ambiente, tanto pelo fato de o mesmo ser o instituidor de normas ambientais quanto pelo fato 

de que o mesmo pode intervir no meio sócio-econômico, buscando adequar as atividades 

econômicas aos ditames constitucionais da tutela ambiental.  

Nessa diretriz, o direito tributário encarna o papel conciliador entre a economia e o 

meio ambiente, pretendendo, através da utilização dos seus instrumentos, estabelecer a prática 

da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. Essa abordagem, dada ao direito 

tributário, vem sendo denominada de tributação ambiental.      

 A tributação ambiental não tem forma fixa de aplicação, sendo que em sentido lato 

“puede calificarse como tributo ecológico todo aquel cuya principal finalidad es servir a la 

protección del médio ambiente”.79 Assim, a proteção ambiental pode ser finalidade apenas de 

um tributo ou de determinada política tributária específica ou pode servir como fundamento 

para uma reestruturação do próprio sistema como no caso dos países que adotaram a 

denominada reforma fiscal verde.    

A tributação ambiental pode ser definida como 

 

o emprego de instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação 
de serviços públicos de natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem 

                                                 
79

 MOLINA, Pedro Alonso Herrera; VASCO, Domingo Carbajo. Marco conceptual, constitucional y comunitário 
de la  fiscalidad ecológica. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 163. 
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como para orientar o comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiente 
(aspecto extrafiscal ou regulatório). 80 

 

 Dentro da definição de tributação ambiental, encontram-se quais os caminhos a serem 

adotados na elaboração de uma política fiscal que tenha como objetivo a proteção do meio 

ambiente. Vislumbra-se ao legislador e aos governantes tanto a instituição de novos tributos 

quanto de incentivos fiscais, dependendo das finalidades que se queiram galgar com a 

instituição dos mesmos. Percebe-se, assim, que a tributação ambiental pode agir por caminhos 

diametralmente opostos, não sendo, portanto, fácil o seu manuseio, devendo-se analisar caso a 

caso a correta utilização de seus instrumentos.  

As finalidades da tributação ambiental são de duas ordens, levando-se em 

consideração a função dos tributos: a arrecadatória, ou fiscal, e a não-arrecadatória, ou 

extrafiscal. Porém “o caráter extrafiscal prevalece na tributação ambiental, pois o seu escopo é 

estimular condutas não-poluidoras e coibir as agressoras ao meio ambiente”. 81 

Do exposto, são finalidades da tributação ambiental: 1) a prestação de serviços 

públicos de natureza ambiental através da instituição de novos impostos, taxas e contribuições 

e 2) a orientação de comportamentos dos contribuintes visando à proteção do meio ambiente. 

Enquanto a primeira, cuida da arrecadação de recursos para fiscalização, recuperação e 

preservação de áreas consideradas de relevante valor ambiental, a segunda, procura incutir 

nos contribuintes a adoção de comportamentos (incentivando ou desestimulando condutas) 

que se coadunem com a política de proteção ambiental exposta na Constituição Federal e nos 

demais textos legais. 82 

 A utilização dos tributos como forma de reparar ou evitar danos ambientais oriundos 

da atividade econômica encontra fundamentação na Constituição Federal de 1988 em dois 

principais momentos: no art. 225, caput, onde impõe ao Poder Público e à coletividade o 
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 COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira 
(Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 313. 
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financiamento do custo ambiental, por exemplo, utilizando a arrecadação para desenvolver dispositivos de 
segurança ou reduzir o custo do produto reciclaro”. YOSHYDA, Consuelo Yatsuda Moromizato, op. cit., 2005, p. 
537. 
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dever de defender e preservar o meio ambiente, e no art. 170, inc. VI, ao estabelecer como 

princípio da atividade econômica “a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação”.83 

 Segundo Regina Helena Costa, a declaração final da Conferência da Organização das 

Nações Unidas realizada no Rio de Janeiro em 1992 delimitou os critérios pelos quais se 

obtém um eficiente tributo ambiental. São eles: 

  

1) eficiência ambiental, vale dizer, que a imposição tributária efetivamente conduza 
a resultados positivos do ponto de vista ambiental, mediante a instituição de tributo 
orientado ou imprimindo-se a tributo já existente esse caráter; 
2) eficiência econômica, isto é, que ostente baixo custo, que seja um tributo de baixo 
impacto econômico, embora conducente àqueles dois objetivos: geração de recursos 
ambientais e/ou orientação do comportamento do contribuinte a adotar uma conduta  
ecologicamente correta; 
3) administração barata e simples, significando que sua exigência não deva onerar a 
máquina administrativa, porque, senão, ter-se-á o mesmo problema com o exercício 
do poder de polícia; e 
4) ausência de efeitos nocivos ao comércio e à competitividade internacionais, ou 
seja, que o tributo ambiental não venha a provocar efeitos danosos no ciclo de 
consumo, não acarretando repercussão negativa do ponto de vista econômico. 84 

 

 Do ponto de vista do sistema tributário pátrio, Heleno Taveira Tôrres ao analisar as 

possibilidades de utilização do direito tributário como meio de proteção ao meio ambiente 

estabelece como alternativas: 1) o uso do IPTU progressivo no tempo, enquanto única 

possibilidade de sanção a ato ilícito através do tributo, para proteger o meio ambiente 

artificial; 2) a cobrança de taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de 

serviços públicos específicos e divisíveis; 3) a instituição de contribuições de intervenção no 

domínio econômico onde se mostre cabível tal intervenção estatal com a observância do 

princípio do poluidor-pagador em atividades potencialmente causadoras de danos ao meio 

ambiente; 4) através de compensações financeiras, com a criação de fundo próprio para a 

reparação do meio ambiente atingido por atividade de considerável impacto ambiental e 5) 
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através de incentivos fiscais, isenções e outras medidas cujo objetivo seja o atendimento de 

regras de natureza ambiental. 85 

 A tributação ambiental deve ser manejada de forma a proporcionar tanto uma máxima 

eficácia nas políticas de proteção ao meio ambiente, visto que este é o seu objetivo principal, 

quanto a observar os princípios e regras de direito tributário, uma vez que não se pode olvidar 

da correta utilização dos seus instrumentos. Portanto, as políticas ambientais só poderão se 

valer dos mecanismos tributários que não conflitem com o direito pátrio, pois este é o 

substrato sobre o qual as políticas fiscais de proteção ao meio ambiente deverão seguir na 

busca da construção de uma sociedade ecologicamente equilibrada.  

  Traçada em linhas gerais a tributação ambiental, passar-se-á agora a analisar a mesma 

como mecanismo de mudança social, onde se enxerga uma possibilidade de alteração do 

quadro atual de crescente degradação ambiental enfrentada pela nossa sociedade.    

 

 

3.3 A tributação como instrumento de mudança social 
 

 

 Os tributos, fora da sua função arrecadatória, podem ter como finalidades uma séria de 

outros objetivos como, por exemplo, a defesa da economia nacional, a diminuição das 

desigualdades sociais e regionais. Dentro desse aspecto referido, a preservação do meio 

ambiente, no Brasil e no mundo, vem sendo incluída, atualmente, entre as finalidades na 

elaboração de políticas públicas fiscais. Portanto, pugna-se neste tópico, que a tributação 

ambiental, caso utilizada corretamente, pode servir como instrumento de mudança social, 

modificando o atual quadro de degradação ambiental por um onde as atividades humanas 

sejam realizadas com um maior respeito ao meio ambiente. 
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3.3.1 Constituição e meio ambiente  

 

 

 Com a Constituição Federal de 1988 o meio ambiente recebe status constitucional em 

dois principais momentos: no art. 225, ao prever o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e as formas gerais de efetivação pelo Poder Público desse direito, e no art. 170, ao 

estabelecer como princípio da ordem econômica a defesa do mesmo. Vejamos: 

 

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

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 

 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

 Pode se dizer que a partir da Constituição Federal de 1988 o meio ambiente ganhou 

uma proteção adequada do constituinte originário, onde o mesmo é tratado de forma integrada 

e sistemática, possibilitando, assim, uma tutela mais eficaz enquanto as constituições 

anteriores 

 

não se dedicaram ao tema de forma abrangente e completa: as referências aos 
recursos ambientais eram feitas de maneira não sistemática, com pequenas menções 
aqui e ali, sem que se pudesse falar na existência de um contexto constitucional de 
proteção ao meio ambiente. Os constituintes anteriores a 1988 não se preocuparam 
com a conservação dos recursos naturais e com sua utilização racional. 86  

 

 Com o art. 225 da Constituição de 1988, conforme preceitua Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo, há a existência de um bem que não se enquadra na divisão entre bem público e 

particular, pois sua titularidade é direcionada para toda coletividade, sendo, portanto, a 

sociedade a destinatária de sua proteção e a atingida por sua violação. Assim, tem-se a 

configuração do bem ambiental, que pode ser definido como “um bem de uso comum do 

povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais, e, 
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ainda, um bem essencial à qualidade de vida”.87  

 Percebe-se que os bens ambientais estão ligados intimamente ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pois o mesmo é substrato para uma vida saudável e, 

conseqüentemente, digna, sendo, portanto o homem o principal destinatário desses bens e das 

normas de direito ambiental. Nessa perspectiva, ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado foi dada a condição, pela ordem jurídica constitucional vigente, de direito 

fundamental.88 Paulo Bonavides, em sua classificação acerca das gerações de direitos 

fundamentais, inclui o meio ambiente na categoria dos direitos fundamentais de terceira 

geração. São palavras do professor: 

 

dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira 
geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se 
destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo 
ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatários o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 
de existencialidade concreta. (...) Emergiram eles da reflexão sobre temas ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum 
da humanidade. 89 

 

  O Estado, por imposição constitucional, deve orientar sua atuação tendo sempre por 

objetivo a necessária proteção ao meio ambiente, não devendo medir esforços ao instituir 

políticas públicas para tal fim. Dessa forma, entre as várias opções que o Estado dispõe,  

 

o Direito Tributário pode ser um excelente instrumento no desenvolvimento das 
questões pertinentes a proteção do meio ambiente, cujos elementos se refletem 
diretamente na organização estatal brasileira, assim como em qualquer outra do 
mundo. Seja no campo econômico, em que ocorre o crescimento e o fortalecimento 
do fenômeno globalizador do capital; na política, aonde se observa um avanço do 
neoliberalismo sobre os Estados defensores do bem estar social; ou ainda, na 
sociedade, a qual vem apresentando novos padrões de atuação, com a proliferação 
de entidades ecológicas não governamentais.90 

 

 Devido, portanto, aos problemas ambientais das mais diferentes matizes, que atingem 

a sociedade como um todo, torna-se urgente a mudança de paradigma quanto à relação entre a 
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mesma e o meio ambiente. É nessa perspectiva que se insere o direito tributário como meio 

capaz de interferir de forma eficaz no domínio sócio-econômico, buscando a alteração do 

comportamento da sociedade para um padrão mais sustentável. 

 

 

3.3.2 Mudança social, tributação e meio ambiente 

 

 

 O presente trabalho tem como ponto fulcral a utilização do tributo como instrumento 

de mudança social, especificamente no que diz respeito a uma nova abordagem do homem em 

relação ao meio ambiente. 

 Antes de se adentrar, porém, na análise do tributo com o propósito acima referido, faz-

se necessária a própria conceituação do que seja mudança social. Etimologicamente, a palavra 

mudar significa entre outras coisas “tomar outra forma; tomar outra direção; cambiar, trocar, 

variar; apresentar sob outro aspecto; converter, transformar”.91  

Da definição exposta, depreendem-se primordialmente duas lições: primeiro, que o 

vocábulo possui uma acepção dinâmica, ou seja, há a idéia de movimento, de ação, e, 

segundo, que não há valoração acerca do seu conteúdo. Assim, mudança não significa 

necessariamente a melhora ou aperfeiçoamento de uma situação embora possa num primeiro 

momento ligar-se automaticamente uma coisa a outra. Nesse sentido, a mudança social, pode 

tomar dois caminhos: alcançar um novo patamar civilizatório ou regredir a um nível 

anterior.92 O Professor Raimundo Bezerra Falcão adverte que a utilização da tributação como 

instrumento de mudança social pode tomar direções não desejadas caso utilizadas de forma 

incorreta. Conforme o professor,  
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a tributação utilizada com objetivos de mudança social exige um manejo deveras 
cuidadoso, a fim de que os resultados não se frustrem ou não se colham 
inaproveitáveis, pois é inconveniente esquecer que a mudança também se faz para 
pior. 93 

  

 Portanto, mudança social é conceito amplo, que reflete na própria estrutura social, a 

qual poderá galgar uma posição melhor ou regredir para um patamar anterior na sua situação. 

Assim, a mudança social 

 Feita essa primeira ponderação, parte-se agora para a análise propriamente dita do 

tributo como instrumento de mudança social, explicitando-se qual a melhor forma de se 

chegar a uma tributação que contemple as finalidades ambientais tão necessárias nesse início 

de século.  

 

 

3.3.3 A sanção premial e a função promocional do direito 

 

 

 A sanção, conforme Arnaldo Vasconcelos, “é puramente uma conseqüência, boa ou 

má, agradável ou desagradável, de uma atitude perante o Direito”. O autor crítica em seu 

livro, Teoria da Norma Jurídica, a redução do conceito de sanção a pena ao afirmar que “o 

unilateral e errôneo conceito de sanção como constrangimento produziu a extravagante teoria 

do Direito-ameaça”.94 Aplica-se, dessa forma, a espécie como se fosse o gênero, ou seja, a 

sanção (gênero) é igualada a pena (espécie), esquecendo-se que a mesma pode ter como 

conteúdo um prêmio pela prática de uma conduta socialmente útil. Nessa mesma orientação, é 

que Norberto Bobbio, segundo Simone Martins Sebastião,  

 

apresenta visão inovadora ao levantar que a função de punir vinha sendo reduzida 
erroneamente à própria estrutura do Direito, e ao se referir a Christianus Thomasius, 
refuta sua teoria, pois seria simplista e errôneo considerar o Direito como um feixe 
de normas negativas. 95 

 

A visão da sanção como pena, é oriunda do Estado Liberal, onde a teoria jurídica foi 

afetada diretamente por seus princípios como a intervenção mínima do Estado e a supremacia 
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do individual sobre o coletivo. Dessa forma, a função repressivo-protetora do Estado foi 

exarcebada enquanto a função promocional do direito foi sumariamente negada, pois, do 

contrário, caberia ao Estado o papel de intervir nas relações privadas, o que se mostrava 

inaceitável. Assim,  

 

o absenteísmo do Estado liberalista, também neste aspecto da classificação das 
sanções, influenciou a teoria jurídica. O Direito do Estado deveria deixar que as 
coisas fluíssem naturalmente, não lhe cabendo promover o bem-estar social, 
restringir a livre iniciativa, atuar sobre o mercado, pressionar o indivíduo. Pretendia 
impedir mais do que promover. Punir mais do que recompensar.96 

   

 Com a passagem para o Estado Social, o mesmo foi chamado a participar ativamente 

da construção de uma sociedade mais justa, onde os conceitos de igualdade e liberdade não 

têm mais uma roupagem tão formalista e individualista. No caso brasileiro, o que foi dito 

pode ser vislumbrado no próprio texto constitucional, quando se reporta aos seus objetivos 

fundamentais, os quais dependem da ação estatal e não da sua inércia. 97 Não mais se coaduna 

com um Estado ativo e participante, na consecução das diversas demandas sociais, a noção 

restrita de sanção igual à pena. Predica-se, portanto, que “o controle social objetivado pelas 

sanções far-se-á [...] pela punição ou pela recompensa. Há, dessa forma, a sanção punitiva e a 

sanção recompensatória, que alguns chamam premial”.98 No escólio de Arnaldo Vasconcelos, 

a conduta tida por sobrenormal, ou seja, aquela onde há um comportamento além do esperado 

deve ser merecedora de um prêmio ou recompensa. 99 

 Do exposto, pode se concluir que o Direito através da sanção premial desempenha 

uma função promocional, incentivando a adoção de condutas deveras desejáveis pelos 
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indivíduos.100          

 No que diz respeito ao direito tributário, é certo que a sanção premial e a conseqüente 

função promocional do direito estão relacionadas ao conceito de extrafiscalidade, a qual pode 

demonstrar-se de várias maneiras, ora estimulando ora desestimulando condutas que sejam 

tidas como interessantes, ou não, pelo Estado.101 

 

 

3.3.4 A extrafiscalidade  

 

 

Ao se tratar da utilização do tributo de modo diverso da simples arrecadação, a 

referência as suas finalidades não pode ser olvidada. Sabe-se que a tributação é tarefa 

exclusiva do Estado, o qual através da arrecadação de recursos financeiros mantém uma gama 

de atividades tanto para seus administrados quanto para a própria manutenção. Porém, a 

arrecadação de recursos não constitui a única faceta da instituição de tributos, pois conforme a 

classificação dos mesmos, quanto a sua finalidade, àqueles que são dotados de um caráter 

extrafiscal podem ter por objetivo principal “a interferência no domínio econômico, buscando 

um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros”. 102  

 Para Alfredo Augusto Becker, 

  

a principal finalidade de muitos tributos (que continuam a surgir em volume e 
variedade sempre maiores pela progressiva transfiguração dos tributos de finalismo 
clássico ou tradicional) não será a de um instrumento de arrecadação de recursos 
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para o custeio das despesas públicas, mas a de um instrumento de intervenção estatal 
no meio social e na economia privada. 103 

 

 O referido autor esclarece que os tributos apesar do seu caráter nitidamente fiscal, ao 

longo dos tempos, nunca tiveram somente esta finalidade, observando, que mesmo 

timidamente o caráter extrafiscal se demonstrava, e concluindo que modernamente a 

extrafiscalidade dos tributos não mais se amealhará. São palavras do autor: 

 

neste ponto germinal da metamorfose jurídica dos tributos, a transfiguração que 
ocorre é, em síntese, a seguinte: na construção jurídica de todos e de cada tributo, 
nunca mais estará ausente o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. 
Ambos coexistirão sempre agora de um modo consciente e desejado – na construção 
jurídica de cada tributo; apenas haverá maior ou menor prevalência neste ou naquele 
sentido, a fim de melhor estabelecer o equilíbrio econômico-social do orçamento 
cíclico. 104  

 

 A tributação, em vista da expansão do seu caráter extrafiscal, perde, portanto, sua 

característica de neutralidade, onde se busca somente a arrecadação de recursos, pois o 

mesmo mostra-se como importante mecanismo de distribuição de riquezas e de intervenção 

no domínio sócio-econômico. A noção de neutralidade da tributação é conceito decorrente da 

idéia de intervenção mínima oriunda do Estado Liberal, o que não mais se coaduna com as 

necessidades coletivas da sociedade contemporânea. Segundo o Professor Raimundo Bezerra 

Falcão 

 

a tributação extrafiscal é fenômeno que caminha de mãos dadas com o 
intervencionismo do Estado, na medida que é ação estatal sobre o mercado e a, antes 
sagrada, livre iniciativa. Contribui, além disso, para modificar o conceito de justiça 
fiscal, que não mais persiste somente em referência à capacidade contributiva. 
Pressupõe uma estrutura adequada da fazenda pública, o conhecimento das 
possibilidades de intervenção de que se pode cogitar e o desejo de fazer uso dessas 
possibilidades, inclusive forçando o seu alargamento, pois imobilismo e 
extrafiscalidade são coisas que se excluem. 105 

 

 Do exposto, percebe-se que a tributação extrafiscal não é um fim em si mesmo, mas 

um instrumento utilizado para se alcançar um fim, que pode ser tido como desejável pelo 

Estado. Dessa forma, pode se definir tributação extrafiscal como a  
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atividade financeira que o Estado exercita sem o fim precípuo de obter recursos para 
seu erário, para o fisco, mas sim com vistas a ordenar ou reordenar a economia e as 
relações sociais, intervindo, portanto, por exemplo, no mercado, na redistribuição de 
riquezas, nas tendências demográficas, no planejamento familiar. 106 

 

 No que concerne, portanto, a utilização do tributo como fator de mudança social, tem-

se que tal é proporcionada através do direcionamento da tributação para a intervenção no 

domínio sócio-econômico através, principalmente, da extrafiscalidade. Como se viu, a 

tributação ambiental utiliza-se sobremaneira da extrafiscalidade para atingir seus objetivos.   

 

  

3.3.5 A escolha por incentivos fiscais  

 

 

Visto que o Direito comporta a sanção premial e que o mesmo pode ter uma função 

promocional, a qual no direito tributário realiza-se de maneira mais eficaz através da 

extrafiscalidade, passa-se agora para o ponto seguinte: qual o caminho a ser tomado na 

tributação ambiental com o intuito de mitigar os impactos causados pelos automóveis?  

Toda atividade humana, entre elas as econômicas, causa, em maior ou menor 

intensidade, impactos ao meio ambiente. Porém, esses impactos, em algumas atividades, são 

da sua própria natureza, enquanto em outras, são frutos de práticas que causam algum tipo de 

poluição sem que isso signifique que seja conseqüência da natureza da atividade. Quer se 

demonstrar com tal afirmação que enquanto em algumas atividades os danos causados ao 

meio ambiente são inerentes a elas em outras os mesmos podem ser extintos com a adoção de 

novas tecnologias.  

No que se refere ao problema exposto neste trabalho, propugna-se que pelo uso de 

incentivos fiscais tanto a indústria automobilística, no desenvolvimento de novas práticas e 

tecnologias limpas e na ampliação das já existentes, quanto os usuários, na adoção das 

mesmas, serão responsáveis por mudar o contexto atual demonstrado no Capítulo 1 deste 

trabalho.  

Entretanto, antes de se adentrar na análise dos usos de incentivos fiscais em relação 

aos automóveis, o que será desenvolvido detalhadamente no Capítulo 4, imperioso 

demonstrar o porquê de tal escolha, o que será feito adiante.   
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O direito tributário se mostra como importante instrumento de proteção ao meio 

ambiente, pois ao mesmo é facultado, através dos mecanismos tributários, angariar recursos e 

direcionar condutas quando da tributação das atividades econômicas, que em menor ou maior 

escala provocam impactos ao meio ambiente, de modo a oferecer incentivos, para àqueles que 

adotem medidas ambientalmente desejáveis, ou desestímulos, para àqueles que desenvolvam 

atividades consideradas prejudicais ao meio ambiente.  

Persiste dúvida, porém, sobre qual caminho a ser seguido na elaboração de uma 

política fiscal que tenha como finalidade a tutela do meio ambiente. Cogita-se a instituição de 

novos tributos, conhecidos como green taxes ou eco taxes no direito alienígena, que tenham 

como fato gerador aspectos ambientais, como a poluição, a utilização de recursos naturais ou 

de certas propriedades ou de bens de relevante valor ambiental, e a utilização de uma política 

de tributação extrafiscal capaz de orientar comportamentos ambientalmente desejáveis. 

Embora esses dois caminhos apontados acima não se excluam, há que se analisar a 

efetividade de tais medidas para se escolher uma melhor direção a ser seguida. 

A criação de novos tributos em um país como o Brasil dotado de um sistema tributário 

analítico, onde a Constituição Federal discorre em seu texto minuciosamente sobre as 

competências de cada ente federativo ao estabelecer os tributos, e de uma carga tributária 

elevada parece não ser o caminho mais coerente a ser seguido.  

Além disso, a instituição de tributos ecológicos ou ambientais sem que haja uma 

reforma fiscal para o fim de adequar o sistema tributário brasileiro aos imperativos da 

proteção ao meio ambiente, como foi feita em outros países, não parece ser de grande valia 

para o debate acerca da tributação ambiental no presente momento.  

Heleno Taveira Tôrres diz que não encontra  

 

à luz da nossa Constituição, espaço para a criação de alguma espécie de “imposto” 
ecológico, salvo eventual exercício da competência residual da União (art. 154, I), 
nos limites dessa hipótese, tampouco a criação de fundos a partir dos impostos já 
existentes, haja vista a limitação do art.167, IV, da CF. 107 

 

Fora isso, há uma questão que diz respeito não ao direito tributário, mas sim ao direito 

ambiental, que inviabiliza como caminho principal a ser tomado à instituição de tributos 

ambientais: o fato de que a maioria dos danos ambientais são irreversíveis e irreparáveis e 
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quando acontecem demandam uma grande soma de tempo e dinheiro sem que se tenha a 

certeza de retorno às condições anteriores a sua ocorrência.  

Assim, no direito ambiental, com vistas a anteceder o dano ambiental que pode ser 

causado por determinada atividade, há o princípio da precaução e o princípio da prevenção, 

que embora semelhantes não devem ser confundidos. O princípio da precaução pode ser 

definido como aquele  

 

apto a lidar com situações nas quais o meio ambiente venha a sofrer impactos 
causados por novos produtos e tecnologias que ainda não possuam uma acumulação 
histórica de informações que assegurem, claramente, em relação ao conhecimento de 
um determinado tempo, quais as conseqüências que poderão advir de sua liberação 
no ambiente. 108 

 

Enquanto isso, o princípio da prevenção “aplica-se a impactos ambientais já 

conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer um conjunto de nexos de 

causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros mais prováveis”.109  

Dessa forma, mesmo que o fato gerador de tais tributos tivesse relações com aspectos 

ambientais, o fim principal, que é a preservação do meio ambiente, não seria atingido de todo, 

pois muitas vezes a incidência do tributo seria a posteriori da ocorrência do dano. Assim, 

qualquer política pública que trabalhe com a defesa do meio ambiente, entre elas as 

tributárias, deve se pautar na antecipação ao dano que pode ser cometido.  

 Dentre as medidas de proteção ambiental por meio dos tributos estão ainda aquelas 

que visam a internalização dos custos ambientais através do princípio do poluidor-pagador. O 

princípio do poluidor-pagador “impõe que o causador do dano ambiental, seja através da 

emissão de poluentes, seja através da exploração irracional de recursos naturais, fique 

obrigado a arcar com os custos necessários à diminuição, eliminação ou neutralização desse 

dano”.110 Tal princípio se manifesta em matéria tributária, através de regras instituidoras de 

multas, taxas e contribuições diversas111 não se coadunando com a idéia de prêmio como foi 

visto acima. Embora o princípio em questão não seja uma licença para poluir, como acreditam 

seus críticos, ele se torna não tão desejável pelo fato de que sua atuação se dá, mormente, 
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depois de ocorrido o dano e também pela pouca preocupação ambiental por parte das maiorias 

das empresas que preferem apenas internalizar o custo e repassá-los aos consumidores a 

encontrar novas formas de prevenir a ocorrência do mesmo, sendo, portanto, o princípio do 

poluidor-pagador interessante somente naquelas atividades em que os danos ambientais são 

da sua própria natureza como no caso da indústria petrolífera112 ou química, por exemplo.  

Não se nega com isso a possibilidade do caráter preventivo do princípio do poluidor-

pagador,113 mas sim que o mesmo não se faz interessante em atividades que possam contornar 

os impactos ambientais com a adoção de novas tecnologias, devendo o mesmo ficar restrito 

somente àquelas atividades em que como foi dito a reparação e a prevenção do dano se torne 

difícil pela sua própria natureza. Outro ponto que torna desinteressante a utilização do 

princípio do poluidor-pagador de modo geral é que com a adoção do mesmo os custos das 

atividades ficariam mais onerosos para aqueles que a desenvolvem, tornando seus produtos e 

serviços mais caros também para a sociedade, o que contraria a própria lógica da tributação 

ambiental (ver tópico 3.2).  

A utilização de uma política de tributação extrafiscal com fins ambientais através de 

incentivos fiscais se mostra uma melhor alternativa por se adequar de forma mais conveniente 

com os princípios da precaução e da prevenção, que se tornam mais eficazes do que o 

princípio do poluidor-pagador por poderem trabalhar tanto anterior quanto posteriormente ao 

dano ambiental. Do ponto de vista tributário a utilização de incentivos se mostra como uma 

alternativa melhor, pois 

 

malgrado representem apenas uma classe específica de procedimentos reguladores 
do Estado moderno intervencionista, os incentivos fiscais são o melhor mecanismo 
de materialização da extrafiscalidade. 
Consubstanciam-se em instrumentos jurídico tributários, sob as mais diversas 
formas – isenções, imunidades, remissões, dentre outros – com objetivos 
regularizadores no campo social – aí incluso o socioambiental – político e 
econômico. 114 
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Os incentivos fiscais têm por finalidade que aqueles que sejam beneficiários de tais 

medidas adotem posturas que se adéqüem a uma nova relação com o meio ambiente que se 

faz necessária atualmente. Dessa forma, a utilização de incentivos além de atender aos 

princípios da precaução e da prevenção, que se coadunam com a atual sociedade de risco em 

que vivemos, relaciona-se também com os princípios ambientais da informação e da educação 

ambiental, fazendo com que os sujeitos passivos da relação tributária participem junto com o 

Estado nas políticas de preservação ambiental, de forma a atender aos reclamos 

constitucionais do art. 225 da CF/88. Regina Helena Costa ao defender a utilização dos 

tributos com fins ambientais em contraponto ao modelo de “controle-comando”, adotado 

como regra nas medidas de disciplina de condutas em matéria ambiental estabelece que 

 

as vantagens da utilização de tributos com feição ambiental em relação a esse 
sistema consistem no fato de que aqueles, primeiramente, estimulam o 
comportamento individual que se direciona a uma postura ambientalmente correta, 
justamente porque estão interferindo no bolso do contribuinte, que prefere adotar 
comportamentos menos agressivos ao meio ambiente. Por outro lado, a implantação 
de um sistema de tributos ambientais não exige infra-estrutura e fiscalização do 
aparelhamento administrativo tão custosas quanto as necessárias para se realizar 
toda a atividade administrativa nesse âmbito. 115 

   

No mesmo sentido, o professor Terence Trennepohl, defensor da utilização dos 

incentivos fiscais, afirma que “no cenário dos incentivos, as condutas desejadas são mais 

facilmente atingidas em razão da (a) falibilidade da repressão, pela via costumeira da sanção 

negativa – pena e (b) pela vantagem na adoção da conduta que o Estado valoriza e reputa mais 

conveniente”.116 Para o citado professor a “ingerência do Poder Público, seja repressiva ou 

preventivamente, leia-se, através de uma carga tributária elevada ou de incentivos fiscais, 

pode vir a ser marca determinante na caracterização do Estado como poluidor ou como auto-

sustentável”.117 E ao defender a opção por incentivos fiscais esclarece que  

 

de fato, pela via da seletividade, essencialidade, progressividade, isenções, 
imunidades etc., o caminho do contribuinte no sentido de reduzir custos e encargos 
tributários certamente encontrará espaço para a preservação ambiental, com o 
consumo de bens e a prestação de serviços que se valham de tecnologias “limpas”. 
118 
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 Especificamente, em relação aos veículos não poluidores, os incentivos fiscais, pelos 

motivos aqui expostos, são a melhor alternativa, pois 

 

uma política pública viável no setor automobilístico exige uma orientação da 
legislação fiscal, impondo a imediata criação de incentivos fiscais para as empresas 
que estruturarem modelos de veículos não poluidores, além da vinculação dos 
tributos à quantidade de emissão de poluentes. 
Os veículos não poluidores devem ter um tratamento fiscal que motive a transição 
necessária dos veículos tradicionais movidos a combustíveis fósseis durante o tempo 
que for necessário e que a economia comporte.119 

    

Tem-se como melhor caminho a ser seguido, portanto, na ótica deste trabalho, à 

tributação ambiental baseada na extrafiscalidade, principalmente com a utilização de 

incentivos fiscais por interferirem de forma mais eficaz no domínio econômico de modo a 

compatibilizar os anseios econômicos com os ambientais. Contudo, a adoção de um caminho 

não quer dizer que outros como os que desestimulem condutas não desejáveis pelo aumento 

da carga tributária ou que visem à arrecadação de recursos para a prestação de serviços 

públicos ambientais devam ser abandonados. Esses outros caminhos têm suas funções e 

contribuições para o enfrentamento da crise ambiental, porém, a utilização de incentivos 

fiscais deve ser trabalhada de forma mais ampla pelos motivos aqui expostos. 
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4 OPORTUNIDADES PARA A APLICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL EM 

RELAÇÃO AOS AUTOMÓVEIS 

 

  

 Superada a análise teórica acerca da tributação ambiental, ver-se-á como a mesma 

pode ser utilizada na prática para a mitigação dos impactos ambientais causados pelos 

automóveis. Antes disso, far-se-á uma explanação sobre a importância do automóvel na 

economia nacional e sobre o histórico das políticas econômicas e tributárias destinadas ao 

setor automobilístico ao longo dos anos e demonstrar-se-ão as tecnologias automotivas 

compatíveis com a concessão de incentivos fiscais, encerrando-se, após, com a análise dos 

mesmos. 

 

 

4.1 Importância do automóvel na economia nacional 

 

 

 A análise da importância de uma atividade produtiva deve ser feita levando-se em 

consideração seu peso na economia nacional, através de fatores como a capacidade de gerar 

empregos, tributos, investimentos, faturamento, inovação tecnológica, o grau de participação 

no Produto Interno Bruto (PIB), a participação na balança comercial (importação versus 

exportação), entre outros fatores capazes de demonstrar a força de um setor na economia.  

 A frota de automóveis no Brasil, em maio de 2009, era de 56.326.617 milhões de 

unidades, abrangendo desde automóveis até triciclos, segundo dados do Departamento 

Nacional de Trânsito (DENATRAN).120 As informações que serão demonstradas abaixo, 

porém, referem-se somente a frota de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, 

ônibus e tratores de rodas, segundo os dados do Anuário da Indústria Automobilística 

Brasileira produzido pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA), entidade que reúne as maiores montadoras presentes no território nacional.  
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 Emprego: no que se refere a geração de postos de trabalho, a indústria automobilística 

abrigava diretamente, em 31 de dezembro de 2008, um total de 126.777 pessoas na forma 

estabelecida por lei, ou seja, através de relação de emprego.121 Juntando-se a estes a soma dos 

empregos indiretos do setor, ou seja, dos oriundos de atividades que dão suporte a indústria 

automotiva, esse número chega ao montante de 1,5 milhões de pessoas.122 

 Tributos: a participação dos tributos (IPI, ICMS, PIS, COFINS) no preço final do 

automóvel ao consumidor em 2008 chegava ao percentual de 22,2% para automóveis de 

1000cc (mil cilindradas); de 26,4% para automóveis a gasolina de mais de 1000cc e até 

2000cc; de 25,8% para automóveis a álcool ou flex fuel de mais de 1000cc e até 2000cc; de 

33,1% para automóveis a álcool ou flex fuel de mais de 2000cc; de 36,4% para automóveis a 

gasolina acima de 2000cc (duas mil cilindradas) e de 22,6 para veículos comerciais leves.123 

Com a incidência desses tributos, o Estado brasileiro arrecadou em 2008 a quantia de R$ 39,4 

bilhões.124 Além dos tributos referidos, que influem no preço final do veículo, tem, também, 

como fato gerador o automóvel o IPVA, o Seguro Obrigatório e o licenciamento automotivo. 

 Investimentos, Faturamento e PIB: em 2008 os investimentos da indústria 

automobilística em automóveis e máquinas agrícolas ultrapassaram a casa dos três bilhões de 

dólares125, obtendo a mesma um faturamento de mais de 73,5 bilhões de dólares, que 

corresponde a 19,8% do total do PIB Industrial do Brasil.126   

 Inovação tecnológica: a indústria automobilística desenvolve e agrega na fabricação 

dos veículos uma série de tecnologias capazes de oferecer mais conforto e segurança aos 

consumidores. Atualmente, os automóveis utilizam, entre outras tecnologias, sistema de 

navegação por satélite (GPS), computador de bordo, opções de entretenimento (tevê, rádio 

por satélite, video games), faróis inteligentes, freios antiderrapante (ABS), ar-condicionado, 

direção hidráulica ou elétrica, sensor de estacionamento e estão sendo desenvolvidas 

tecnologias para evitar congestionamentos, sistema de alerta ao motorista sobre perigos e 

dificuldades na rota, equipamento de controle de colisão, auto-direção por computador, 
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comunicação entre veículos, sistema de reconhecimento de voz, sistema de gerenciamento de 

energia, alerta de segurança em caso de acidentes.      

 Balança comercial: em 2008 as exportações de veículos automotivos, autopeças, 

máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias e outros produtos chegaram ao montante de R$ 

24.013,6 bilhões de dólares e as importações dos mesmos o montante de R$ 21.588,8 bilhões 

de dólares, resultando num saldo favorável para a balança comercial de mais de RS 2,4 

bilhões de dólares. 127     

 Outros fatores: os produtos da indústria automobilística são importantes para o 

desenvolvimento de várias outras atividades econômicas como a agricultura, a indústria, o 

setor de serviços sejam públicos ou privados, além do seu uso pessoal por milhares de 

pessoas. As relações inter-setoriais da indústria automobilística congrega cerca de 200 mil 

empresas128 e no que diz respeito ao ranking mundial de produção de automóveis o Brasil já 

ocupa a sexta posição com a fabricação em 2008 de 3.220,475 milhões de automóveis, atrás 

somente de Japão, China, Estados Unidos, Alemanha e Coréia do Sul.129  

 Agregando-se a esses números a soma dos veículos automotores de duas rodas 

(motocicletas, ciclomotores, motonetas), que em maio de 2009 alcançou o total de 13.716.365 

milhões de unidades,130 percebe-se mais ainda a importância desse setor na economia pelas 

mesmas razões e fatores anteriormente citados. 

  

 

4.2 Histórico das políticas econômico-tributárias para o setor automobilístico no Brasil 

 

 

 Desde que o primeiro automóvel circulou no Brasil, mais precisamente na cidade de 

São Paulo em 1891,131 até a efetiva fabricação em solo nacional dos mesmos passaram-se 
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pouco mais de 50 anos. Porém, nesse interregno a novidade ganhou cada vez mais adeptos e a 

indústria automobilística foi pensada e germinada pela elite econômica e política, 

principalmente a do eixo Rio-São Paulo.  

 Um dos principais expoentes da fase de defesa, divulgação e implantação do 

automóvel e da indústria automobilística foi Washington Luís, que atuou tanto como prefeito 

quanto como Presidente da República (15.11.1926 a 24.10.1930) para tal, e que tinha como 

lema de trabalho: “governar é abrir estradas”. Juntamente com outros colaboradores foi 

responsável pela institucionalização da ideologia rodoviarista no Brasil, “formando os 

primeiros grupos de pressão pelo setor”.
132

 Entende-se por rodoviarismo, ou ideologia 

rodoviarista, “um projeto coletivo de adoção de um novo meio de transporte, o automóvel, 

que exigiu inovações técnicas, institucionais e sociais para sua viabilização”,133 e que teve 

como consequência 

  
 

a eliminação de outras modalidades para impor os interesses de seus formuladores 
junto ao Estado e induziu a formação de grupos de pressão política, uma incipiente 
indústria de autopeças, embrião da produção automobilística nacional. Com a 
ideologia rodoviarista assimilada pela administração pública da cidade, do estado de 
São Paulo e depois do país, a implantação e conservação do sistema viário tornaram-
se programa tácito de governo, refratário a discussões, críticas ou alternativas. A 
ideologia rodoviarista presidiu a formação do complexo automobilístico-rodoviário, 
conjunto de interesses em que assomam a produção automobilística, a indústria 
petroquímica e a construção pesada, os setores mais protegidos pelos Estado 
brasileiro. 134 

 

 Essa primeira fase, onde os defensores da indústria automobilística buscaram 

fundamentar a escolha por esse modelo de desenvolvimento e pelo início, ainda que 

incipiente, da fabricação de autopeças, foi responsável pela produção automobilística nacional 

que viria se realizar décadas depois.  

 Com a segunda fase da indústria automobilística brasileira, iniciada em meados da 

década de 50, com a produção dos primeiros automóveis se estabeleceu definidamente a 

política de benefícios fiscais e econômicos do Estado brasileiro para com o setor 
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automobilístico que perdura até os dias atuais. O governo Juscelino Kubitschek (31.01.1956 a 

31.01.1961), pautado pelo lema “cinqüenta anos em cinco”, implantou uma política de 

desenvolvimento e industrialização do país, instituindo o Plano de Metas, que estabelecia uma 

série de objetivos que deveriam ser realizados até o final do seu mandato. Para o setor 

automobilístico, considerada pelo plano uma indústria de base, criou-se o Grupo Executivo da 

Indústria Automobilística (GEIA), responsável pela introdução de várias fábricas de 

automóveis pelo país. Conforme Jorge J. Okubaro, 

 

desde seu início, nos anos 1950, a história da indústria automobilística no Brasil tem 
sido marcada pela proteção do Estado. A instalação de montadoras no país foi 
fortemente induzida pelo governo, com o efetivo fechamento do mercado doméstico 
para os carros importados. Isso foi feito por meio de uma política cambial que não 
apenas restringia brutalmente a disponibilidade de recursos para a compra de 
veículos estrangeiros, como ainda encarecia de maneira exagerada o dólar no caso 
de  a operação eventualmente ser autorizada (na época havia restrições à compra 
de  moeda estrangeira e taxas de câmbio diferenciadas, dependendo do tipo de 
importação).  

 
Para fazer parte do chamado Programa de Metas do governo Juscelino Kubitschek 
(...), o que justificaria o estímulo e sobretudo o apoio cambial, fiscal e creditício do 
Estado brasileiro, a indústria automobilística foi considerada uma indústria de base 
(...). Assim, o automóvel foi, do ponto de vista da ação estatal, colocado ao lado de 
itens como energia e outros ligados à infra-estrutura.135   

     
Os grandes benefícios, especialmente tributários (e também cambiais na sua fase 
inicial), de que o setor automobilístico vem gozando desde sua instalação no Brasil 
têm sido justificados por seu peso na economia e por sua capacidade de gerar 
empregos. 136 

 

 O precitado autor cita como políticas econômicas e tributárias, dos entes federais, 

estaduais e municipais, ao longo das décadas do século XX e início do século XXI para o 

setor automobilístico:137 

 

 I) taxa de câmbio preferencial, mais baixa, para a compra de bens de capital no 

exterior; 

 II) remessas de lucros com taxa de câmbio livre; 

 III) peças não produzidas no Brasil poderiam ser importadas a uma taxa de câmbio 

                                                 
135

 OKUBARO, Jorge J., op. cit., 2001, p. 105.  

136
 Id. Ibid., 2001,  p. 107. 

137
 Taís políticas são citadas ao longo do capítulo denominado “O Estado brasileiro, uma supermãe”, onde o 

autor demonstra as políticas econômicas e tributárias para o setor. In: Id. Ibid., 2001, p. 105-118.  
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favorecida; 

 IV) importação de produtos relacionados com automóveis produzidos no Brasil 

contavam com isenções tarifárias e de impostos; 

 V) empréstimos para a indústria automobilística pelo BNDE, atual BNDES; 

 VI) reserva de mercado, restringindo o mercado doméstico para os carros importados; 

 VII) acordo entre indústria, trabalhadores e governo, em 1993, com redução dos 

preços dos automóveis devido à queda da alíquota do IPI e das margens da cadeia produtiva; 

manutenção da correção mensal de salários e definição de metas de ampliação de 

investimentos, emprego e produção; 

 VIII) doação de áreas para construção das fábricas, com redução ou isenção de IPTU e 

ISS; 

 IX) diferimento do ICMS por longos prazos; 

 X) redução da tarifa de energia elétrica para instalação das fábricas. 

 

 O Regime Automotivo Brasileiro (RAB) foi outra ação tomada pelo poder público 

para ajudar o setor automobilístico e que pode ser definido como 

 

um programa de investimento e de exportação com regime especial de importação. 
Isto é, a empresa industrial instalada no País ou que queira se instalar (newcomer) e 
que assuma junto ao governo o compromisso de investir/exportar terá, em 
contrapartida, a autorização para importar bens de capital, insumos e veículos com 
redução do Imposto de Importação (MDIC,1999). 138    

 

 Ao RAB se junta o Regime Automotivo Especial (RAE), que concedia mais benefícios 

fiscais às montadoras que instalassem suas plantas nas regiões norte, nordeste ou centro-oeste, 

visando uma desconcentração regional das indústrias automotivas e de autopeças do eixo sul-

sudeste para o restante do país. Enquanto o primeiro foi instituído pela Medida Provisória 

1536-22/97, convertida posteriormente na Lei 9.449, de 14 de março de 1997, o segundo foi 

instituído pela Medida Provisória 1532-2/97, convertida na Lei 9.440, também de 14 de 

março de 1997. Os principais benefícios para o setor automobilístico com a implementação 

dos referidos regimes automotivos foram: 
                                                 
138

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Ações Setoriais para o Aumento da 
Competitividade da Indústria Brasileira apud PINHEIRO, Antônio Ivan e MOTTA, Paulo Cesar Delayti. O Regime 
Automotivo Brasileiro (RAB) como instrumento de modernização tecnológica do parque industrial nacional – 
uma análise crítica. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR81_0042.pdf> 
Acesso em: 19 ago. 2009.   
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REGIME AUTOMOTIVO 

BRASILEIRO (LEI 9.449/97) 

REGIME AUTOMOTIVO ESPECIAL 

(LEI 9.440/97) 

Regiões Sul e Sudeste Norte, Nordeste e Centro Oeste 

Incentivos 

Fiscais 

Redução de 90% do imposto de 
importação sobre bens de capital. 
Redução de 55% do imposto de 
importação sobre insumos em 
1997, e de 40% em 98 e 99. 

Redução de 100% do Imposto de Importação 
sobre bens de capital; redução de 90% do 
Imposto de Importação sobre insumos; 
redução de até 50% do imposto de 
importação sobre veículos; isenção de IPI 
incidente na aquisição de bens de capital; 
redução de 45% do IPI incidente na 
aquisição de insumos; isenção do adicional 
de frete para renovação da marinha 
mercante; isenção do IOF nas operações de 
câmbio para pagamento de bens importados; 
isenção do imposto de renda sobre o lucro 
do empreendimento; crédito presumido de 
IPI, como ressarcimento de contribuições 
como PIS e a COFINS 

Tabela 3 – Quadro comparativo entre o RAB e RAE. Fonte: Prado e Cavalcanti (1998). 139 

 

 Além das políticas federais para o setor automobilístico, os Estados-membros têm 

implementado políticas estaduais para atrair às indústrias automobilísticas e os outros ramos 

que dão suporte a mesma, devido ao potencial de crescimento econômico e da geração de 

emprego e renda e, também, do aumento do capital político. A disputa ocorrida entre os 

Estados-membros para a instalação de indústrias automobilísticas em seus territórios é 

conhecida por guerra fiscal, que apesar de acontecer com outros setores da indústria ganha 

mais visibilidade quando se trata do setor tratado neste trabalho. Pode se definir guerra fiscal 

como  

 

todo tipo de disputa/conflito que decorra da intervenção estatal de entes federativos 
na decisão locacional de atividades produtivas e na concorrência setorial, sendo que, 
o instrumento tributário é o principal mecanismo de subsidiamento. 140     

  

Como pode ser visto na definição acima, o instrumento tributário não é o único 

elemento da guerra fiscal, oferecendo, também, os Estados-membros outros benefícios, pois  

 

                                                 
139

 Prado e Cavalcanti (1998) apud ALVES, Maria Abadia da Silva. Guerra fiscal e finanças federativas no Brasil: 
o caso do setor automotivo. 2001. 111 f.. Dissertação (Mestrado em Economia) - Instituto de Economia da 
Universidade de Campinas, São Paulo, 2001, p. 18. Disponível em: 
<http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000243650> Acesso em: 19 ago. 2009. 

140
 ALVES, Maria Abadia da Silva, op. cit., 2001, p. 30. 
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embora o instrumento tributário seja o principal mecanismo de subsidiamento na 
guerra fiscal, os programas estaduais de incentivo podem ser compostos por um mix 

de instrumentos bem mais amplo. Às operações de isenção e diferimento do ICMS, 
podem ser adicionados outros incentivos com o objetivo de criar vantagens 
locacionais adicionais para os agentes privados. Como exemplificam os casos 
recentes envolvendo o setor automotivo (...), além da utilização de recursos 
orçamentários através da criação de fundos de financiamento observa-se também a 
doação de terrenos e de obras de infra-estrutura. A instrumentalização de empresas 
estatais para esta finalidade também tem sido observada, ainda que de forma mais 
restrita, devido ao movimento de privatizações recente. Estas empresas são 
utilizadas principalmente no fornecimento de obras de infra-estrutura. 141 

 

 Atualmente, a política estatal mais visível para o setor automobilístico decorre da crise 

econômica que atingiu, de forma geral, todos os países desde o segundo semestre de 2008. 

Preocupado com a crise que começava a dar sinais no setor automobilístico nacional, o 

governo reduziu o IPI sobre os automóveis, a gasolina e flex, de até 2000cc, de veículos 

comerciais leves e de caminhões.142 Porém, a concessão do benefício pelo governo não ficou 

condicionada a nenhuma contraprestação por parte das fabricantes como, por exemplo, a 

manutenção dos empregos.143 

 Vê-se que a indústria automobilística foi consolidada com forte apoio dos entes 

estatais, que elevaram o setor a um dos carros-chefe do desenvolvimento nacional, 

escolhendo-se, também, o transporte rodoviário como forma de ligar as regiões do país, de 

escoar a produção agro-industrial e mineral e de transporte de pessoas e cargas nos centros 

urbanos.  

 O objetivo de se demonstrar o histórico das políticas econômicas e tributárias desde o 

nascimento da indústria automobilística é vislumbrar seus efeitos sobre a economia, 

demonstrar a relação entre o Estado e esse setor produtivo e atentar para as possibilidades de 

mudança, devido principalmente a crise do petróleo e ambiental. 

 

 

                                                 
141

 Id. Ibid., 2001, p. 30. 

142
 A política de redução do IPI foi introduzida pelo Decreto 6.687, de 11 de dezembro de 2008, e prorrogada 

pelos Decretos 6.809, de 30 de março de 2009, e 6.890, de 29 de junho de 2009. 

143
 Um dia após a primeira prorrogação da redução do IPI, a Peugeot anunciou a demissão de 250 funcionários 

em uma fábrica no Rio de Janeiro, mesmo a manutenção dos empregos constando de um “acordo de 
cavalheiros”, quando da concessão da prorrogação da redução do IPI, segundo o Ministro da Fazenda. In: 
FERNANDES, Adriana. Demissão na Peugeot pode implicar reversão do IPI. Agência Estado. São Paulo, 01 de 
abril de 2009. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,demissao-na-peugeot-pode-
implicar-reversao-do-ipi,348212,0.htm>. Acesso em: 21 jul. 2009.  
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4.3 Políticas fiscais ambientais adequadas sobre os automóveis 

 

 

 Chega-se neste ponto, ao objetivo principal deste trabalho, qual seja demonstrar quais 

tecnologias são compatíveis com a preservação ambiental na indústria automobilística, 

fazendo-se, após isso, uma análise da concessão de incentivos fiscais para a pesquisa 

científica e tecnológica no setor acadêmico e empresarial, para a introdução destas novas 

tecnologias pela indústria e para os consumidores, destinatários finais destas políticas. 

 

 

4.3.1 As tecnologias automotivas compatíveis com a proteção ambiental 

 

 

 Antes de discorrer sobre as políticas fiscais que se adéquam de forma desejável com os 

reclamos da proteção ao meio ambiente, é oportuno e necessário fazer uma análise das 

tecnologias automotivas que são compatíveis com esse objetivo, pois o Poder Público não 

deve conceder benefícios sem que haja um devido controle acerca da sua concessão. Assim, 

os incentivos fiscais devem estar condicionados com a eficaz diminuição dos impactos 

ambientais causados pelos automóveis. Ver-se-á que parte da solução dos impactos 

ambientais causados pelos automóveis está na mudança da fonte energética que os movem e 

na utilização de novos materiais quando da sua construção.    

A solução ambiental para os automóveis e o setor de transporte, portanto, tem que ser 

vista globalmente, para que todo a sua cadeia de produção se torne sustentável a fim de que os 

impactos ao meio ambiente sejam mitigados o máximo possível. 

  

 

4.3.1.1 O automóvel movido a biocombustíveis 

 

 

 Para a legislação brasileira biocombustível é todo combustível  
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derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com 
ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de 
energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.144 
 

 No Brasil, a utilização de biocombustíveis foi impulsionada pelas crises do petróleo 

ocorridas na década de 1970, onde para diminuir a dependência do mesmo, que alcançara 

preços exorbitantes no mercado internacional, o governo instituiu através do Decreto 

76.593/1975 o Programa Brasileiro de Álcool (PRO-ÁLCOOL), no qual     

 

a produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro 
insumo será incentivada através da expansão da oferta de matérias-primas, com 
especial ênfase no aumento da produtividade agrícola, da modernização e ampliação 
das destilarias existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas a 
usinas ou autônomas, e de unidades armazenadoras.145 

 

 Em um primeiro momento, o programa se firmou, conseguindo obter bons resultados. 

Porém, com a queda do preço do petróleo e da produção de álcool no mercado doméstico, 

prejudicando a oferta do mesmo, a credibilidade do programa foi abalada, o que resultou na 

diminuição da produção de automóveis movidos a álcool. Somente com a introdução dos 

veículos flex fuel,146 que podem ser abastecidos com mais de um combustível, e com novos 

aumentos do preço do petróleo o álcool voltou a ser opção para o consumidor.  

 Juntamente com o PRO-ÁLCOOL surgiu o Plano de Produção de Óleos Vegetais para 

Fins Energéticos (PRO-ÓLEO), que teve, também, como objetivo diminuir a dependência dos 

combustíveis derivados do petróleo, no caso o diesel. Embora várias pesquisas tenham sido 

realizadas,147 o referido programa não teve a mesma amplitude do PRO-ÁLCOOL, só 

                                                 
144

 BRASIL. Lei n. 9.478, de 06 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 
relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências. Diário Oficial da União de 07 de agosto de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9478.htm> Acesso em: 13 out. 2009. 

145
 BRASIL. Decreto n. 76.593, de 14 de novembro de 1975. Institui o Programa Nacional do Álcool e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=123069> 
Acesso em: 13 out. 2009. 

146
 Os automóveis flex fuel são aqueles que podem rodar com mais de um combustível ao mesmo tempo. No 

Brasil, o mais comum são os que utilizam gasolina e álcool.  

147
 “Na década de 70, a Universidade Federal do Ceará – UFCE desenvolveu pesquisas com o intuito de 

encontrar fontes alternativas de energia. As experiências acabaram por revelar um novo combustível originário 
de óleos vegetais e com propriedades semelhantes ao óleo diesel convencional, o biodiesel. (...) Com o 
envolvimento de outras instituições de pesquisas, da Petrobrás e do Ministério da Aeronáutica, foi criado o 
PRODIESEL em 1980. O combustível foi testado por fabricantes de veículos a diesel. A UFCE também 
desenvolveu o querosene vegetal de aviação para o Ministério da Aeronáutica. Após os testes em aviões a jato, 
o combustível foi homologado pelo Centro Técnico Aeroespacial”. BIODIESELBR. História e Biodiesel. 
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voltando a se tratar da utilização de óleos vegetais como combustível, o biodiesel, 

recentemente, através das novas políticas governamentais direcionadas para esse fim. Para a 

Lei 9.478/97, art. 6º, inciso XXV, biodiesel é o  

 

biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão 
interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de 
outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil.148  

  

 Assim, várias plantas oleaginosas, como a mamona, o algodão, a soja e o dendê, vêm 

sendo utilizadas para a produção do biodiesel, prevendo-se a mistura deste ao diesel derivado 

do petróleo no volume de 5%, conforme dispõe a Lei 11.907/2005.149 

 Do ponto de vista ambiental, a utilização de biocombustíveis apresenta resultados 

positivos em relação ao uso de combustíveis fósseis. Quando se trata do álcool, a adição do 

mesmo à gasolina permitiu a diminuição das emissões de chumbo, de monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio na atmosfera.150 Quando se trata da substituição total 

da gasolina pelo álcool, o ganho ambiental está na redução da chuva ácida, pois o álcool é 

praticamente isento de enxofre e também porque a combustão do álcool  

 

resulta em emissão de material particulado significativamente menor que a gasolina. 
O material particulado e o ozônio são no momento os compostos mais críticos da 
poluição do ar nos grandes centros urbanos brasileiros. Além de todas essas 
vantagens ambientais, o álcool é menos prejudicial à saúde no manuseio e causa 
menores danos ao meio ambiente no caso de derramamento acidental.151 

 

                                                                                                                                                         
Disponível em: <http://www.biodieselbr.com/biodiesel/historia/biodiesel-historia.htm> Acesso em: 13 out. 
2009. 

148
 BRASIL. Lei n. 9.478, de 06 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 
Petróleo e dá outras providências. Diário Oficial da União de 07 de agosto de 1997. 

149
 Conforme a Lei 11.907/2005, em seu art. 2º “Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira, 

sendo fixado em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao 
óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional”, sendo instituído o 
prazo de 8 (oito) anos para aplicação do citado artigo (§1º). BRASIL. Lei n. 11.907, de 13 de janeiro de 2005. 
Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira. Diário Oficial da União de 14 de janeiro 
de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11097.htm> Acesso 
em: 13 out. 2009. 

150
 JÚNIOR, Olímpio de Melo Álvares, op. cit., 2007, p. 51. 

151
 Id. Ibid., 2007, p.51. 
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O ganho ambiental obtido pelo biodiesel está relacionado ao fato do mesmo, assim 

como o álcool, ser um combustível renovável e mais limpo do que os derivados do petróleo. 

O biodiesel 

 

promove uma redução das principais emissões associadas ao diesel derivado de 
petróleo, como por exemplo, de óxidos de enxofre (SOx). A redução é proporcional 
à quantidade misturada com o óleo diesel. Verifica-se também uma sensível 
diminuição (10%) das emissões de materiais particulados quando se usa a mistura de 
20% de biodiesel e, segundo Knothe et al., o uso desse combustível também diminui 
as emissões de hidrocarbonetos poliaromáticos, que são responsáveis pelo 
desenvolvimento de vários tipos de câncer.

 152
 

  

Outro ponto interessante está ligado ao fato de que os biocombustíveis diminuem 

consideravelmente a emissão de dióxido de carbono, reduzindo, assim, o impacto sobre o 

aquecimento global. Isso ocorre porque quando da plantação das culturas que serão 

transformadas em biocombustíveis, há a retirada da atmosfera da quantidade de dióxido de 

carbono que será liberada posteriormente pela combustão do mesmo, o que resulta em um 

ciclo fechado. 

Apesar dos benefícios várias dúvidas ainda persistem em relação aos biocombustíveis, 

pois para o devido dimensionamento do ganho ambiental obtido com o mesmo deve ser 

levada em consideração toda a sua cadeia produtiva. Dessa forma, os críticos da sua utilização 

como substituto dos combustíveis fósseis questionam pontos sensíveis como a quantidade de 

água necessária para sua produção,153 a utilização de várias extensões de terra dedicadas aos 

mesmos em detrimento da produção de alimentos, a expansão das áreas dedicadas à produção 

de biocombustível para áreas de floresta e de proteção ambiental, o uso de pesticidas e 

fertilizantes agrícolas utilizados nas colheitas etc. Segundo a especialista em genética e 

bioquímica, Mãe-Wan Ho, da Universidade de Hong Kong,  

 

os biocombustíveis têm sido propagandeados e considerados erroneamente como 
“neutros em carbono”, como se não contribuíssem para o efeito estufa na atmosfera; 
quando são queimados, o dióxido de carbono que as plantas absorvem quando se 
desenvolvem nos campos é devolvido à atmosfera. Ignoram-se assim os custos das 
emissões de CO2 e de energia de fertilizantes e pesticidas utilizados nas colheitas, 

                                                 
152

 BERMANN, Célio. Crise ambiental e as energias renováveis. Cienc. Cult.,  São Paulo,  v. 60,  n. 3, set.  2008. 
Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252008000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14  out. 2009. 

153
 “Na produção de um litro de álcool gasta-se 13 litros de água, e ainda sobram 12 litros de vinhoto, sub-

produto extremamente poluente normalmente utilizado na adubação dos canaviais”. Id. Ibid., 2007. 
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dos utensílios agrícolas, do processamento e refinação, do transporte e da infra-
estrutura para distribuição. 154 

 

As críticas aos biocombustíveis são consistentes e devem ser consideradas na tomada 

de decisões acerca das políticas públicas para o setor. Assim, no que diz respeito 

principalmente à produção de alimentos e do uso de áreas de florestas e de proteção 

ambiental, o Poder Público deve estar atento para que não haja a diminuição da produção de 

alimentos155 e a expansão para áreas de importante interesse ambiental como as florestas. 

Quanto a outros pontos como a energia utilizada no processamento, refinação, transporte e 

distribuição dos biocombustíveis, as críticas devem ser contextualizadas, pois os combustíveis 

derivados do petróleo também necessitam de grandes quantidades de energia para esses fins, 

resultando, assim, que o uso de biocombustíveis se torna mais desejável do que o uso de 

combustíveis fósseis.    

Achar uma forma de produzir energia sem que haja impactos significativos no meio 

ambiente é tarefa difícil, porém o desenvolvimento de novas tecnologias e processos que 

mitiguem os mesmos é primordial na busca de fontes energéticas mais sustentáveis. Assim, os 

biocombustíveis são vistos como uma alternativa viável e eficaz tanto economicamente 

quanto ambientalmente para a substituição do petróleo, desde que as suas possíveis falhas 

sejam levadas em consideração e corrigidas. A análise a ser feita deve levar em consideração, 

portanto, toda a cadeia de produção dos biocombustíveis, não só a sua utilização final pelo 

usuário do automóvel. Dessa forma, tanto os potenciais benefícios quanto os potenciais 

malefícios devem ser ponderados para que se possa chegar a uma conclusão sobre a utilização 

dos biocombustíveis com o objetivo de se mitigar o impacto ambiental causados pelos 

automóveis.   
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 PINTO, Edvan; Melo, Marluce e MENDONÇA, Maria Luisa. O mito dos biocombustíveis. Brasil de Fato, São 
Paulo, 22 fev. 2007 Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/analise/o-mito-dos-
biocombustiveis>. Acesso em: 14 out. 2009. 
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 Preocupados com a concorrência entre o cultivo de alimentos e a produção de biocombustíveis, os 

responsáveis pelo setor já desenvolvem os chamados biocombustíveis de segunda geração, os quais “serão 
produzidos a partir da celulose e de outras fibras vegetais presentes na madeira ou nas partes não comestíveis 
dos vegetais. As microalgas ou a exploração biológica dos resíduos constituem outras pistas de pesquisas”. 
CARAMEL, Laurence. Em meio a críticas, biocombustíveis preparam sua segunda geração. Le Monde, Paris, 23 
abr. 2008. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/lemonde/2008/04/23/ult580u3038.jhtm>. 
Acesso em: 14 out. 2009. 
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4.3.1.2 O automóvel movido a eletricidade 

 

 

 Atualmente, vários fabricantes de automóveis estão buscando desenvolver projetos 

referentes aos chamados veículos elétricos, os quais já circulam há alguns anos, embora 

timidamente, em diversos países.156 Porém, o desenvolvimento dos mesmos não é novidade, 

sendo antecedente até mesmo aos automóveis movidos a gasolina.157 Sua época de ouro 

ocorreu durante o final do século XIX com o surgimento de numerosas marcas e modelos e 

com a sua produção superior aos automóveis a gasolina. Gilmar Barreto salienta que 

 

por não envolverem qualquer tipo de combustão, os automóveis elétricos estavam 
livres de fuligem e de graxa, sendo assim muito limpos. Dispondo basicamente de 
um veículo com graduações para três, quatro, e até nove velocidades, não eram 
obrigados a carregar aquela parafernália de comandos, que era uma das 
características negativas dos carros a gasolina e a vapor. 
Como conseqüência, contavam com a preferência dos profissionais liberais (médicos 
em especial), dos “lords” e “ladies”, que podiam ir a seus consultórios, clubes e 
passeios pelos parques, sem serem afetados por fumaça, barulho e trepidações 
mecânicas. Como os motores ficavam escondidos sob a carroceria, os estilistas da 
época caprichavam na estética de seus modelos, dando-lhes uma nobre elegância, 
não compartilhada pelos barulhentos carros a gasolina, ou os fumacentos e quentes 
veículos a vapor.158 

  

 Apesar, porém, da popularidade inicial, alguns fatores contribuíram para que os 

veículos elétricos fossem com o tempo sendo preteridos e trocados pelos automóveis a 

gasolina. Entre eles estão: o descobrimento de grandes reservas de petróleo e o barateamento 

do seu preço, o lobby da indústria do petróleo, que soube desde o começo aliar os seus 

interesses aos da indústria automobilística,159 e fatores de ordem técnica como pequena 

                                                 
156

 Exemplo de veículo elétrico que tem alcançado bom número de vendas é o híbrido Toyota Prius, que desde 
seu lançamento, em 1997, já vendeu mais de dois milhões de unidades e já se encontra na sua terceira 
geração. TOYOTA se aproxima da meta de vender um milhão de veículos híbridos por ano. Agência EFE, Tóquio, 
04 set. 2009. Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ultnot/2009/09/04/ult1767u151558.jhtm>. Acesso 
em: 15 out. 2009.  

157
 “Há cem anos, havia mais carros elétricos nas ruas do que carros a gasolina. Para muitos os carros elétricos 

eram os preferidos. Eram silenciosos, suaves e podiam ser recarregados em casa. Em contrapartida, os movidos 
a gasolina precisavam de manivela e produziam fumaça”. In: WHO Killed Electric Car? Direção de Chris Paine. 
Estados Unidos: Sony Pictures, 1m53s-2m13s, 2006. 1 DVD (92 min.), color.   

158
 Barreto, Gilmar. Veículo elétrico a bateria: contribuições à análise do seu desempenho e seu projeto. 

1986. 369 f..  Tese (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 1986, 
p. 7. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000044749> Acesso em: 15 out. 2009. 

159
 No livro Internal Combustion (Combustão Interna, em português), o jornalista americano Edwin Black 

demonstra como os cartéis do transporte e os oligarcas do petróleo se uniram aos governos ocidentais para 
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autonomia da bateria, a velocidade reduzida, demora na recarga da bateria e falta de infra-

estrutura de atendimento ao usuário. 

No Brasil, o primeiro veículo elétrico foi desenvolvido em meio à primeira crise do 

petróleo, quando o engenheiro João Conrado do Amaral Gurgel concluiu o seu projeto de 

carro elétrico, sendo o primeiro da América Latina. 160 Atualmente, o desenvolvimento de 

projetos relativos a veículos elétricos estão a cargo, principalmente, das universidades, que 

têm sofrido por falta de apoio governamental para o andamento de suas pesquisas. Dessa 

forma, o desenvolvimento das mesmas é disperso e pouco aproveitado por não existirem 

políticas governamentais para o setor. Outro exemplo no Brasil de veículo elétrico é o 

desenvolvido em parceria entre a FIAT, a hidrelétrica Itaipu Binacional e a empresa suíça 

KWO.161 Há também, os ônibus híbridos elétricos desenvolvidos totalmente no país pela 

empresa Eletra e que já estão em operação em cidades como São Paulo.162    

Depois dessa introdução sobre os veículos elétricos, importante defini-lo e analisá-lo 

sob o aspecto ambiental e econômico.  

Veículos elétricos são “aqueles acionados ao menos por um motor elétrico”,163 

podendo ser divididos em dois grupos, onde os pertencentes ao Grupo I são os veículos 

elétricos a bateria, divididos em não rodoviários e de uso geral automotivo, e os do Grupo II 

são os veículos elétricos híbridos, divididos entre aqueles equipados a motor de combustão 

interna e os com célula a combustível. Conforme Luiz Artur Pecorelli Peres e Jayme Buarque 

de Hollanda 

                                                                                                                                                         
abortar o desenvolvimento dos veículos elétricos. Mais informações sobre o livro e uma entrevista com o autor 
estão disponíveis em: <http://super.abril.com.br/superarquivo/2007/conteudo_494122.shtml> Acesso em: 15 
out. 2009. 

160
 GURGEL Itaipu. Revista Quatro Rodas, São Paulo, abr. 2007. Disponível em: 

<http://quatrorodas.abril.com.br/classicos/brasileiros/conteudo_229224.shtml> Acesso em: 15 out.2009. 

161
 Porém não se pode dizer que o mesmo seja um veículo nacional “pois motor, transmissão e as baterias que 

abastecem o sistema são importados, mas a idéia da Fiat é obter o conhecimento necessário para 
nacionalizar esse automóvel utilizando peças desenvolvidas em conjunto com seus fornecedores”. TIZO, César. 
Conheça o Pálio elétrico que roda em Itaipu. Carro Online, São Paulo, 06 jul. 2009. Disponível em: 
<http://carroonline.terra.com.br/index.asp?codc=3415> Acesso em: 15 out. 2009. 

162
 No site da empresa ELETRA pode se conferir os locais onde os ônibus híbridos circulam. Disponível em: 

<http://www.eletrabus.com.br/veiculos_em_operacao.html> Acesso em: 15 out. 2009. 

163
 PERES, Luiz Artur Pecorelli; HOLLANDA, Jayme Buarque. Análise das possibilidades da utilização de veículos 

elétricos híbridos na geração distribuída móvel. In: Décimo Encuentro Regional Latinoamericano de La Cigré, 
2003, Puerto Iguazu. CD... Puerto Iguazu: Cigré, 2003, p.1. Disponível em: 
<http://www.inee.org.br/down_loads/veh/Paper%20ERLAC%2037-13%20jun_POR.pdf> Acesso em: 15 out. 
2009. 
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o motor ou motores do Grupo I são alimentados somente por baterias. Neste caso, a 
energia é armazenada de forma química para ser usada mais tarde pelo motor. Os 
veículos do Grupo I recarregam suas baterias através da rede elétrica. Veículos 
típicos do sub-grupo I.1 são não rodoviários e usam motores de corrente contínua de 
baixa potência. Os veículos maiores, de uso geral, do subgrupo I.2 costumam utilizar 
motores de indução de forma eficiente. Há VEs com mais de um motor elétrico em 
um só carro. Alguns são providos com freios regenerativos, i.e., quando freiados o 
motor elétrico atua como um gerador, recuperando parte da energia de inércia que 
seria dissipada também em percursos de descida. (...) 
A principal característica do Grupo II é que utiliza pelo menos um combustível 
como fonte de energia primária. Estes híbridos por serem VEs dispõem de um motor 
elétrico para acioná-los. O termo híbrido é então explicado do fato que ainda que 
estes veículos sejam de tração elétrica, eles se reabastecem por um combustível ao 
invés de eletricidade. (...) 
Adicionalmente aos VHEs que usam motores a combustão interna, o subgrupo II.2 
utiliza células a combustível para obter eletricidade a bordo. Neste caso, esta é 
produzida pela oxidação do hidrogênio. Estes veículos podem ser reabastecidos 
diretamente com hidrogênio de algum posto disponível, uma solução complicada já 
que o gás é muito inflamável, ou na forma de hidreto metálico. O gás pode ser 
produzido em um reformador, (...), que remove átomos de hidrogênio das moléculas 
de combustíveis como metano, metanol, etanol etc. 164 

 

 Com base nas definições acima, ver-se-á separadamente os diferentes tipos de 

veículos elétricos (a bateria, híbridos e a célula a combustível), dedicando-se uma análise 

específica para cada um no que se refere aos seus benefícios. 

Os veículos elétricos a bateria são aqueles em que a propulsão é feita 100% por 

motores elétricos e necessitam ser recarregados, por exemplo, na rede elétrica. Tem como um 

dos seus maiores benefícios ao meio ambiente ser um veículo sem emissões locais, 

minimizando os efeitos da poluição atmosférica, nas grandes cidades, e do aquecimento 

global, em nível mundial, e possuir uma alta taxa de eficiência energética,165. Além disso, 

possuem baixos níveis de ruído166 e um sistema de frenagem regenerativa,167 além de terem 

                                                 
164

 PERES, Luiz Artur Pecorelli; HOLANDA, Jayme Buarque, op. cit., p. 1-2.  

165
 Segundo Pietro Erber, os motores de combustão interna, Ciclo Otto e Ciclo Diesel, possuem uma eficiência 

da ordem de 30% e 40%, respectivamente, os veículos elétricos possuem uma eficiência no conjunto motor 
elétrico-bateria chega à ordem de 75%. ERBER, Pietro. Veículos elétricos – subsídios para uma Política 
Governamental. INEE, Rio de Janeiro, 07 ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.abve.org.br/destaques/2009/destaque09044.asp> Acesso em: 15 out. 2009. 

166
 Governo japonês, preocupado com a segurança no trânsito, pretende aprovar lei obrigando as montadoras 

a instalar alto-falantes nos automóveis elétricos para emitir um falso som de motor. SUPERNOVAS. Super 
Interessante, São Paulo, ed. 270, out. 2009, p. 23.      

167
 A frenagem regenerativa permite a um veículo recapturar e armazenar parte da energia cinética que seria 

convertida em calor (nas lonas ou discos nas rodas) durante a frenagem por atrito no veículo convencional. Na 
frenagem regenerativa, quando o motorista pisa no freio para reduzir a velocidade do veículo elétrico, o(s) 
motor(es) elétrico(s) de tração é(são) chaveado(s) para atuar como gerador(es) de eletricidade acionado(s) 
pela(s) roda(s) ou eixo da(s) roda(s). A energia elétrica gerada com a frenagem do veículo é armazenada na(s) 
bateria(s). Para possibilitar uma frenagem rápida e abrupta, os veículos elétricos são providos também dos 
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uma manutenção mais simples e barata. Suas desvantagens estão relacionadas, como visto 

acima, principalmente, aos sistemas de baterias, que oferecem pouca autonomia, além da 

demora na recarga e da necessidade da sua reciclagem,168 tudo isso ligado a um problema de 

ordem econômica, qual seja, o alto preço das mesmas. Atualmente, os carros elétricos têm, 

em média, autonomia de 160 km e demoram cerca de oito horas (em tomadas de 110 V) ou 

quatro horas (em tomadas de 220 V) para recarregarem, o que restringe seu uso ao ambiente 

urbano. Porém, com as novas pesquisas e a crescente procura deste tipo de veículo, os preços 

das baterias estão diminuindo a uma taxa de 10% ao ano enquanto a quantidade de energia 

armazenada cresce num percentual de 5% no mesmo período. 169  

Outra questão sempre colocada em consideração é o do impacto dos carros elétricos 

nos sistemas públicos de energia elétrica, caso uma grande parcela da frota de automóveis, 

mundial ou de determinado país, se torne desse tipo. 170 Junto a essa questão soma-se o 

problema de que boa parte da energia elétrica mundial é produzida nas termelétricas através 

da queima de carvão e gás natural, que são poluentes e contribuem para o aquecimento global.  

No Brasil, que dispõe de uma matriz energética considerada limpa, sendo mais de 80% 

da energia utilizada oriunda das hidrelétricas, o segundo problema não parece tão grave, 

enquanto o primeiro deve ser observado com atenção, pois o país já sofreu no início desse 

século uma grave crise energética, devido à baixa quantidade de chuvas e a conseqüente 

                                                                                                                                                         
freios tradicionais. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é frenagem regenerativa? ABVE, Rio 
de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0009> Acesso em: 15 out. 
2009. 

168
 A evolução das baterias para uso automotivo leva em conta não só a capacidade de armazenamento de 

energia, para aumentar a autonomia e sua vida útil, mas a toxicidade dos materiais, como ocorreu com pilhas e 
baterias de eletrônicos. Daí a substituição do chumbo-ácido pelo níquel-cádmio, chegando ao níquel-hidreto 
metálico e ao íon de lítio. "Sob um processo de reciclagem controlado, o impacto de milhões de baterias de 
lítio de carros elétricos não deverá ser um problema", diz Michael Höckel, professor de sistemas de energia da 
Universidade de Berna (Suíça). CAMARGO, Suzana. Carga e descarga: os elétricos vêm aí. Mas o que fazer com 
as baterias? Revista Quatro Rodas, São Paulo, set. 2009. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/eletricos-vem-ai-impacto-milhoes-baterias-litio-
501803.shtml> Acesso em: 15 out. 2009. 

169
 DODGE Circuit EV. Revista Quatro Rodas, São Paulo, abr. 2009. Disponível em: 

<http://quatrorodas.abril.com.br/carros/impressoes/dodge-circuit-ev-474679.shtml> Acesso em: 15 out. 2009. 

170
 Douglas Quigley, engenheiro e diretor do programa de desenvolvimento do programa elétrico da Chrysler, 

sobre o impacto, dos carros elétricos no sistema de energia, diz: “O impacto seria o mesmo que o de uma 
véspera de Natal, data em que os fornos elétricos trabalham mais”. Id. Ibid., 2009. 
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queda no nível dos reservatórios aliada a falta de planejamento. Estimativas feitas por Ernesto 

Cavasin, gerente de sustentabilidade empresarial da PriceWaterHouseCoopers (PwC),171 

 

sugerem que, se todos carros novos vendidos no Brasil fossem elétricos, haveria 
aumento na demanda de 7 terawatts-hora. Isso representa 1,5% da atual oferta de 
eletricidade no país, que baseia cerca de 80% de sua matriz energética em usinas 
hidrelétricas, menos poluentes. Mas será que o Brasil, que enfrentou um “apagão” 
menos de uma década atrás, tem condições de dispor de 1,5% de sua eletricidade?  
“Se o Brasil conseguir concretizar os projetos para geração elétrica que está 
propondo, será pouco afetado por esse consumo extra”, diz Cavasin. “O importante 
é o país se programar para que essa energia extra seja proveniente de fontes 
renováveis“. Se o Brasil quisesse explorar seu potencial eólico para abastecer sua 
nova frota, teria que aumentar seu investimento em cataventos. O crescimento na 
demanda de energia por causa dos carros representa 10 vezes a atual capacidade de 
geração eólica do país, ainda segundo cálculos da PwC.172  

 

A solução para os dois problemas apontados acima deve ser estratégica e a longo 

prazo, incluindo-se no planejamento energético feito pelos países a estimativa da frota de 

automóveis elétricos, que crescerá gradualmente, aliado ao desenvolvimento e a implantação 

de novas fontes renováveis e limpas de energia como a eólica, a solar. Outra opção viável é 

adaptar os atuais postos de combustíveis para que os mesmos virem postos de recarga, onde 

as baterias descarregadas seriam trocadas por outras com carga completa, pois os mesmos 

teriam carregadores adequados e de grande porte para essa função.173-174 Esse modelo teria, 

também, como benefício permitir a manutenção dos postos de trabalho no setor. 175 
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 “PricewaterhouseCoopers é um network global de firmas separadas e independentes que trabalham de 
forma integrada na prestação de serviços de Assessoria Tributária e Empresarial e de Auditoria”. Disponível em: 
<http://www.pwc.com/br/pt/quem-somos/index.jhtml>. Acesso em: 15 out. 2009.  

172
 ESTUDO avalia impacto de carros elétricos na rede energética. ABESCO, São Paulo, 06 abr. 2009. Disponível 

em: 
<http://www.nipeunicamp.org.br/site/documento.php?codigo_pasta=14&id_documento=548&cont=30&PHPS
ESSID=eecac5f36cc3818abb73da3223b98180>. Acesso em: 15 out. 2009.  

173
 Vantagens desse modelo estão disponíveis em: <http://www.abve.org.br/destaques/destaque08025.shtml> 

Acesso em: 15 out. 2009. 

174
 A Petrobras inaugurou em 10 de junho de 2009 o primeiro posto para motos e carros elétricos do Brasil, na 

cidade do Rio de Janeiro, onde “a energia oferecida no Eletroposto é captada por 28 módulos de painéis 
solares, com capacidade para gerar 184 volts em corrente contínua e é disponibilizada em tomadas elétricas de 
110 ou 220 volts. O posto também tem capacidade para captar energia da rede elétrica convencional, em caso 
da ausência de luz solar ou quando a demanda superar a capacidade dos painéis. O Eletroposto oferece a 
possibilidade de recarga de baterias de uma a três horas ou a troca das baterias inutilizadas por outras 
carregadas”. PETROBRAS inaugura posto para motos e carros elétricos. Efe, Rio de Janeiro, 10 jun. 2009. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,petrobras-inaugura-posto-para-motos-e-carro-
eletricos,385502,0.htm> Acesso em: 15 out. 2009. 

175
 Países como Portugal, Israel e Dinamarca já estão em fase de implantação das redes de abastecimento para 

de carros elétricos. Portugal prevê a implantação de 320 locais de abastecimento em 2010 e 1300 em 2011, 
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Sobre as vantagens e desvantagens do veículo elétrico a bateria, a tabela abaixo 

enumera uma série delas, resumindo de forma geral, o que foi visto sobre os mesmos: 

 

VEÍCULOS ELÉTRICOS A BATERIA 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Maior eficiência energética do que um veículo 

convencional 

Carga útil reduzida pelo peso considerável das 

baterias 

Não produzem poluentes Baixa autonomia das baterias por carga 

Manutenção menos freqüente e simplificada Preço elevado das baterias e dos veículos  

Diminuição do cansaço do motorista pela 

possibilidade de inexistência de mudança de marchas 

Energia e potência específicas reduzidas se 

comparadas com as disponíveis nos veículos 

convencionais 

Só consomem energia quando em movimento 
Reabastecimento de energia demorado por 

inexistência de serviço adequado 

São silenciosos quando em uso 
Possibilidade de queima do motor e do sistema de 

acionamento em caso de falha dos fusíveis de proteção 

Alta durabilidade, podendo ser modernizados através 

da troca da carroceria 
 

Alta durabilidade dos pneus e transmissões por não 

haver embreagens e caixa de marcha 
 

Podem ser utilizados em ambientes fechados  

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens dos veículos elétricos. Fonte: Gilmar Barreto176 

 

Já os veículos elétricos híbridos (VEH) são aqueles que geram a própria eletricidade 

a ser utilizada para seu deslocamento, pois dispõe de um motor de combustão interna e de um 

gerador de eletricidade, que alimentam os motores elétricos e recarregam as baterias.177 O 

termo híbrido decorre do fato de tais veículos possuírem um motor de combustão interna, que 

necessita ser alimentado por algum tipo de combustível líquido ou gasoso, como a gasolina ou 

o gás natural. Segundo o Fórum do Veículo Elétrico Híbrido 

 

                                                                                                                                                         
que permitirá a criação de 22 mil postos de trabalho. PORTUGAL lança rede de abastecimento de carros 
elétricos. Agência Lusa, Lisboa, 16 jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.agencialusa.com.br/index.php?iden=24931> Acesso em: 16 out. 2009.   

176
 Barreto, Gilmar, op. cit., 1986, p. 11-13.  

177
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é veículo elétrico híbrido? ABVE, Rio de Janeiro, 

2009. Disponível em: <http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0003> Acesso em: 16 out. 2009. 
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há dois tipos básicos de VEH. Os VEH-série (...), em que o motor a combustão não 
entra em contato com a roda. Os VEH–paralelos (...) em que um sistema de 
transmissão e embreagens colocam o motor a explosão para fazer o acionamento 
diretamente quando o carro se encontra em uma faixa de velocidade adequada. 
Os VEH-série são mais simples e particularmente convenientes para os veículos que 
fazem muitas arrancadas e freadas, o que ocorre tipicamente no tráfego urbano.178 

 

Além dos dois tipos citados acima, ainda há a configuração split “uma variante da 

configuração em paralelo na qual cada um dos eixos do veículo é alimentado através de uma 

fonte de energia diferente”.179  

Uma variação dos veículos elétricos híbridos são os chamados veículos elétricos 

híbridos plug-in, cujas baterias podem ser recarregadas diretamente na tomada, visando 

reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Segundo a Associação Brasileira 

do Veículo Elétrico o 

 

veículo elétrico híbrido plug-in, é um veículo elétrico híbrido tipo série ou 
paralelo com maior capacidade de bateria(s) a bordo que pode(m) ser recarregada(s) 
a partir da rede elétrica, preferencialmente à noite.  
O objetivo desta configuração é reduzir o consumo de combustível e as emissões de 
poluentes atmosféricos, rodando parte do trajeto diário (entre 25 e 60 ou 100 km) no 
modo exclusivo elétrico (com o motor de combustão interna desligado). Neste modo 
exclusivo elétrico, as emissões são nulas. Quando o limite de carga mínimo da(s) 
bateria(s) é atingido, o m.c.i. é ligado e o veículo passa a funcionar como 
um veículo elétrico híbrido tipo série ou paralelo. 180 

 

Como vantagens em relação ao veículo convencional,  

 

o veículo elétrico híbrido é mais fácil de dirigir, mais silencioso e bem mais 
eficientes que o veículo convencional equivalente. Além disso, tem maior 
autonomia, polui proporcionalmente menos do que o aumento da eficiência e, 
embora ainda seja mais caro, a diferença de preço inicial é mais do que compensada 
pela economia de combustível. 181 
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 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Projeto Fórum do Veículo Elétrico Híbrido. Rio de 
Janeiro: INEE, 2002, p. 16. Disponível em: 
<http://www.inee.org.br/down_loads/veh/FVEH_INEE_proposta.pdf> Acesso em: 16 out. 2009.  

179
 “Por exemplo, um motor a combustão pode alimentar o eixo dianteiro enquanto um banco de baterias o 

eixo traseiro, através de um ou mais motores elétricos”. REVOREDO, Téo Cerqueira. Modelagem e 
gerenciamento de potência de um veículo elétrico híbrido de célula a combustível. 2007. 107 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007, p. 4-6. Disponível em: 
<http://www.pee.ufrj.br/teses/?Resumo=2007031601> Acesso em: 16 out. 2009.  

180
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é veículo elétrico híbrido plug-in? ABVE, Rio de 

Janeiro, 2009. Disponível em: < http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0008> Acesso em: 16 out. 
2009. 

181
 INSTITUTO NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, op. cit., 2002, p. 5. 
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Os veículos elétricos híbridos, embora não sejam ausentes de emissões, mostram-se 

como uma boa alternativa aos veículos convencionais, pois tem as características favoráveis 

destes, como a maior autonomia de quilometragem, juntamente com a maior eficiência 

energética dos veículos elétricos, permitindo a economia de combustível,182 e menores taxas 

de emissões de poluentes.183  

No caso do Brasil, pode-se, também, aliar o uso dos veículos elétricos híbridos com o 

uso de combustíveis renováveis e menos poluentes, como o álcool e o biodiesel, o que faria 

com que os impactos ambientais fossem ainda menores. 

Os veículos a célula a combustível184 são vistos pela indústria automobilística como a 

tecnologia mais promissora, porém diferentemente dos veículos elétricos híbridos e dos 

veículos elétricos a bateria, que já estão sendo utilizados além da fase experimental, os 

veículos a célula a combustível ainda demandarão uma maior quantidade de tempo e 

investimentos para que se tornem uma realidade mais palpável.185  

A célula a combustível tem funcionamento semelhante a uma bateria 

 

mas, ao contrário dessa última, não descarrega nem requer carregamento. Ou seja, é 
um dispositivo de geração e não de estocagem de energia, que transforma a energia 
química contida em um combustível em energia elétrica de forma direta. 186 

 

                                                 
182

 “Em termos microeconômicos, o principal ganho decorre da redução de despesas com combustível: o Prius 
é 25% mais eficiente que o modelo convencional equivalente da Toyota (Corolla) e é 60% mais eficiente que a 
média dos veículos da mesma categoria vendidos nos EUA em 2001; um ônibus «Padron», da ELETRA, pecorre 
2,5 km/l contra 2,1 de um convencional. Além disso, há economia com óleo do câmbio, pastilhas e tambores de 
freio, disco de embreagem e de manutenção”. Id. Ibid., 2002, p.8.   

183
 “As emissões de dióxido de carbono (CO2) são reduzidas em até 50% e as emissões de monóxido de carbono 

(CO), hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NOx) são reduzidas em até 90%”. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é veículo elétrico híbrido? ABVE, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: 
<http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0003> Acesso em: 16 out. 2009. 

184
 “Veículo elétrico de célula a combustível é um veículo em que a energia elétrica é gerada a bordo através de 

processo eletro-químico em que a energia do hidrogênio (combustível) é transformada diretamente em 
eletricidade. A energia elétrica produzida alimenta o(s) motor(es) elétrico(s) e recarrega a(s) bateria(s)”. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é veículo de célula a combustível? ABVE, Rio de 
Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0004> Acesso em: 16 out. 
2009. 

185
 “O veículo elétrico de célula a combustível é uma solução que deve estar, segundo especialistas do setor, 

disponível comercialmente dentro de 10 a 15 anos. Persistem algumas dúvidas com relação ao desempenho 
energético e ambiental global desta tecnologia que tem o interesse de permitir desenvolver a utilização do 
hidrogênio como mais um vetor energético. Estima-se que provavelmente esses desempenhos serão 
comparáveis aos dos veículos elétricos híbridos”. Id. Ibid., 2009.  

186
 RIBEIRO, Suzana Kahn e REAL, Márcia Valle, op. cit., p. 93. 



78 

 

Os veículos dotados de célula a combustível utilizam, principalmente, o hidrogênio 

como combustível, que futuramente poderá ser obtido diretamente nos postos de 

abastecimento ou indiretamente, através dos combustíveis convencionais (gasolina, álcool), 

sendo nesse caso os veículos equipados com um reformador que separará o hidrogênio do 

combustível. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, um dos subprodutos da produção do 

hidrogênio poderá ser o dióxido de carbono, que como se sabe é responsável pelo 

aquecimento global, sendo desejável, portanto, que os combustíveis utilizados sejam 

renováveis como os biocombustíveis, para que os efeitos dessa emissão de dióxido de carbono 

sejam compensados ou então que o processo utilizado para se obter o hidrogênio não produza 

o dióxido de carbono, como a hidrólise da água.  

Os ganhos ambientais dos veículos a célula a combustível estão relacionados à maior 

eficiência energética dos mesmos, o que propicia a economia de combustíveis, a não emissão 

local de dióxido de carbono e de poluentes, o que melhora a qualidade do ar nas cidades e 

contribui para a diminuição do aquecimento global, menor poluição sonora, contribuindo, 

assim, com a saúde humana.  

Os principais problemas dos veículos a célula a combustível estão ligados a questão da 

durabilidade das células, os custos das mesmas, além do armazenamento, transporte, 

segurança e produção do hidrogênio, que apesar de abundante na natureza, não se encontra de 

forma isolada, necessitando de altas doses de energia para ser separado, o que pode acarretar, 

no final do processo, que a energia necessária para se retirar o hidrogênio do composto no 

qual ele se encontra seja superior a energia que ele conseguirá produzir como combustível. O 

hidrogênio pode até chegar a ser prejudicial ao meio ambiente, dependendo da fonte da qual o 

hidrogênio será obtido. Segundo Marcelo Linardi 

 

atualmente, as aplicações não energéticas do hidrogênio correspondem a 50%, o 
refino do petróleo, 40% e aplicações energéticas, 10% / WINTER 2000/. Portanto, a 
utilização energética do hidrogênio não é uma novidade. Quando se ouve falar em 
hidrogênio vem à mente, de imediato, a idéia de uma fonte renovável e limpa de 
energia. Não é bem assim. Esta idéia somente é verdadeira se o hidrogênio for 
obtido de fonte renovável e, neste caso tem-se o chamado “green hydrogen”. Se a 
fonte é fóssil, tem-se o chamado “black hydrogen”, que é produzido com emissões 
nocivas ao meio ambiente. Portanto deve-se ter muito cuidado com conclusões 
precipitadas sobre este assunto. 187 

  
                                                 
187

 LINARDI, Marcelo. Hidrogênio e células a combustível. Economia e Energia, ano XI, n. 66, mar. 2008. 
Disponível em: <http://www.ecen.com/eee66/eee66p/hidrogenio_e_celulas_a_combustivel.htm> Acesso em: 
16 out. 2009.  
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Assim, o uso do hidrogênio como combustível ainda esbarra na sua própria produção, 

pois como visto, pode acontecer o contrário do efeito desejado com a sua adoção, que é um 

maior impacto no meio ambiente. Porém, essas dificuldades não são intransponíveis e com a 

evolução das pesquisas e da adoção das tecnologias que forem surgindo o hidrogênio poderá 

vir a ser eficaz como substituto dos combustíveis fósseis. 

Para encerrar esse tópico, far-se-á referência a outros dois tipos de tecnologia de 

veículos elétricos: o trólebus e o veículo solar. 

Os trólebus188 são uma espécie de ônibus  

 

movido a eletricidade, similar aos ônibus convencionais, que roda por meio de pneus 
de borracha e não sobre trilhos. A energia elétrica chega através de hastes que ficam 
sobre a carroceria e estão em permanente contato com a fiação específica (rede 
elétrica) que acompanha o percurso.189 

 

 Os trólebus não emitem poluentes e os seus ruídos são quase imperceptíveis, por 

estarem abaixo do ruído característico da maioria das vias, apresenta maior conforto para o 

motorista e os passageiros, pois não há solavancos nem mudança de marcha, e ainda, evita o 

enrugamento do pavimento, devido o controle eletrônico de aceleração.190 Além disso, dispõe 

também de maior eficiência energética em relação aos ônibus a diesel, além de evitar o 

consumo desse combustível, que no caso brasileiro tem um alto teor de enxofre. Apesar dos 

seus benefícios, a sua utilização é restrita a algumas cidades do país, principalmente porque as 

políticas públicas para o trânsito não privilegiam o transporte coletivo.191 

 As desvantagens dos trólebus estão ligadas a sua conexão na rede elétrica, o que limita 

o trajeto e pode  provocar certa degradação no ambiente visual, além de poder haver 

falhas no sistema, provocando bloqueio no tráfego. Assim, o trólebus necessita de corredores 

                                                 
188

 Os trólebus são utilizados em vários países do mundo como Suiça, Sérvia, Argentina, Estados Unidos, 
Ucrânia, Eslováquia, Lituânia, Rússia, China, Polônia.  

189
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é trólebus? ABVE, Rio de Janeiro, 2009. Disponível 

em: <http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0005> Acesso em: 16 out. 2009. 

190
 FERREIRA, Luiz Antônio Cortez, op. cit., 2007, p. 54. 

191
 Em Fortaleza (CE), a utilização de trólebus no sistema de transporte data do ano de 1967 e sua desativação 

ocorreu em 1972, sendo todos os ônibus, num total de 9, vendidos para a cidade de São Paulo, onde circularam 
até 1987. Disponível em: <http://www.trolebusbrasileiros.com.br/sistemas_br_fort.htm> Acesso em: 16 out. 
2009. 
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exclusivos e de linhas com alta capacidade de passageiros, para que os mesmos possam ser 

viáveis economicamente.192 

 Já o veículo solar193  

 

é um veículo elétrico alimentado por energia solar obtida de painéis localizados na 
sua superfície (geralmente no teto). Células fotovoltáicas convertem a energia do sol 
diretamente em energia elétrica.  
Atualmente, veículos solares não são veículos de transporte práticos para o dia-a-
dia, mas primariamente veículos de demonstração, competição e exercícios de 
engenharia, freqüentemente patrocinados por agências de governo e empresas. O 
projeto de um veículo solar é severamente limitado pela entrada de energia no carro 
(baterias e aproveitamento da energia do sol).194 

 

 A aplicação, portanto, deste tipo de tecnologia depende do aperfeiçoamento dos 

painéis solares e do próprio design do veículo, pois os painéis devem ser dispostos da melhor 

forma a se obter a radiação do sol. A tecnologia dos painéis solares poderia ser direcionada, 

também, para o funcionamento de partes do veículo como ar condicionado, som, pára-brisas, 

alarme, iluminação etc., no caso de outros tipos de veículos elétricos, para poupar a energia 

das baterias principais. 

 No Brasil, universidades como a Universidade de São Paulo (USP) desenvolvem 

projetos de veículos solares “que podem percorrer 3000 km utilizando energia equivalente 

àquela contida em apenas 5 litros de gasolina” 195 e várias corridas são disputadas ao redor do 

mundo, como a World Solar Challenge,196 para demonstrar esta tecnologia. 

                                                 
192

 “O trólebus apresenta desvantagens quando circula disputando espaço nas vias. Não é conveniente operar o 
trólebus como um ônibus a mais no meio da rua com outros ônibus, automóveis e caminhões. Não vale a pena 
investir grandes quantias para colocar trólebus dentro de congestionamentos. Também é menos conveniente 
utilizar trólebus para uma linha comum, de baixa capacidade”. VAZ, José Carlos. Trólebus. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, São Paulo, 16 mai. 2006. Disponível em: 
<http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=2543> Acesso em: 16 out. 2009. 

193
 Em 2008, o suíço Louis Palmer percorreu a distância de 50.000 km por todo o mundo a bordo de um “táxi 

solar”, dando carona para várias autoridades importantes no cenário mundial com o intuito de alertá-los acerca 
do aquecimento global.  CAMARGO, Suzana. 50 mil quilômetros num táxi...solar! Planeta Sustentável, São 
Paulo, 22 out. 2008. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_393971.shtml> Acesso em: 16 
out. 2009. 

194
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO. O que é veículo solar? ABVE, Rio de Janeiro, 2009. 

Disponível em: <http://www.abve.org.br/PF/ExibePF.asp?codigo=0006> Acesso em: 16 out. 2009.  

195
 BUENO, Chris. Energia solar – as experiências brasileiras. 360 graus, São Paulo, 16 jun. 2003. Disponível em: 

<http://360graus.terra.com.br/geral/default.asp?did=7402&action=geral> Acesso em: 16 out. 2009. 

196
 Mais informações sobre a World Solar Challenge disponíveis em: <http://globalgreenchallenge.com.au/> 

Acesso em: 16 out. 2009. 
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4.3.1.3 O automóvel movido a gás natural veicular 

 

 

 O uso de gás natural veicular (GNV) no Brasil é bastante comum, sendo utilizado 

principalmente por quem necessita rodar grandes quilometragens diárias, pois oferece uma 

grande economia em relação à gasolina.  

 O uso de gás197 natural como combustível veicular ficou autorizado pelo Decreto 

1.787, de 12 de janeiro de 1996. A Portaria da Agência Nacional do Petróleo 32, de 06 de 

março de 2001, define em seu artigo 4º, inciso IV, como gás natural veicular a “mistura 

combustível gasosa, tipicamente proveniente do GN e biogás, destinada ao uso veicular e cujo 

componente principal é o metano, observadas as especificações estabelecidas pela ANP”.198  

A origem do gás natural veicular tem relação com a decomposição da matéria 

orgânica, podendo ou não estar associado à presença de petróleo. No primeiro caso, a matéria 

orgânica passa por um processo de decomposição durante milhões de anos até se formar o 

petróleo e o gás natural. Já no segundo caso, o gás natural pode ser obtido através da 

decomposição da matéria orgânica recente, como o lixo,199 que produz, assim como no 

primeiro caso, um gás rico em metano, sendo por isso também chamado de Gás Metano 

Veicular. 

Em relação aos seus aspectos ambientais, os benefícios do uso do gás natural veicular 

compreendem a menor emissão de gases poluentes, de gases do efeito estufa e de material 

particulado e, também, maior eficiência energética dos motores que o utilizam. Conforme 

Miguel Neves Camargo 

 
                                                 
197

 Para a Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, define em seu 
art. 6º, inciso II, gás natural ou somente gás como “todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas 
condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, 
incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros”. BRASIL. Lei n. 9.478, de 06 de agosto de 1997. Dispõe 
sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho 
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Diário Oficial da 
União de 07 de agosto de 1997. 

198
Disponível em: 

<http://sdistribuidora.com.br/arquivos/revendedor/b5144bdbb39f8ac497ef4bebc21b7a42.pdf> Acesso em: 17 
out. 2009. 

199
 “Aterros servindo as principais áreas metropolitanas como fontes de gás natural podem ser efetivamente 

uma forma de deslocar um pouco da energia consumida pela frota de veículos atualmente movidos a diesel”. 
FARRET, Felix A.; RIGHI, Luiz A. Righi e GUEDES, Tiago. Energia veicular e alternativas para o século 21. Ciência 
& Ambiente: A Cultura do Automóvel, Santa Maria, UFSM, v.1, n. 37, 2008, p. 143. 
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este gás normalmente apresenta baixos teores de contaminantes, como nitrogênio e 
dióxido de carbono, e é praticamente isento de enxofre. Por já estar no estado 
gasoso, não precisa ser atomizado para queimar. Daí decorre uma combustão limpa, 
com reduzida emissão de poluentes e melhor rendimento térmico.200 

 

As tabelas abaixo têm por objetivo demonstrar a redução das emissões de gases e de 

material particulado prejudiciais ao meio ambiente e a saúde humana, tomando-se como base 

na comparação, na primeira tabela, entre o uso do gás natural e do óleo diesel e, na segunda 

tabela, do gás natural veicular e a gasolina e o álcool. Vejamos: 

 

POLUENTE REDUÇÃO 

CO 55,6% 

NOx 56,2% 

N2O 93,3% 

MP 90,2% 

Tabela 4 – Redução de emissões com o uso de GNV em relação ao óleo Diesel. Fonte: BEER et al (2001). 201 

 

 REDUÇÃO 

POLUENTE GASOLINA ÁLCOOL 

CO 91,7% 11,2% 

HC 56,5% 59,3% 

Tabela 5 - Redução de emissões com o uso de GNV em relação à gasolina e ao álcool. Fonte: CETESB (2004) e 
CTGÁS (2004). 202 

 

Outra questão favorável ao meio ambiente está relacionada ao fato de que a logística 

para o transporte e a distribuição do gás natural é menos prejudicial ao meio ambiente, pois 

possibilita menor número de acidentes e de perda de combustível, além de não degradar a 

paisagem, pois os gasodutos são em grande parte subterrâneos. Assim, a perda e a evaporação 

de combustíveis, a necessidade de outros veículos para o seu transporte, que também utilizam 

e queimam combustíveis, são problemas que o gás natural não enfrenta, pois, uma vez 

                                                 
200

 CAMARGO, Miguel Neves. Motores de combustão interna. Ciência & Ambiente: A Cultura do Automóvel, 
Santa Maria, UFSM, v.1, n. 37, 2008, p. 126. 

201
 FILHO, José Expedito Brandão. Previsão de demanda por gás natural veicular: uma modelagem baseada 

em dados de preferência declarada e revelada. 2005. 274 f.. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Transportes) – Universidade Federal do Ceará, p. 16. Disponível em: 
<http://metro.det.ufc.br/petran/teses/DissertacaoExpeditoBrandao2005.pdf> Acesso em: 17 out. 2009 

202
 Id. Ibid., 2005, p. 16.  
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instalada a rede de gasodutos, é só injetar o mesmo nesta rede para o seu transporte até os 

locais de consumo. 

Quando relacionado ao aquecimento global, o gás natural, rico em metano, mostra-se, 

também, como um bom substituto à gasolina e ao diesel. Isso porque o metano é um gás que 

“prende” na atmosfera vinte e uma vezes mais calor do que o gás carbônico (CO2),203 

contribuindo para o agravamento do referido fenômeno. Assim, a utilização de metano como 

combustível veicular é uma boa alternativa, pois a queima do mesmo, por ser limpa e 

eficiente, produz basicamente água e gás carbônico. Dessa forma, embora haja a formação de 

CO2, o benefício obtido é maior do que se o metano fosse simplesmente jogado na atmosfera 

ou fossem utilizados gasolina ou diesel. Estudos demonstram que em relação ao diesel a 

redução das emissões de CO2 é da ordem de 10% enquanto que em relação à gasolina esse 

percentual chega a 25%.204 

A desvantagem do uso do gás natural se deve a um motivo de ordem econômica, pois 

 

é muito importante a instalação de um sistema de gerenciamento eletrônico de 
injeção do gás, semelhante ao utilizado para a injeção de gasolina. Hoje, no Brasil, 
por questões econômicas, a maioria dos conjuntos de conversão instalados em 
veículos com injeção eletrônica de combustível não dispões desse dispositivo, 
utilizando-se então um simulador de bicos e sonda lambda para “enganar” a central 
eletrônica do automóvel. Assim, o motor passa a ser carburado, em vez de injetado, 
diminuindo o rendimento e aumentando drasticamente os níveis de poluição. 205 

 

O uso do gás natural pelos motivos aqui expostos, apesar do problema citado no 

parágrafo acima, é uma boa alternativa para as regiões que disponham de infra-estrutura 

adequada para sua utilização, sendo o incremento da mesma, em bases econômicas, objetivo 

da política energética nacional (Lei 9.478/96, artigo 1º, inciso VI).  

                                                 
203

 “O dióxido de carbono CO2 é considerado o mais importante dos GEE, pois é encontrado em maiores 
concentrações na atmosfera, razão pela qual, para efeito de cálculo, os demais GEE são medidos em termos de 
‘toneladas de CO2 equivalente -t CO2e’. (...) A sigla em inglês GWP (Global Warming Potential) tem sido 
utilizada com mais freqüência para designar tais fatores. Por exemplo, o metano tem GWP igual a 21 e o HFC-
23 tem GWP igual a 11.770 (...)”. FERREIRA, Luiz Antonio Cortez, op. cit., 2007, p. 30. 

204
 FILHO, José Expedito Brandão, op. cit., p. 16. 

205
 CAMARGO, Miguel Neves, op. cit., 2008, p. 126. 
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Assim, com as novas descobertas de gás natural na camada do pré-sal que 

possibilitarão a auto-suficiência na produção do gás natural,206 o Brasil pode planejar melhor 

o seu uso sem se preocupar com a dependência externa do mesmo. 

 

  

4.3.1.4 O automóvel movido a ar comprimido 

 

 

 A possibilidade de propulsão veicular através de ar comprimido é outra tecnologia que 

já está tomando corpo e despertando interesse de várias empresas. Exemplo disso foi o acordo 

selado entre a empresa Motor Development International (MDI), pertencente a Guy Nègre, 

ex-engenheiro da Fórmula 1, e a empresa indiana Tata Motors, que num primeiro momento 

prevê a produção de 6.000 unidades.207 Além dessa parceria, a empresa já vendeu várias 

licenças para empresas de países como Israel, Nova Zelândia, África do Sul, França, Espanha, 

Portugal, Itália etc.  

 Diferentemente dos automóveis convencionais, nos automóveis movidos a ar 

comprimido não há combustão, não produzindo, assim, nenhuma espécie de poluente em 

nível local. Conforme Claúdio Pereira de Sampaio 

 

o funcionamento do sistema propulsor a ar comprimido em veículos pode ser assim 
descrito: sob o chassi do veículo ficam alojados os reservatórios de ar comprimido; 
o ar comprimido segue por meio de dutos até um motor, e a potência produzida é 
transferida às rodas por uma transmissão comum.208 

 

O automóvel a ar comprimido pode estar integrado também a um motor elétrico209 ou 

a um motor de combustão interna210 que utiliza combustível como gasolina ou diesel.   

                                                 
206

 PRÉ-SAL deve produzir 120 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Diário do Nordeste, Fortaleza, 
16 set. 2008. Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/noticia.asp?codigo=233478&modulo=968> 
Acesso em: 17 out. 2009. 

207
 CARRO movido a ar-comprimido chega ao mercado. Inovação Tecnológica, Campinas, 30 mai. 2007. 

Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010170070530> Acesso 
em: 17 out. 2009. 
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 SAMPAIO, Claúdio Pereira. Implicações da tecnologia de propulsão a ar comprimido no design de 

automóveis urbanos de pequeno porte pela ótica da sustentabilidade. Da Vinci, Curitiba, v. 02, n. 01, p. 51-64, 
2006. Disponível em: <http://www.up.edu.br/davinci/2/04.pdf> Acesso em: 17 out. 2009. 
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 Mais informações em: <http://www.energine.com/phev/e_phev_03.php> Acesso em: 17 out. 2009. 
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Os automóveis a ar comprimido são direcionados ao uso urbano, tendo, em média, 

autonomia de 200 km e velocidades na faixa de 110 km/h. Sua recarga pode ser feita 

utilizando compressores industriais, o que deixa o processo rápido, ou então, em casa, 

demorando cerca de quatro horas.211  

Um dos maiores atrativos desse automóvel é o baixo custo por quilometro rodado e a 

manutenção simples. Do ponto de vista ambiental, tais veículos têm como benefícios não 

emitirem gases localmente, o que contribui para a melhora do ar nas cidades, prevenindo uma 

série de doenças respiratórias e cardiovasculares. Além de não poluir, os mesmos funcionam 

como um filtro de ar, podendo purificar até 90 m3 de ar atmosférico por dia.212 

Quanto ao aquecimento global deve-se atentar para a fonte que irá gerar a eletricidade, 

pois o mesmo é abastecido ligando-se o automóvel, por exemplo, na rede elétrica. Porém, 

como já foi mencionado no caso dos automóveis elétricos (ver tópico 4.3.1.2), esse problema 

pode ser minimizado através da vinculação de novas fontes de energia, renováveis e limpas, 

aos sistemas públicos de energia elétrica. 

Do exposto, a tecnologia do automóvel a ar comprimido oferece uma boa perspectiva 

do ponto de vista ambiental, podendo alcançar diversos nichos do mercado, necessitando 

agora que haja a viabilidade, principalmente, técnica e econômica para a obtenção de tal 

objetivo. 

 

  

4.3.1.5 O eco-design automotivo 

 

 

 Na busca por uma sustentabilidade ambiental, várias indústrias dos mais variados 

segmentos, entre elas a automobilística, têm voltado seus esforços para o desenvolvimento de 

produtos ambientalmente corretos. Dentro desse objetivo tem sido adotado o conceito de eco-

design, visando à redução dos impactos ambientais e maior durabilidade e eficiência dos 

produtos.  

                                                                                                                                                         
210

 Mais informações em: <http://www.mdi.lu/english/moteurs.php> Acesso em: 17 out. 2009 
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 CARRO movido a ar-comprimido chega ao mercado. Inovação Tecnológica, Campinas, 30 mai. 2007. 

212
 CHAYB, Lúcia. Motor a ar: a revolução. Revista ECO-21, Rio de Janeiro, ed. 79, jun. 2003. Disponível em: 

<http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=513> Acesso em: 17 out. 2009. 
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 Quando se fala em design dos automóveis, liga-se quase que automaticamente esse 

conceito a sua forma final, ou seja, a sua aparência, tornando-se a mesma um quesito 

indispensável na hora de se escolher o mesmo. Assim, é muito comum ver em propagandas 

que tal automóvel tem design esportivo, urbano, off-road etc. Porém, o termo design 

compreende não só o formato final do automóvel, mas todo o seu processo de planejamento e 

produção, preocupando-se com os materiais a serem utilizados, com a integração entre as 

diversas partes do automóvel, com a questão da segurança e do desempenho, além de fatores 

econômicos e, também, de alguns anos para cá, ambientais. 

 Dessa forma, referente à questão ambiental, tem sido desenvolvido, como dito antes, o 

conceito de eco-design na indústria automobilística, que considera o meio ambiente como 

uma das variáveis em todos os estágios de desenvolvimento dos veículos.213 Assim, busca-se 

a sustentabilidade ambiental do automóvel, que passa “pelo replanejamento de toda a sua 

cadeia produtiva em bases sustentáveis, desde a produção de materiais até o destino final de 

veículos em fim de vida”.214  

 Segundo Miriam Borchardt et al,   

 

de modo geral, veículos têm apresentado balanço ambiental negativo. Na fase de 
produção, são deslocadas quinze toneladas de matéria-prima, dez vezes o peso 
médio do produto final, e são requeridos quarenta mil litros de água (KAZAZIAN, 
2005). Na fase de utilização, há consumo de combustíveis e lubrificantes e 
conseqüentes emissões de CO2 e SO2 (gases associados ao efeito estufa e à chuva 
ácida). Na fase de descarte, há problemas com a destinação de pneus e com a 
reciclagem de plásticos e de resíduos eletro-eletrônicos. Quanto aos metais, de modo 
geral, são aproveitados como sucata metálica, a matéria-prima da indústria 
siderúrgica. 215 

 

                                                 
213

MEDINA, Heloisa V.; NAVEIRO, Ricardo M.. Ecodesign: critérios ambientais no desenvolvimento de projetos 
automotivos. In: I Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida, 2008, Curitiba. I Congresso Brasileiro de 
Gestão do Ciclo de Vida, 2008, p. 3. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2008-142-
00.pdf> Acesso em: 17 out. 2009. 

214
 MEDINA, Heloisa V.. Eco-Design na Indústria Automobilística: o conceito de carro urbano. In: 6º Congresso 

Nacional de P&D em Design, 2003, Rio de Janeiro. 6º Congresso Nacional de Pesquisa em Design & 2nd 
International Congress on Design Research. Rio de Janeiro: ANPED - Associação Nacional de Pesquisa em 
Design, 2003, v. 01, p. 05. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2003-059-00.pdf> 
Acesso em: 17 out. 2009. 
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 BORCHARDT, Miriam; POLTOSI, Leonel A. C.; SELLITTO, Miguel Afonso; PEREIRA, Giancarlo Medeiros. 

Considerações sobre o ecodesign: um estudo de caso na indústria eletrônica automotiva. Ambiente & 
Sociedade (Online), v. 11, p. 347, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/v11n2/v11n2a09.pdf> 
Acesso em: 17 out. 2009. 
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Portanto, tomando-se como base toda a cadeia produtiva do automóvel, a 

sustentabilidade desejada deve passar por três fases principais: antes, durante e após a 

fabricação do veículo. 

 Na primeira fase, a sustentabilidade está na escolha de materiais que sejam menos 

invasivos ao meio ambiente, diminuindo consideravelmente componentes poluentes e 

pretendendo-se utilizar o quanto possível materiais reciclados ou que possam vir a ser 

reciclados posteriormente. Além disso, o planejamento dos automóveis deve ter como 

objetivo o aumento da vida útil dos mesmos, da sua eficiência energética, além de uma 

manutenção mais simples e menos freqüente. Na segunda fase, após a escolha dos 

materiais adequados à construção dos automóveis, deve se pensar na utilização racional 

desses materiais e, também, dos recursos como a água e a energia elétrica. 

 Na terceira e última fase, deve se pensar no descarte adequado do automóvel com a 

reciclagem adequada dos materiais que o compõe como o aço, vidro, borracha, plásticos, 

componentes químicos.  

 Do exposto, um dos desafios atuais relativo aos automóveis é desenvolver de forma 

 conjunta e eficaz esse conjunto de medidas necessárias para se obter um menor 

impacto ambiental causado pelos mesmos.  

 

 

4.3.2 As políticas fiscais já existentes 

 

 

 No Brasil, algumas leis prevêem benefícios para a introdução na matriz energética 

brasileira de combustíveis menos poluentes como o álcool e o biodiesel, ou ainda, para o 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, como 

acontece no caso da CIDE-Combustíveis. Nesse diapasão, a Professora Denise Lucena 

Cavalcante elenca em seu artigo, Políticas públicas no setor automobilístico, várias leis 

destinadas a tais fins como a 

 

Lei n. 10.336/01, que institui a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

sobre a comercialização de petróleo e álcool etílico combustível; Lei n. 10.453/02, 
que dá subvenção ao preço e ao transporte de álcool combustível; Lei 11.097/05, 
dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira; Lei 
11.116/05, dispõe sobre o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do 

Brasil de produtor ou importador de biodiesel e prevê regime especial para o 
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pagamento de PIS/PASEP e COFINS; Lei n. 11.488/07, institui o REIDE – Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento e Infra-estrutura, com isenções de 

PIS/PASEP e COFINS, dentre outras. 216  
 

 Os veículos movidos a álcool, por exemplo, tem alíquotas menores no que se refere ao 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em relação aos veículos a gasolina. Embora, 

inicialmente, a medida não tenha tido uma intenção de cunho ambiental, de forma incidental 

propiciou o uso de um combustível menos poluente.217  

Quanto aos veículos elétricos, algumas medidas já vêm sendo tomadas em prol dos 

mesmos como no caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

onde alguns Estados prevêem isenção, alíquotas menores ou descontos no referido imposto 

(ver tabela no tópico 4.3.3.3).  

 Outra política que beneficiava os veículos elétricos é a que o excluía do Programa de 

Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande São 

Paulo, mais conhecido como rodízio, instituído pela Lei Estadual n. 9.690, de 2 de junho de 

1997, a qual através do seu artigo 2º estabelece que: 

 

Artigo 2º - As proibições e limitações instituídas pelo Programa não se aplicarão aos 

seguintes veículos: 

... 

IX - elétricos e movidos a gás natural, com equipamento original de fábrica;218 

 

 Entretanto, a legislação acima foi revogada pela Lei Estadual n. 12.683, de 26 de julho 

de 2007, e a legislação municipal que estabelece o rodízio, Lei n. 12.490/97 e Decreto 37.085, 

ainda em vigor, não prevê a exclusão dos veículos elétricos do mesmo.  

                                                 
216

 CAVALCANTE, Denise Lucena, op. cit., p. 229. 

217
 Em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Dec.-lei 755/93 instituiu incentivos fiscais que 

poderão gerar conseqüências na proteção ambiental, pois estabelece diferentes alíquotas sobre veículos 
movidos a álcool. Este decreto-lei teve como objetivo principal incentivar o consumo doméstico de álcool-
carburante, no entanto, contribuiu para aumentar o consumo de combustível limpo, ou no mínimo, menos 
poluente. AMARAL, Paulo Henrique, op. cit., 2007, p. 196. 

218
 SÃO PAULO. (Estado). Lei n. 9.690, de 02 de junho de 1997. Autoriza o Poder Executivo a implantar 

Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande São Paulo e 
dá providências correlatas. Revogada pela Lei 12.683, de 26 de julho de 2007. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei%20n.9.690,%20de%2002.06.1997.htm> Acesso 
em: 17 out. 2009. 
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 Outro incentivo é o concedido pelo Banco do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), onde a taxa de remuneração para a aquisição de ônibus elétricos (qualquer modelo) 

é de apenas 1% a.a., enquanto que para os híbridos a taxa é de 2,5% a.a. e para os demais de 

3,5% a.a..219 

 

 

4.3.3 As políticas fiscais a serem implantadas 

 

  

 Como dito anteriormente a concessão de incentivos fiscais para a mitigação dos 

impactos ambientais causados pelos automóveis divide-se em três partes. A primeira diz 

respeito à concessão de incentivos fiscais à pesquisa científicas e ao desenvolvimento 

tecnológico de tecnologias limpas no setor automobilístico. A segunda refere-se à concessão 

de incentivos para a introdução pela indústria automobilística dessas tecnologias na sua linha 

de montagem. A terceira parte direciona-se a concessão de incentivos fiscais aos 

consumidores para que os mesmos sejam levados a adquirir estas tecnologias. Além dessas, 

analisam-se duas outras políticas fiscais que não se encaixam na divisão mencionada, mas que 

são de grande valia na consecução dos objetivos deste trabalho.  

 

 

4.3.3.1 Incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico  

 

 

 A pesquisa com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico é um dos pilares 

para que qualquer país alcance uma condição sócio-econômica melhor, pois com as novas 

tecnologias há a qualificação de profissionais, o registro de novas patentes, o aumento da 

competitividade das empresas internacionalmente, a solução de variados problemas, entre 

tantos outros benefícios, que convergem para a construção de uma nação mais forte. 

                                                 
219

 BNDES cria novas condições para compra de ônibus no Brasil e exportação de carros. BNDES, Rio de Janeiro, 
23 set. 2005. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2005/20050
923_not245_05.html> Acesso em: 17 out. 2009. 
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 Em relação às tecnologias citadas neste trabalho (ver tópico 3.4.1), percebe-se que 

enquanto os biocombustíveis e o gás natural já dispõem de políticas mais consolidadas para 

sua implantação, o debate sobre a introdução e produção dos veículos elétricos no Brasil, por 

exemplo, ainda engatinha, estando, atualmente, na fase de discussões iniciais entre governo, 

universidade e setor produtivo. 220 

 Dessa forma, o presente tópico terá por objetivo demonstrar as políticas de auxílio à 

pesquisa científica e tecnológica, tanto no setor acadêmico quanto no setor produtivo, no que 

tange a concessão de incentivos fiscais para as mesmas.  

 A Constituição Federal de 1988 ao tratar em seu Título VIII, Capítulo IV, sobre a 

Ciência e Tecnologia estabeleceu o seguinte: 

 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa 
e a capacitação tecnológicas. 
 
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo 
em vista o bem público e o progresso das ciências. 
 
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional. 
 
§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições 
especiais de trabalho. 
 
§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 
e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 
produtividade de seu trabalho. 
 
§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 
tecnológica. 

 
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. 221

 

                                                 
220

 Segundo reportagem “O ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, acredita que o Brasil pode, no 
futuro, ter uma indústria nacional de veículos elétricos. Para isso, o ministério está mobilizando universidades, 
centros de pesquisa, empresas de motores elétricos, de baterias e a Associação Nacional de Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea) e promoverá uma reunião entre os interessados”. CHIARINI, Adriana. 
Ministério forma grupos para desenvolver carro elétrico. Agência Estado, São Paulo, 20 mai. 2009. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/economia/not_eco374184,0.htm> Acesso em: 17 out. 2009. 

221
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Acadêmico de Direito. 

Organização por Anne Joyce Angher. 6 ed. São Paulo: RIDEEL, 2008, p. 85.  
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 Do exposto nos artigos acima, percebe-se que as políticas públicas destinadas para o 

setor de ciência e tecnologia não devem ter apenas o viés econômico, buscando-se sempre 

compatibilizar os interesses da sociedade com o do setor produtivo.  

 Várias leis foram elaboradas com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento 

científico e tecnológico tanto nas universidades quanto no setor produtivo, sendo oportuno 

citar as seguintes: Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e 

competitividade do setor de informática e automação, e dá outras providências;222 Lei 10.168, 

de 29 de dezembro de 2000, que instituiu a contribuição de intervenção de domínio 

econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa 

para o Apoio à Inovação; Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que instituiu mecanismo de 

financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o 

Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos 

Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e 

para o Programa de Inovação para Competitividade; Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004, 

que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo; Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, que instituiu o Regime Especial de 

Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - 

REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - 

RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação 

tecnológica. 

 Sobre as leis citadas acima, necessária a análise de algumas delas em virtude de 

poderem se destinar ao incentivo de pesquisas referentes à solução dos problemas tratados 

neste trabalho. 

 A Lei 10.168/00 institui a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico com a 

finalidade de financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o 

Apoio à Inovação. A arrecadação desta contribuição será a fonte de financiamento de diversos 

programas previstos pela Lei 10.332/01. Vejamos: 

 

                                                 
222

 A concessão de incentivos fiscais para o setor de informática trouxe uma série de resultados positivos para 
toda cadeia produtiva dessa indústria, possibilitando a atração de grandes empresas internacionais e o 
desenvolvimento de empresas brasileiras e, também, a redução de preços para o consumidor final, 
acarretando recordes de vendas de computadores pessoais.  



92 

 

Art. 1º Do total da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, serão 
destinados, a partir de 1º de janeiro de 2002: 
I – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa de Ciência e 
Tecnologia para o Agronegócio; 
II – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa de Fomento à 
Pesquisa em Saúde; 
III – 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa Biotecnologia e 
Recursos Genéticos - Genoma; 
IV – 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa de Ciência e 
Tecnologia para o Setor Aeronáutico; 
V – 10% (dez por cento) ao Programa de Inovação para Competitividade.223 

 

 Dentre os programas previstos no art. 1º da Lei 10.332/01 o que mais se adéqua a 

indústria automobilística é o previsto no inciso V, Programa de Inovação para 

Competitividade, cujos recursos serão utilizados de acordo com o que dispõe o art. 3º da já 

citada Lei 10.332/01. O inciso IV do art. 3º prevê “a concessão de subvenção econômica a 

empresas que estejam executando programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - 

PDTI ou Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA”. Segundo 

Terence Trenepohl as subvenções são incentivos fiscais que ocorrem no momento da despesa 

pública, podendo a mesma ser definida como as “doações, auxílios financeiros, pecuniários, 

concedidos pelo Estado àqueles que prestam serviço de interesse público”. 224 

 Já a Lei 10.973/04, dispõe sobre incentivos à inovação e a pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo. Essa lei visa, segundo o seu art. 1º, à capacitação e ao 

alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos 

arts. 218 e 219 da Constituição, prevendo mais adiante, em seu art. 28, a concessão de 

incentivos fiscais por parte da União para a consecução de seus objetivos.225 
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 BRASIL. Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001. Institui mecanismo de financiamento para o Programa de 
Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa 
Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor 
Aeronáutico e para o Programa de Inovação para Competitividade, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União de 20 de dezembro de 2001. Disponível em: 
<http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2001/10332.htm> Acesso em: 27 out. 2009. 
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 TRENNEPOHL, Terence Dornelles, op. cit., 2008, p. 102. 
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 BRASIL. Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004.  

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 
providências. Diário Oficial da União de 03 de dezembro de 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm> Acesso em: 27 out. 2009. 
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 Outra lei a ser citada é a Lei 11.196/05, que entre outros assuntos, dispõe sobre 

incentivos fiscais para a inovação tecnológica,226 tratados especificamente no Capítulo III 

(Dos incentivos à inovação tecnológica). Segundo o art. 17 desta lei a pessoa jurídica poderá 

usufruir dos seguintes incentivos fiscais: 

 

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: 
   
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à 
soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas operacionais 
pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como 
pagamento na forma prevista no § 2o deste artigo; 
 
II - redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 
instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que 
acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico; 
 
III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do 
IRPJ e da CSLL; (Redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008) 
 
IV - amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, 
no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à 
aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo 
diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ; 
 
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores 
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços 
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados ou 
registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes 
percentuais: 
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir 
de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; 
b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir 
de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013; 
 
VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas 
efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e 
cultivares. 227 

                                                 
226

 Segundo o § 1
o
  do art. 17 da Lei 11.196/05, “considera-se inovação tecnológica a concepção de novo 

produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao 
produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, 
resultando maior competitividade no mercado”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/LEI/L11196.htm> Acesso em: 27 out. 2009. 

227
 BRASIL. Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a 

Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de 
Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos 
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Pela importância da indústria automobilística e pelos impactos ambientais causados 

por seus produtos, os incentivos fiscais concedidos para a pesquisa e o desenvolvimento 

devem estar atrelados a efetiva possibilidade de se auferir reais benefícios em relação ao meio 

ambiente. Para isso, a criação de uma legislação específica no que diz respeito ao 

desenvolvimento de tecnologias limpas no setor automobilístico, que contemple universidade 

e empresa e promova sua integração,228 seria o melhor caminho a ser seguido, pois 

possibilitaria tratar de forma particular e adequada o problema em questão, definindo as bases 

da política de incentivos fiscais para a pesquisa nessa área. Porém, caso não seja possível a 

elaboração de uma legislação específica, a atual legislação oferece mecanismos para 

promover a pesquisa científica como no caso das legislações aqui abordadas. 

 Assim, no que concerne a indústria automobilística e ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, o ideal seria direcionar as pesquisas para a criação de novas tecnologias e o 

aperfeiçoamento das já existentes referente aos impactos ambientais causados pelos 

automóveis, pois, assim, se compatibilizaria o interesse econômico, já que o Brasil é um dos 

maiores produtores de automóveis e é necessário estar atento as novas tecnologias surgidas no 

setor, com o sócio-ambiental, já que seriam introduzidas novas tecnologias menos prejudiciais 

ao meio ambiente e a saúde humana. 

 

 

4.3.3.2 Incentivos para a introdução das novas tecnologias 

 

 

Para uma inovação ser produzida e utilizada em larga escala não basta sua viabilidade 

científico-tecnológica, faz-se necessário que a mesma seja viável, também, economicamente, 

pois as empresas agem, naturalmente, em busca de resultados positivos. As empresas através 

                                                                                                                                                         
fiscais para a inovação tecnológica. Diário Oficial da União de 22 de novembro de 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/LEI/L11196.htm> Acesso em: 27 out. 2009. 

228
 Exemplo interessante de integração entre pesquisadores e o setor automobilístico é o Edital FAPEMIG 

21/2009, no qual o Fundo de Amparo à Pesquisa no Estado de Minas Gerais e a FIAT Automóveis S/A 
recrutaram Mestres e Doutores a apresentarem propostas para obtenção de apoio financeiro em três linhas 
temáticas: 1) Energias alternativas e otimização da energia utilizada nos processos industriais de fabricação na 
área automotiva; 2) Simulação e validação aplicadas a motores e transmissões e 3) Mecânica aplicada a 
motopropulsores; Fluidodinâmica, Lubrificação e Combustão. O Edital previu a quantia de R$ 1.100.000,00 (um 
milhão e cem mil reais), ficando cada um responsável pela metade dessa quantia. Disponível em: 
<http://www.fapemig.br/modalidades_de_apoio/editais/arquivos_dos_editais.php>. Acesso em: 27 out. 2009. 
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de estudos de viabilidade econômica229 testam seus produtos antes de o introduzirem no 

mercado, observando o tipo de consumidor que será o destinatário de determinado do mesmo, 

a sua aceitação inicial, as razões para sua a adoção ou não etc.  

Por parte dos consumidores, um dos motivos principais para a adoção de determinado 

produto é a relação custo/benefício. Assim, o preço torna-se fator fundamental e uma das 

razões para que tal produto tenha um preço alto ou não é a carga tributária incidente sobre o 

mesmo.   

Aqui cabe fazer uma ressalva, devido o fato de que as tecnologias tratadas nesse 

trabalho (ver tópico 3.4.1) não estão em patamares equivalentes, pois enquanto os automóveis 

movidos a biocombustíveis e a gás natural já se mostram consolidados há algum tempo, 

recebendo subsídios governamentais para isso, os automóveis elétricos não dispõem ainda de 

nenhuma política de incentivos por parte do Estado para a sua introdução em larga escala. 

Portanto, os automóveis movidos a biocombustíveis e a gás natural têm um custo/benefício 

maior do que os veículos elétricos, pois enquanto os primeiros saem ao preço equivalente a 

um automóvel movido somente a gasolina/diesel, os segundos saem a um custo quase quatro 

vezes maior. Assim, embora os veículos elétricos possam trazer benefícios maiores ao meio 

ambiente do que os veículos a biocombustíveis ou a gás natural, pois estes últimos 

apresentam certa poluição, a sua introdução no mercado brasileiro ainda é dificultada pela alta 

carga tributária como será mais bem tratado abaixo. 

Pelo exposto acima, este tópico ira se direcionar mais especificamente para os veículos 

elétricos e sua introdução pela indústria automobilística nacional. 

 Apesar de alguns Estados já disporem sobre isenções ou tratamentos mais benéficos 

aos proprietários dos veículos elétricos (ver tópico 4.3.3.3), quando se trata da sua produção a 

situação se mostra adversa, pois não há nenhuma política de incentivo para a fabricação de 

tais veículos em solo nacional. No caso do IPI, a alíquota do mesmo é de 35% para 

motocicletas elétricas e 25% para carros elétricos, sendo muito superior aos dos automóveis 

                                                 
229

 “O Estudo de Viabilidade Econômica, além de estar também vinculado a elaboração de planos de negócio, é 
aplicado quando a empresa já apresenta uma estrutura de funcionamento consolidada e demonstra o 
interesse em investir em novos ramos do mercado ou em infra-estrutura, porém, com dificuldade em 
identificar o melhor momento, além da própria viabilidade, para a aplicação dos recursos planejados. Dessa 
forma, o Estudo de Viabilidade Econômica abrange etapas referentes às análises sobre o mercado, com a 
posterior projeção de faturamento para o cálculo de indicadores que mensurarão a viabilidade, sob diversos 
aspectos”. CASTILHO, Gustavo. Portfólio: estudo de viabilidade econômica. UFMG Consultoria Júnior, 2009. 
Disponível em: <http://www.ucj.com.br/noticias/14-diario-do-comercio/61-portfolio-estudo-de-viabilidade-
economica.html> Acesso em: 27 out. 2009. 
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convencionais.230 A notícia abaixo da Associação Brasileira do Veículo Elétrico resume bem 

o panorama atual para este tipo de automóvel: 

 

na contramão dos recentes avanços tecnológicos, das recomendações internacionais 
para redução das emissões de gases poluentes, dos incentivos ao aumento da 
eficiência do uso da energia, a atual tabela de alíquotas do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) penaliza indevidamente os veículos elétricos e a tabela de 
alíquotas do II(Imposto de Importação) em nada beneficia a adoção de soluções de 
transportes mais limpos e eficientes. No IPI, enquanto são cobrados 7% do veículo 
convencional de até mil cilindradas, para o automóvel elétrico o valor é 25%, ou 
seja, quase quatro vezes mais. Para as motocicletas convencionais de até 125 
cilindradas é cobrado imposto de 25%, enquanto para as motocicletas movidas à 
eletricidade o valor é de 35%. Já no II, não há qualquer incentivo para a importação 
de veículos elétricos. Nas duas legislações não consta, inclusive, classificação para 
automóveis e motos elétricos, sendo classificados como "outros". Os veículos 
elétricos que apresentam uma série de vantagens – como baixa ou quase nula 
emissão de poluentes, ausência de ruído no motor, conforto e baixo custo com 
combustível – são gravemente prejudicados pelo sistema tributário brasileiro, que 
encarece o valor dos veículos e com isso desincentiva o uso de um produto que traz 
vários benefícios para o meio ambiente e para a saúde da população.231 

 

Porém, para acabar com essa situação, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei do 

Senado n. 44, de 2009, que prevê a isenção do IPI pelo período de dez anos aos veículos 

elétricos. O projeto após as emendas do Relator ficou com a seguinte redação: 

 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aos veículos de 
passageiros e mistos movidos a tração elétrica e aos veículos da categoria 
minicarros, nas condições que especifica.  

 
Art. 1º Os veículos de passageiros e mistos movidos a tração elétrica, ficam isentos 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pelo período de dez anos. 
 
Art. 2º O disposto no art. 1º aplica-se aos veículos da categoria minicarros 

equipados com motor elétrico, com motor a combustão interna flex ou com motor 
híbrido-elétrico flex. 

  
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.232-233 

                                                 
230

 Conforme a Seção XVII da Tabela do IPI (TIPI), na qual o veículo elétrico não dispõe de categoria, sendo 
inseridos na categoria “Outros”. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm>. Acesso em: 27 out. 2009. 

231
 DIAS, Bruna. Carga tributária prejudica vendas de veículos elétricos. ABVE, Rio de Janeiro, 18 abr. 2008. 

Disponível em: <http://www.abve.org.br/destaques/destaque08041.shtml> Acesso em: 27 out. 2009. 

232
 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 44/2009. Concede isenção do Imposto sobre Produtos 

Industrializados aos veículos de passageiros e mistos movidos a tração elétrica. De autoria do Senador Flávio 
Arns. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/55419.pdf> Acesso em: 28 out. 2009. 

233
 O Parecer da Comissão de Infra-estrutura pela aprovação do Projeto de Lei n. 44, de 2009, com as devidas 

emendas, pode ser consultado em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/59900.pdf>. Acesso em: 28 out. 
2009. 
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A justificativa do autor do projeto para a concessão dos incentivos fiscais é a seguinte: 

 

É urgente e necessário que a legislação tributária incorpore, em seu espírito, uma 
maior preocupação com o meio ambiente e com a preservação dos recursos naturais. 
Um dos caminhos para tanto é a utilização do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), como meio de estimular a produção de bens menos poluentes. 
No caso dos veículos automotores, essa preocupação já se revela, uma vez que as 
alíquotas de IPI se elevam à proporção que se elevam as cilindradas. Maior potência, 
portanto, implica maior tributação. 
Os carros movidos a tração elétrica, por sua vez, são ainda menos poluentes, sejam 
os exclusivamente elétricos, sejam os chamados híbridos, em que um acumulador 
elétrico trabalha em conjunto com um motor a explosão, permitindo alcançar longas 
distâncias com grande economia de combustível, e menos emissões de gases 
poluentes. 
No entanto, os carros movidos a tração elétrica são até hoje ignorados pela 
legislação tributária, que não lhes dispensa qualquer tipo de benefício. Esse é, 
certamente, o motivo por que não há, no mercado, veículos nacionais com esse 
perfil. 
Não podemos apostar somente no biocombustível para reduzir nossas emissões de 
CO2, e nossa dependência do petróleo, altamente poluidor. Devemos estimular o 
desenvolvimento e a produção de amplo arco de alternativas, entre as quais se 
destaca o veículo movido a tração elétrica, que já demonstra desempenho 
satisfatório em outros países. 
Por fim, a proposição não implica criação de despesa ou renúncia de receita para a 
União, estando em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez 
que, atualmente, não há produção ou comercialização de veículos dessa natureza. O 
benefício fiscal visa, na verdade, criar esse mercado. Por esse motivo, recomendo 
que a isenção vigore pelo prazo determinado de dez anos.234 

 

Juntamente com o Projeto de Lei do Senado n. 44, tramita, também, na mesma casa 

legislativa o Projeto de Lei do Senado n. 311, de 2009, que institui o Regime Especial de 

Tributação para o Incentivo ao Desenvolvimento de Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(REINFA).  

O referido projeto, quanto aos veículos elétricos, prevê em seu art. 2º, inc. III, como 

beneficiários as pessoas jurídicas que exerça a atividade de “produção de veículos tracionados 

por motor elétrico, híbridos ou não”. Como benefícios o art. 3º do referido projeto prevê: 

 

Art. 3º As pessoas jurídicas habilitadas no REINFA ficam isentas das seguintes 
contribuições e impostos: 

 
I – Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre a sua receita bruta; 

 
II – Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e Cofins-Importação incidentes 
sobre os bens, sem similar nacional, e serviços necessários às atividades previstas no 
art. 2º desta Lei, quando importados diretamente pela beneficiária do REINFA; 

                                                 
234

 Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/55419.pdf> Acesso em: 28 out. 2009. 
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III – Imposto de Importação (II) incidente sobre os bens, sem similar nacional, 
necessários às atividades previstas no art. 2º desta Lei, quando importados 
diretamente pela beneficiária do REINFA; 

 
§1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os bens 
necessários às atividades previstas no art. 2º desta Lei, quando adquiridos por pessoa 
jurídica habilitada no REINFA, bem como os veículos tracionados por motor 
elétrico, híbridos ou não, previstos no inciso III do art. 2º desta Lei. 

 
§2º São asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do IPI relativos a 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na 
industrialização dos bens de que trata o § 1º deste artigo. 235 

  

 Os dois projetos encontram-se tramitando, atualmente, em conjunto no Senado 

Federal, por regularem a mesma matéria,236 sendo que o Projeto de Lei do Senado n. 311, de 

2009, é mais completo, abrangendo uma série de incentivos e não somente o IPI para os 

automóveis elétricos.  

 O IPI se mostra como um bom exemplo a ser adotado na consecução de uma política 

fiscal ambiental devendo “incidir seletivamente, na razão inversa da essencialidade do 

produto, que dentre outros critérios, deve levar em conta o caráter essencial da preservação do 

meio ambiente”, 237 ou seja, quanto maior for o benefício ambiental de determinado produto 

menor deve ser a alíquota do IPI incidente sobre ele. Assim, os projetos acima, que concedem 

isenção de IPI para os veículos elétricos, são uma mostra prática de como esse imposto pode 

ser utilizado para fins ambientais. 

 Outro imposto que incide sobre os automóveis, porém em nível estadual, é o Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Paulo Henrique do Amaral, 

os mesmos critérios utilizados para a concessão de incentivos fiscais no IPI, referente à 

matéria ambiental, serve ao ICMS.238 São palavras do autor: 

                                                 
235

 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado nº 311/2009. Institui o Regime Especial de Tributação 
para o Incentivo ao Desenvolvimento e à Produção de Fontes Alternativas de Energia Elétrica – REINFA e 
estabelece medidas de estímulo à produção e ao consumo de energia limpa. De autoria do Senador Fernando 
Collor. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/62455.pdf> Acesso em: 28 out. 2009. 

236
 Conforme Requerimento 1.363, de 2009, publicado no Diário Oficial do Senado de 14 de outubro de 2009. 

Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/diarios/pdf/sf/2009/10/13102009/51301.pdf> 
Acesso em: 28 out. 2009. 

237
 SEBASTIÃO, Simone Martins, op. cit., 2009, p. 269. 

238
 No mesmo sentido Regina Helena Costa esclarece que “Na esfera estadual, o imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS também pode ser seletivo em função da essencialidade das 
mercadorias e serviços, aplicando-se-lhe o mesmo comentário efetuado em relação ao IPI (art. 155, II,§2º, CF). 
COSTA, Regina Helena, op. cit., 2005, p. 326. 
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o ICMS tem como hipótese de incidência tributária a circulação de mercadorias e 
serviços. A mesma justificativa para se utilizar de incentivos fiscais no IPI servirá 
também para o ICMS, qual seja o princípio da seletividade que considerará a função 
essencial das mercadorias (tornar mais seguro o manejo de produtos perigosos ou 
nocivos) e, no caso dos serviços prestados, respeitar as normas de proteção 
ambiental.239 

    

 Também o Imposto de Importação (II) e o Imposto de Exportação (IE) de natureza 

nitidamente extrafiscal pode servir na consecução dos objetivos para a implantação do carro 

elétrico no Brasil. Simone Martins Sebastião em relação a esses impostos esclarece que 

 

enquanto instrumentos extrafiscais relativos à política de comércio exterior, os 
impostos recém-grafados, objetivam o estímulo à exportação, com a quase total 
supressão do correspondente imposto, e o desestímulo à importação, alíquotas 
gravosas sobre bens com similar produção nacional.240 

 

Como se sabe, tais impostos visam, sobretudo, proteger a economia nacional, 

podendo, no caso dos veículos elétricos, os mesmos serem utilizados para dar competitividade 

à indústria automobilística nacional frente à indústria automobilística de outros países. Dessa 

forma, a isenção do Imposto de Importação sobre peças e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento dos veículos elétricos, desde que não haja similar nacional, conforme prevê 

o Projeto de Lei do Senado n. 311, de 2009, é uma das possibilidades para a utilização do 

referido imposto com viés ambiental. Já no que concerne ao Imposto de Exportação a sua 

isenção em relação aos veículos elétricos visando a sua competitividade no mercado 

internacional, embora traga mais benefícios econômicos do que ambientais, uma vez que tais 

veículos, por óbvia irão circular em outros países, serve para estimular a indústria a adotar 

essa nova tecnologia. 

As medidas tratadas neste tópico não são novidades na indústria automobilística, 

sendo utilizadas em maior ou menor escala ao longo dos anos. Portanto, o que se pretende 

demonstrar é a possibilidade de tais incentivos serem utilizados tendo como objetivo, 

também, a proteção ao meio ambiente.  

 

 

                                                 
239

 AMARAL, Paulo Henrique, op. cit., 2007, p. 198. 

240
 SEBASTIÃO, Simone Martins, op. cit., 2009, p. 163. 



100 

 

4.3.3.3 Incentivos aos consumidores 

 

 

 O último elemento da cadeia de incentivos fiscais para a introdução de automóveis 

menos poluentes é o seu destinatário final, ou seja, o consumidor. Assim, não basta haver 

incentivos para a pesquisa e adoção pela indústria de novas tecnologias, necessário se faz, 

igualmente, que o consumidor seja tentado a adquirir essas novas tecnologias. E uma das 

dificuldades para isso se deve ao motivo de que o consumidor é muito conservador e renitente 

com novas tecnologias pelo simples fato de não conhecê-las bem. Portanto, ao adquirir um 

bem de um valor tão elevado como um automóvel, o consumidor se porta com cautela, 

preferindo adquirir algo em que já tem confiança. 

 Assim, a utilização de mecanismos tributários como estímulo a adoção de novas 

tecnologias pelos consumidores é um dos caminhos iniciais para quebra dos paradigmas 

atuais, de automóveis poluentes e poucos eficientes, na indústria automobilística. 

 Entre os tributos que podem ser utilizados para esse fim, encontra-se o Imposto de 

Renda, tanto para pessoa física quanto jurídica. Segundo Regina Helena Costa o Imposto de 

Renda 

 

pode abrigar incentivos à preservação ambiental, mediante deduções nas hipóteses 
de projetos voltados para esse fim, ou mesmo isenções em relação a rendimentos 
provenientes de atividades interessantes sob o ponto de vista ambiental, o que ainda 
é feito timidamente.241 

 

 Assim, no que se refere aos automóveis menos poluentes, o Imposto de Renda pode 

ser utilizado concedendo isenções no valor do imposto ou deduções no valor do bem para 

pessoas físicas ou para pessoas jurídicas que decidam trocar sua frota para automóveis menos 

poluentes e mais eficientes. Países como os Estados Unidos e Portugal usam o Imposto de 

Renda para incentivar a compra de automóveis elétricos, por exemplo. Enquanto os 

americanos podem deduzir até US$ 7.500 em suas declarações do Imposto de Renda anual,242 

                                                 
241

 COSTA, Regina Helena, op. cit., 2005, p. 325. 

242
 OBAMA dará US$ 2,4 bilhões para o carro elétrico. O Globo, Rio de Janeiro, 19 março 2009. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/03/19/obama-dara-us-2-4-bilhoes-para-carro-eletrico-
754917489.asp> Acesso em: 28 out. 2009.   
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as empresas portuguesas tem uma isenção de 50% no Imposto de Renda no caso de compra de 

automóveis elétricos para a sua frota.243 

 Outra alternativa utilizada por alguns países como a França, Estados Unidos, Portugal, 

entre outros, é a concessão de subsídios para a troca de veículos antigos para veículos mais 

novos e econômicos. A França oferece subsídios de 3.000 euros para compradores de 

automóveis elétricos. Já os Estados Unidos, visando à substituição de seus veículos grandes e 

altamente consumidores de gasolina, lançou o programa denominado “Cash for clunkers” 

(Dinheiro por sucata, em português). Tal programa que previa bônus de até US$ 4.500 teve de 

ser encerrado antes do prazo pela alta procura dos usuários.244 Já em Portugal, o governo 

prevê bônus de 5 mil a 6.500 euros para a compra de automóveis elétricos.245 

 O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é outro tributo que 

pode contribuir com a política preservacionista do meio ambiente. Segundo Simone Martins 

Sebastião 

 

uma vez que os veículos automotores são grandes fontes geradoras de poluição, a 
graduação de alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, 
de acordo com maior ou menor produção de gases tóxicos, é de grande valia na 
política preservacionista. Assim, o Imposto pode ter alíquota mais baixa para os 
veículos automotores movidos por combustível menos poluente, como o já citado 
exemplo do álcool, de forma a que se incentive o consumo desse tipo de veículo e se 
iniba a aquisição daqueles que não adotem tal sistema.246 

 

 A graduação das alíquotas pode se utilizar, por exemplo, das informações do 

Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA acerca da poluição e emissão de gás carbônico 

pelos automóveis oriundas dos projetos “Nota Verde” e “Nota CO2”.
247

 E a continuidade das 

alíquotas menores para os veículos menos poluentes pode, ainda, estar condicionada a 

comprovação da regular inspeção veicular, cuja obrigatoriedade foi aprovada pelo Conselho 

                                                 
243

 NISSAN vai produzir baterias de carros elétricos na Inglaterra. Portal G1, Rio de Janeiro, 20 jul. 2009. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1235719-9658,00-
NISSAN+VAI+PRODUZIR+BATERIAS+DE+CARROS+ELETRICOS+NA+INGLATERRA.html> Acesso em: 28 out. 2009. 

244
 PROGRAMA de renovação de frota dos EUA termina antes do prazo. Portal G1, Rio de Janeiro, 20 ago. 2009. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1275006-9658,00-
PROGRAMA+DE+RENOVACAO+DE+FROTA+DOS+EUA+TERMINA+ANTES+DO+PRAZO.html> Acesso em: 28 out. 
2009. 

245
 NISSAN vai produzir baterias de carros elétricos na Inglaterra. Portal G1, Rio de Janeiro, 20 jul. 2009. 

246
 SEBASTIÃO, Simone Martins, op. cit., 2009, p. 281. 

247
 Mais informações sobre os projetos “Nota Verde” e “Nota CO2” estão disponíveis em: 

<http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/sel_marca_modelo_rvep.php> Acesso em: 28 out. 2009. 
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Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), visando à redução das emissões de poluentes, 

intensificadas pela falta de regulagem e manutenção de motores.248  

 Quanto aos veículos elétricos alguns Estados-membros prevêem a isenção ou 

tratamento mais benéfico para os mesmos. Na tabela abaixo pode se conferir quais os 

Estados-membros dispõe de políticas de incentivos aos veículos elétricos. Vejamos: 

 

VEÍCULOS ELÉTRICOS – IPVA (ESTADOS E DISTRITO FEDERAL) 

Acre Sem isenção 

Alagoas Sem isenção 

Amazonas Sem isenção 

Amapá Sem isenção 

Bahia Sem isenção 

Ceará Isenção conforme o art. 4º, inc. IX, da Lei n. 12.023/92 

Distrito Federal Sem isenção 

Espírito Santo Sem isenção 

Goiás Sem isenção 

Maranhão Isenção conforme o art. 9º, inc. XI, da Lei n. 5.594/92 

Mato Grosso Sem isenção 

Mato Grosso do Sul Redução de até 70% conforme o art. 153 da Lei n. 1.810/97 

Minas Gerais Sem isenção 

Pará Sem isenção 

Paraíba Sem isenção 

Paraná Sem isenção 

Pernambuco Isenção conforme o art. 5º, inc. XI, da Lei n. 10.849/92 

Piauí Isenção conforme o art. 5º, inc. VIII, da Lei n. 4.548/92 

Rio de Janeiro 
Alíquota de 1% (veículos de passeio e camionetas a alíquota é 4%) de conforme o art. 

10, inc. VII, da Lei n. 2877/97 

Rio Grande do 

Norte 
Isenção conforme o art. 8º, inc. XI, da Lei n. 6.967/96 

Rio Grande do Sul Isenção conforme o art. 4º, inc. II, da Lei n. 8.115/85 

Santa Catarina Sem isenção 

São Paulo 
Alíquota de 3% (veículos de passeio a alíquota é 4%) conforme art. 9º, inc. III, da Lei 

n. 13.296/08 

                                                 
248

 LOURENÇO, Luana. Conama aprova inspeção veicular obrigatória em todo o país. Agência Brasil, Brasília, 20 
out. 2009. Disponível em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/10/20/materia.2009-10-
20.0183454113/view> Acesso em: 28 out. 2009. 
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Sergipe Isenção conforme o art. 4º, XI, da Lei n. 3.287/92 

Tocantins Sem isenção 

Tabela 6 – Veículos elétricos: IPVA (Estados e DF). Fonte: Pesquisa do autor nos sites da Assembléia 
Legislativa, Secretaria da Fazenda e DETRAN dos respectivos Estados. 
 

 O licenciamento automotivo também pode ser utilizado com um viés ambiental, 

inserindo-se no mesmo a lógica descrita para o IPVA, ou seja, os veículos menos poluentes e 

mais eficientes terão licenciamento menor. De acordo com a nova Resolução do CONAMA, 

já citada acima, os veículos só poderão receber licenciamento no caso de ter sido feita a 

inspeção veicular. 

 O pedágio249 urbano é outra medida utilizada em alguns países como a Inglaterra, onde 

os automóveis para circularem no centro de Londres pagam uma taxa de congestionamento.250 

O prêmio Nobel de Economia, Gary S. Becker, argumenta que “uma solução bem melhor do 

que construir rodovias adicionais através de áreas urbanas densas seria cobrar pelo direito de 

usar estradas congestionadas por meio de coletores eletrônicos de pedágio”.251 No Brasil, 

cidades como São Paulo tem projetos para a implantação do pedágio urbano em áreas 

centrais. Porém, o pedágio urbano não deve ter a mesma lógica dos pedágios em rodovias 

estaduais ou interestaduais, onde há a concessão para empresas explorarem durante anos tais 

estradas. O pedágio urbano deve ter como meta possibilitar a diminuição do fluxo de veículos 

em determinadas áreas críticas das cidades, possibilitando, por exemplo, o aumento da 

mobilidade urbana e da qualidade do ar atmosférico. Além disso, os recursos obtidos com os 

pedágios urbanos devem ser direcionados para o próprio sistema de transporte da cidade, 

melhorando, por exemplo, a qualidade dos ônibus e metrôs. Assim, o pedágio urbano, apesar 

de ser uma medida impopular, pode ser, desde que utilizado de forma correta, um bom 

                                                 
249

 EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PEDÁGIO. Lei 7.712, de 22.12.88. I - Pedágio: natureza jurídica: 
taxa: C.F., art. 145, II, art. 150, V. II - Legitimidade constitucional do pedágio instituído pela Lei 7.712, de 1988. 
III - R.E. não conhecido. STF - 2ª Turma - REsp 181.475/RS. Rel. Ministro Carlos Velloso. Julgamento: 
04/05/2009. Data da Publicação: 25/06/1999, p. 28. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=re%20e%20181475&base=baseAcord
aos> Acesso em: 28 out. 2009. 
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 “Segundo o departamento, o trânsito na área original do pedágio foi reduzido em 20% desde sua 

implementação, em 2003. Isso significa cerca de 65 mil carros a menos em circulação diariamente na zona de 
exclusão.A velocidade média no centro teria subido de 4,8 km/h para pouco menos de 16 km/h. Já as emissões 
de gases que causam o efeito estufa foram reduzidas em 15% na região, ainda de acordo com o governo”. 
LONDRES dobra área de cobrança do pedágio urbano. BBC Brasil, São Paulo, 19 fev. 2007. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/02/070219_pedagiourbano_ir.shtml> Acesso em: 
28 out. 2009.  
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 OKUBARO, Jorge J., op. cit., 2001, p. 67. 
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instrumento para a melhora do meio ambiente artificial e natural. Cabe ressaltar que a taxa do 

pedágio urbano deve ser cobrada de forma diferenciada, sendo que para àqueles veículos 

grandes e muito poluentes a taxa deveria ser maior enquanto que para veículos compactos e 

menos poluentes a taxa deve ser menor. Cidades como Londres e Milão, por exemplo, 

concedem isenção do pagamento do pedágio urbano para os veículos elétricos por não 

emitirem poluentes localmente. Assim, as cidades brasileiras podem também adotar esse 

exemplo futuramente e cobrar uma taxa menor de veículos movidos a biocombustíveis e gás 

natural e no caso dos veículos elétricos até mesmo conceder isenção do pedágio urbano. 

 Como se viu neste tópico, há uma série de medidas que podem ser utilizadas para 

incentivar os consumidores a tomarem atitudes mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

Cabe, assim, tanto aos governantes quanto a sociedade a discussão sobre medidas como as 

aqui explanadas, visando à melhor implantação das mesmas para que os resultados possam ser 

reais e efetivos. 

 

 

4.3.3.4 Outras políticas fiscais 

 

 

 Neste tópico falar-se-á de outras duas medidas que podem ser utilizadas com o 

propósito de mitigação dos impactos causados pelos automóveis, mas que não se encaixam 

nos tópicos anteriores. São elas: o ICMS Ecológico e o IPTU Ambiental. 

 O ICMS Ecológico se vale das regras acerca da repartição das receitas tributárias 

previstas na Constituição Federal de 1988, onde parte das receitas dos tributos de certo ente é 

repassada a outro. No caso do ICMS, o art. 158, inc. IV e parágrafo único, da Constituição 

Federal determina a porcentagem e a forma de repasse aos municípios de parte do referido 

imposto. Vejamos: 

 

 Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
 
 (...) 

 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
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Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 
no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
 
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 
seus territórios; 
 
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
Territórios, lei federal. 252 

 

 O ICMS Ecológico encontra fundamentação no inciso II do parágrafo único do art. 

158, tendo vários Estados-membros elaborado legislações em que prevêem o repasse de parte 

dessa receita para municípios que desenvolvam projetos de cunho ambiental. 

Segundo Fernando Facury Scaff e Lise Tupiassu  

 

a política do ICMS Ecológico representa uma clara intervenção positiva do Estado, 
como um fator de regulação não  coercitiva, através da utilização de uma forma de 
subsídio, tal como um incentivo fiscal intergovernamental. Tal incentivo representa 
um forte instrumento econômico extrafiscal com vista à consecução de uma 
finalidade constitucional de preservação, promovendo justiça fiscal, e influenciando 
na ação voluntária dos municípios que buscam um aumento de receita, na busca de 
uma melhor qualidade de vida para suas populações.253  

 

 A política do ICMS Ecológico não é uniforme, pois a legislação do mesmo é de 

competência estadual, havendo, assim, o estabelecimento por parte dos Estados-membros de 

diversos critérios para a concessão dessas receitas.254 Assim, no que se refere aos automóveis, 

um dos critérios a ser utilizado para a concessão das receitas do ICMS Ecológico pelos 

municípios, por exemplo, seria a implantação, no sistema de transporte municipal, de ônibus 

menos poluentes como os híbridos elétricos e os movidos a gás natural e a biocombustíveis.  

 No caso do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) muitas legislações 

de diversos municípios já prevêem a concessão de isenção e de descontos no mesmo para 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Vade Mecum Acadêmico de Direito. 
Organização por Anne Joyce Angher. 6 ed. São Paulo: RIDEEL, 2008, p. 74. 

253
 SCAFF, Fernando Facury; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas públicas: o ICMS Ecológico. 

In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 735. 

254
 Um exemplo dessa diferenciação pode ser demonstrado usando a legislação de dois Estados-membros. 

Assim, enquanto o Estado do Paraná utiliza apenas dois critérios para a concessão do ICMS Ecológico, 
conservação da biodiversidade e dos mananciais de abastecimento para municípios vizinhos, o Estado de Minas 
Gerais adiciona outros critérios como tratamento de lixo, de esgoto, patrimônio cultural, educação, áreas 
cultivadas, número de habitantes por município. Disponível em: 
<http://tributoverde.com.br/site/modules/mastop_publish/?tac=Introdu%E7%E3o_ao_ICMS_Ecol%F3gico> 
Acesso em: 28 out. 2009. 
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propriedades que disponham, por exemplo, de determinados percentuais de área verde ou 

tenham relevante valor ambiental. Porém, a preocupação ambiental do IPTU tem se 

restringido muito aos critérios retro-citados, deixando de lado critérios como a 

sustentabilidade das próprias construções em relação ao uso dos materiais empregados, ao 

aproveitamento dos recursos hídricos, a destinação dos resíduos, o uso racional da energia 

elétrica, entre outros.  

No caso das indústrias, entre elas a automobilística, os municípios visando atraí-las 

para o seu território oferecem benefícios como à isenção do IPTU e de outros impostos. 

Porém, muitas vezes as atividades desempenhadas por essas indústrias acabam sendo nocivas 

ao meio ambiente pela própria natureza da atividade ou por não dispor de um planejamento 

ambiental. Exemplo interessante de legislação municipal preocupada com os possíveis 

impactos ambientais das indústrias é a do Município de Itapecerica da Serra, no Estado de São 

Paulo, que prevê a concessão de benefícios para indústrias não-poluidoras. Marcelo 

Figueiredo sobre a legislação deste município citado esclarece que: 

 

por esta lei de 1996, Lei 895, o Município concede isenção, por um período muito 
longo, do IPTU e outros tributos, desde que as indústrias que forem se instalar no 
Município apresentem um planejamento ambiental que preservem e recuperem o 
meio ambiente degradado.255 

 

No caso da indústria automobilística, conforme foi visto no tópico 4.3.1.5 na fase de 

produção de um automóvel são utilizados cerca de quinze toneladas de matéria-prima e são 

necessários cerca de quarenta mil litros de água. Do exposto, defende-se que a isenção do 

IPTU para a indústria automobilística esteja acompanhada do compromisso de um 

planejamento ambiental adequado por parte da mesma para minimizar os impactos da fase de 

produção do automóvel.256  

Com base no exposto sobre o IPTU, a tabela abaixo mostra algumas atitudes que 

justificariam a isenção do referido imposto: 
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 FIGUEIREDO, Marcelo apud SEBASTIÃO, Simone Martins, op. cit., 2009, p. 286. 
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 No plano internacional, a fábrica da Ferrari, em Maranello, instalou um sistema composto de 1075 módulos 

de painéis fotovoltaicos para a captação de energia solar, economizando 215.985 Kwh de energia elétrica ao 
ano e reduzindo as emissões de CO2 entre 25 a 30%. Já a fábrica da BMW, em Spatanburg, está estudando o 
uso da energia eólica, tendo instalado já duas torres móveis de 15 metros de altura cada. PEREIRA, Fabiano. 
Vivendo de brisa: fábricas da Ferrari e da BMW aderem às energias solar e eólica. Revista Quatro Rodas, São 
Paulo, abr. 2009. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/conteudo_432674.shtml> Acesso em: 28 out. 2009. 
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SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA 

EMPRESA MEDIDAS 

Chevrolet Redução do desperdício e de poluentes, reciclagem 

Fiat 

Menor consumo de água por veículo produzido; recirculação de 92% da água 

utilizada nos processos industriais; coleta seletiva e reciclagem dos resíduos sólidos; 

menor consumo de energia elétrica por veículo produzido; Sistema de gestão 

ambiental (ISSO 14001)  

Ford 
Coleta seletiva, tratamento de efluentes; captação da água da chuva; tratamento 

térmico dos gases da pintura; reflorestamento de áreas circunvizinhas 

Honda 
Políticas de redução de CO2, gerenciamento e reciclagem de resíduos; uso de tinta 

ecológica; reaproveitamento da água e tratamento de efluentes 

Mitsubishi 
Controle de efluentes e emissões; diminuição do consumo de recursos naturais; 

redução no consumo de energia elétrica, reciclagem;  

Peugeot e Citroën Sistema de gestão ambiental, reciclagem e tratamento de efluentes 

Renault e Nissan 
Área de preservação ambiental; substituição de materiais sintéticos por insumos 

naturais, reaproveitamento e redução no consumo 

Toyota 

Sistema de gestão ambiental (ISO 14001), gerenciamento de resíduos e coleta 

seletiva, redução no consumo de óleo e graxa; reciclagem de óleo; economia de 

energia 

Volkswagen 

Sistema de gestão ambiental (ISO 14001), redução no consumo de recursos naturais; 

políticas para o uso e descarte de água, manipulação de materiais perigosos; 

gerenciamento e correta destinação de resíduos 

Tabela 7 – Sustentabilidade na indústria automobilística brasileira. Fonte: Pesquisa do autor nos sites das 
respectivas montadoras. 

  

 As duas políticas aqui tratadas, do ICMS Ecológico e do IPTU Ambiental, são capazes 

de obter resultados favoráveis no combate aos impactos ambientais causados pelos 

automóveis. No primeiro caso, pela busca da implantação de um sistema de transporte mais 

eficiente e econômico, e no segundo, com uma destinação sócio-ambiental da propriedade, na 

qual haverá a preocupação com a poluição que pode ser causada pelas atividades econômicas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Com base no que foi tratado neste trabalho, chega-se a algumas conclusões 

importantes: 

 

1. Os impactos ambientais causados pelos automóveis, devido, principalmente, ao uso 

de combustíveis fósseis são um dos grandes problemas ambientais enfrentados pelo planeta. E 

sua frota de cerca de 1 bilhão de unidades e com crescimento contínuo só tende a piorar a 

situação; 

2. O uso em massa de automóveis, principalmente, nos grandes centros urbanos, tem 

influência negativa não só no meio ambiente natural e urbano, mas também na saúde humana. 

Assim, aquecimento global, poluição atmosférica, doenças cardiovasculares e respiratórias, 

stress, são alguns dos prejuízos causados pelos automóveis a qualidade de vida e do meio 

ambiente;  

3. As tecnologias tratadas neste trabalho, em graus diferentes de evolução, são viáveis 

e podem ser utilizadas para substituir a maioria dos automóveis atuais. A dificuldade, porém 

reside na implantação em larga escala da mesma e na resistência muitas vezes do consumidor 

em aderi-las. 

4. Há a necessidade em se mudar o paradigma em relação à utilização de veículos na 

sociedade brasileira. Nesse sentido, o Direito Tributário pode ser um eficaz instrumento na 

elaboração de políticas públicas para a mitigação dos impactos ambientais causados pelos 

automóveis, através do estímulo ao desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis no 

setor automobilístico; 

5. A utilização de incentivos fiscais é a opção a ser trabalhada no caso em questão, 

pois estimula o setor produtivo e os consumidores a adotarem comportamentos 

ambientalmente desejáveis, evitando-se, assim, de forma mais eficiente a ocorrência dos 

danos ambientais; 

6. Além dos interesses ambientais na implantação de tecnologias mais sustentáveis na 

indústria automobilística, há também interesses de ordem econômica, uma vez que o Brasil é 

o sexto maior produtor de veículos do mundo e cada vez mais cresce o interesse por 

automóveis mais eficientes e menos poluentes no mundo, necessitando, assim, o país 
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desenvolver tais automóveis para não perder competitividade no mercado nacional e 

internacional; 

    

 Do exposto, encerra-se, portanto, este trabalho com a consciência da necessidade em 

se aliar desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente. No caso dos 

automóveis, especificamente, existem tecnologias sendo estudadas e desenvolvidas, no Brasil 

e no mundo, que podem servir a este propósito. Nessa perspectiva, a elaboração de políticas 

públicas fiscais incentivadoras é um dos caminhos viáveis para a mudança de paradigma na 

utilização dos automóveis, pois estimula comportamentos desejáveis do ponto de vista 

ambiental sem que haja a perda de competitividade da indústria ou que haja desinteresse dos 

consumidores devido à possibilidade de preços iniciais maiores destes automóveis mais 

sustentáveis.  
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