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RESUMO 

 

Com a evolução vivida pelo país ao longo das últimas décadas anos, influenciadas pela expansão industrial, um 

grande número de pessoas saiu do campo e passou a habitar nas cidades que cresceram aceleradamente e sem 

planejamento algum. A partir daí surgiram também os veículos automotores, a quantidade destes em circulação 

tem crescido cada dia mais nos grandes centros urbanos. Diante destas situações, desde crescimento desordenado 

e aumento do número de automóveis emissores de gases poluentes em razão da queima do combustível no 

trânsito, unidas a utilização desmedida e de forma precária dos recursos naturais, observa-se uma espécie de 

desequilíbrio no meio ambiente, visto que causa poluição, muitas vezes, acima do percentual permitido. Estando 

assim, violado um dos direitos constitucionalmente garantidos pelo artigo 225 da Carta Magna de 1988, qual seja 

a sábia qualidade de vida. 
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Entre as décadas de 1950 e 1970 nosso país passou por uma grande expansão 

Industrial, junto a ela ocorreu a migração do homem para os grandes centros urbanos 

intensificando assim o processo de urbanização em determinadas regiões. Neste cenário, de 

rápido crescimento econômico, ocorreu à má utilização dos recursos naturais e intervenções 

humanas na natureza, daí começaram a surgir preocupações com a questão ambiental. O 

progresso trouxe consigo o produto de maior aceitação global já produzido pelo homem, os 

veículos automotores. Hoje é cada vez mais crescente a quantidade destes em circulação. O 

que é bastante preocupante, tendo em vista que a grande concentração de veículos, nos 

centros urbanos, está fazendo com que a poluição atinja níveis muito acima dos toleráveis. De 

acordo com o caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, todos têm direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial para que se tenha uma sadia 

qualidade de vida, o mesmo artigo traz também uma espécie de responsabilidade solidária 

entre o Poder Público e a coletividade quando incumbe a ambos o dever de defendê-lo e 

preservá-lo. Desse modo não garantiu apenas direitos aos seus usuários, este, os instituiu 

também deveres. As substâncias poluentes agridem primeiramente o ar, a água e o solo, 

posteriormente contaminando os organismos vivos. Esses efeitos convergem para o ser 

humano, que está no topo da cadeia alimentar. O monóxido de carbono é um dos principais 
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gases poluentes emitidos pelos veículos automotores é altamente nocivo à saúde humana, e 

pode prejudicar o sistema nervoso, o respiratório e o cardiovascular. Em pequenas 

quantidades sua inalação pode causar enxaquecas, lentidão de raciocínio e irritação nos olhos. 

Em quantidades mais elevadas pode levar o indivíduo a ter náuseas, convulsões, perdas de 

consciência e, em situações mais graves, ao óbito por asfixia. As agressões ao equilíbrio 

natural podem se dar por exemplo pelas queimadas, desmatamentos, caça ou pesca 

predatórias, uso indiscriminado de recursos naturais, casos em que são modificados ou 

eliminados elementos do meio ambiente, ou pela introdução de poluentes neste, tendo como 

exemplo esta modalidade, os esgotos a céu aberto, o lixo, a utilização de agrotóxicos, a 

fumaça, aqui enquadra-se a poluição advinda dos gases emitidos pelos veículos automotores. 

O artigo 1º do Código de Trânsito brasileiro garante que, um trânsito seguro também é direito 

de todos, sendo dever do Poder Público e dos órgãos competentes assegurá-lo. Porém, para 

que seja possível um trânsito seguro, todos tem o devem contribuirtrafegando sempre de 

forma responsável, sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito. 

A educação no trânsito é primordial para que o direito previsto no artigo acima citado seja 

efetivado. O cidadão deve ser consciente do seu papel na sociedade. Deve obedecer às Leis e 

os Códigos. Afinal, respeitar o direito do outro, é a melhor maneira de ter seus direitos 

respeitados. Como o meio ambiente e o trânsito estão intimamente interligados, para 

funcionar corretamente um depende do outro. A proteção do meio ambiente deve se dar de 

modo preventivo, por isso são extremamente necessárias as políticas públicas que instiguem 

uma vida saudável e um trânsito seguro. Analisar a relação existente entre o meio ambiente e 

o trânsito a luz da Constituição Federal de 1988 e do Código de Trânsito Brasileiro, observar 

as consequências que a poluição do trânsito causa no meio ambiente, estudar medidas que 

possibilitemminimizaçãodos efeitos da poluição no trânsito, com o intuito de possa ser 

oferecida uma melhor qualidade de vida para a população. Utilizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, com uma breve analise do método histórico, realizado na forma qualitativa. 

Dispondo assim, de um caráter exploratório, sendo realizada através de materiais já 

publicados sobre o tema. Com ênfase em livros e artigos científicos publicados em relação ao 

tema estudado.Utilizou-se também a do Método Dedutivo, pois analisa um aspecto real, que 

tem como objetivo explicar as premissas do conteúdo. Com finalidade, de aumentar a 

intimidade do pesquisador com a sua pesquisa.Podemos entender poluição, como sendo toda e 

qualquer alteração ocasionada pela ação do homem que torne impróprio o meio ambiente para 

os seres vivos. A poluição pode ocorrer através da liberação de propriedades físicas, químicas 

ou biológicas, capazes de provocar danos ao meio ambiente, à fauna e a flora.Através de 



substâncias que sejam nocivas à saúde humana e que ocasionem problemas à segurança e ao 

bem-estar da sociedade, ou ainda que criem situações adversas às atividades sociais e 

econômicas, afetando as condições estéticas e sanitárias do meio. A poluição é considerada a 

esfera de degradação mais prejudicial ao meio ambiente.O trânsito está diretamente ligado a 

diversas formas de poluição: a sonora advinda do barulho das buzinas, a atmosférica pelos 

motores veiculares desregulados e que liberam inúmeros gazes prejudiciais, a visual diante do 

grande número de placas e veículos, a poluição dos hábitats naturais, pelo lixo jogado pelos 

motoristas nas rodovias e enchentes, ocasionadas pelo acúmulo desses detritos, a morte de 

animais silvestres, provocadas por excesso de velocidade e descaso à sinalização, dentre 

outras.Segundo o DETRAN a frota de veículos terrestres que atualmente integrao trânsito 

rodoviário no Brasil é de cerca de 91.485.547, estima-se que tenhamos um veículo para cada 

quatro habitantes do país. Desse modo, mostram-se necessárias a realização decampanhas que 

incentivem outros meios de locomoção, como a utilização de bicicletas, o revezamento de 

carros em cidades que possuem grandes frotas de veículos, a utilização do transporte público 

coletivo, meios estes, que ajudam a possibilitar a preservação do meio ambiente no trânsito. 

Ações como não jogar lixo nas vias públicas, usar a buzina somente quando for extremamente 

necessário, entre outras, também contribuem bastante com esse fim.Para ajudar nesta tarefa e 

garantir a todos um meio ambiente maissaudável, os proprietários e condutores de veículos 

devem conservar seus veículos em níveis mínimos de emissão de gases, fumaça e ruídos. 

Manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento contribui para que o motor 

consuma corretamente o combustível emitindo menos gases poluentes. Cuidados como, 

calibrar periodicamente os pneus, não acelerar quando o veículo estiver em ponto morto ou 

parado no trânsito, manter o escapamento em boas condições, também são extremamente 

importantes. 
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