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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: O fenômeno da metropolização no Brasil tem ocorrido como um fato social, 

sociológico e econômico que o Direito nacional passou a disciplinar a partir da Constituição 

Federal de 1967, passando-se pelo atual texto constitucional de 1988, em ambos os momentos 

com a edição de legislação complementar, por vezes federal e por vezes estadual, até que a Lei 

Federal no 13.089, de 12 de janeiro de 2015, Estatuto da Metrópole, regulamentasse as normas 

gerais que orientassem a criação e gestão de regiões metropolitanas pelo país. A aplicação da 

legislação será implementada, entre outros critérios, pelas regras de políticas setoriais de meio 

ambiente, assim como será orientada por princípios, um dos quais é a busca pelo 

desenvolvimento sustentável. De forma concomitante, a República Federativa do Brasil editou 

por meio da Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

que também destaca o desenvolvimento sustentável como um dos seus princípios, assim como 

prevê, dentre os seus instrumentos de implementação, os Planos de Resíduos Sólidos. Estes, de 

seus turnos, são subdivididos em algumas modalidades, uma das quais será o Plano de Resíduos 

Sólidos de Regiões Metropolitanas, que servirão para a implementação de um modelo de gestão 

que atenda aos princípios e objetivos previstos na legislação. Importante destacar que 

aproximadamente 40 % da população brasileira vive, atualmente, em regiões metropolitanas, 

bem como que, no cenário atual, existem 67 regiões metropolitanas já implementadas no 

território brasileiro, o que garante a relevância da temática escolhida para o presente estudo. A 

pesquisa é orientada pelo método hipotético-dedutivo, a abordagem é orientada pela pesquisa 

histórica e tipológica, a partir do método auxiliar de exploração bibliográfica e pesquisa 

documental. A sustentabilidade, embora adotada na atualidade como princípio norteador do 

processo de metropolização e da política de resíduos sólidos, apresenta diversas dimensões 

temáticas e se trata, necessariamente, de um conceito complexo e dinâmico cuja construção 

doutrinária é multidisciplinar e atual. Assim, a forma como a República Federativa do Brasil 

tem orientado o seu processo de metropolização e a forma como a legislação prevê a 

implementação dos planos de resíduos sólidos para a execução de suas políticas setoriais 

conduzem à reflexão acerca da efetividade da tutela da proteção ambiental, da correta divisão 

e previsão de responsabilidades entre os entes políticos competentes para tanto e também da 

qualidade de vida das populações residentes em regiões metropolitanas, com o que se buscam, 

por meio da pesquisa, questionamentos e conclusões que permitam aferir a efetivação e 

concretização do direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a correção do 

modelo de planejamento territorial, econômico e ecológico diante do fenômeno da 

metropolização. 



 
PALAVRAS-CHAVE: Metropolização; Resíduos sólidos; Sustentabilidade, Qualidade 

ambiental; Qualidade de vida. 


