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Dedico este trabalho a São Paulo,
Patrono desta cidade imensa.

Laudato si, mi Signore
per sora nostra matre terra
la quale ne sustenta et governa.
- São Francisco de Assis, “Cântico das Criaturas”

Vamos supor que o mundo já tenha sido transformado pela mão do homem em algo que
não mais pode ser chamado de natural.
Vamos supor que o que hoje chamamos de natureza já não é mais natureza, mas uma
combinação do clima, topografia, do meio ambiente original e dos efeitos da longa
história de intervenção humana.
Como será esse ambiente semi-humano e não mais natural?
Que diferença fará quando pudermos ver o mundo não como uma floresta virgem, mas
como um jardim, ou quase um jardim?
Eric Hobsbawn, “O novo século”
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RESUMO

A presente dissertação tem por objetivo analisar, sob o ponto de vista jurídico,
o uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo, que, em 2009, promulgou a Lei
nº 14.933, estabelecendo a Política Municipal de Mudança do Clima.

Desta

maneira, a discussão assenta-se em três pilares: (i) a teoria que vem sendo aplicada
internacionalmente para o desenvolvimento de planos climáticos em nível municipal;
(ii) o sistema jurídico nacional acerca de desenvolvimento urbano, buscando o
relacionamento existente entre meio ambiente natural e meio ambiente urbano, e
possíveis respostas que os instrumentos já previstos ; e (iii) o caso da cidade de São
Paulo, partindo da revisão do seu processo histórico de ocupação urbana e
respectivas normas de uso e ocupação do solo, que em grande parte ajudaram a
criar os cenários de risco hoje enfrentados. Por fim, analisa-se as propostas da Lei
nº 14.933/2009, e questiona-se: que novas funcionalidades a emergência das
interações necessárias entre as escalas, da global à local sugerem ao espaço
urbano? Como essas funcionalidades poderão se rebater no planejamento urbano e
no seu enquadramento jurídico?

Palavras Chaves: Direito Urbanístico; Estatuto da Cidade; Adaptação; Lei nº
14.933/2009; Política de Mudança do Clima.

ABSTRACT

Legal Ordination of Land and Occupation in the City of Sao Paulo considering
Climate Changes

This thesis aims to analyze, under the legal scope, the land use and
occupation in the City of Sao Paulo, which in 2009 enacted the Law No. 14.933 that
establishes the Municipal Policy for Climate Change.

In this sense, the present

discussion has three pillars: (i) the international theory for the development of local
climate change plans; (ii) the Brazilian system for urban development, looking for
synergies among environmental protection and city development, and considering
how the existing tools can include climate change concerns; and (iii) the case of the
City of Sao Paulo, starting with the review of its historical processes of occupation, as
well as its legal regulation, to see to which point these processes have contributed to
create the risk scenarios now faced. At the end, it is analyzed the proposes of the
Law No. 14.933/2009, wondering: what are the new functionalities the emergence of
multilevel demands, from global to local, suggests to the urban space? How these
functionalities can be included in urban planning and its legal system?

Keywords: Urban Law; Statute of Cities; Adaptation; Law No. 14,933/2009; Climate
Change Policy.
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1

INTRODUÇÃO
Entre as diversas demandas existentes atualmente em um mundo conectado

e urbanizado, a dimensão ambiental ganha força crescente.

Apesar de ser na

esfera local que os cidadãos sentem os impactos ambientais negativos, como a
poluição, de certa maneira até contraditória, a motivação para agir neste sentido em
muitos países em desenvolvimento tem ocorrido devido às demandas da
comunidade internacional (top-down).
Também o planejamento urbano-regional, tradicionalmente tratado com uma
abordagem municipal inserta nas políticas de desenvolvimento regional e nacional,
diante deste momento em que se observa a emergência das mudanças climáticas,
da internacionalização de direitos e da preocupação ambiental, atingiu uma
relevância global (UN-HABITAT, 2011).

Pode-se dizer que já há uma clara e

crescente conscientização da dimensão ambiental em áreas urbanas, e em que o
planejamento urbano físico-territorial e as leis que o legitimam devem agir para
suprir essas necessidades.
Devido à estreita relação entre urbanização e mudança do clima, a
comunidade internacional tem se voltado à situação das cidades, seu meio de
expressão mais visível e intenso.

Embora estas não sejam sujeitos de direito

internacional público, são atores da política internacional, na medida em que há um
interesse transindividual na tutela do bem ambiental.
Em sua acepção jurídica, a cidade pode ser entendida como um complexo
sistema que consiste em um “bem ambiental síntese”, por reunir diversos aspectos
do meio ambiente natural, artificial, cultural e laboral (YOSHIDA, 2009). Sendo um
bem ambiental, tem natureza jurídica difusa, cujas principais características
constitucionais se encontram previstas no artigo 225, caput, da Constituição Federal
de 1988; vale dizer, bem de uso comum do povo e a essencialidade da sadia
qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o “dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
O espaço urbano não deve se restringir à definição tradicional de meio
ambiente artificial, entendido juridicamente como o construído pelo homem, mas
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como um “macrossistema resultante das interações dos subsistemas constituídos
pelos meios físico, biótico e antrópico” (YOSHIDA, 2009).
Um capítulo específico foi destinado à Política Urbana na Constituição
Federal. A redação do Artigo 182 previu que “a política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes”.

Essas interações, interligadas e que

afetam o equilíbrio das cidades, explicitam a mútua dependência entre meio
ambiente natural e construído na constituição do meio urbano: o ambiente natural
como diretriz do direito urbanístico, que afeta certamente os moradores da cidade,
principalmente no que se refere à sua qualidade de vida.
Os planos políticos de mudanças climáticas para cidades têm natureza
dúplice.

Por um lado, referem-se mais claramente à esfera internacional ao

estabelecer metas de redução da emissão de gases nocivos ao efeito estufa
(mitigação); por outro, na esfera local, tratam das medidas socioambientais
adaptativas da área urbana, que pretendem regular, para torná-la menos vulnerável
à ocorrência de eventos climáticos extremos, que tendem a se intensificar com o
passar do tempo e da variabilidade climática em geral (adaptação).
Em resposta a essas crescentes demandas, o Município de São Paulo
aprovou, em 05 de junho de 2009, a Lei nº 14.933, pioneira no Brasil e na América
Latina. Propondo uma abordagem integrada do problema, traz uma atuação
conjunta em diversas frentes, como planejamento, gestão, educação, estímulos
fiscal, entre outras.
É importante salientar que a cidade de São Paulo tem ganhado destaque
crescente no cenário internacional. Especialmente no que tange às mudanças
climáticas, São Paulo sediou em 2011 a IV Conferência de Prefeitos da “C40 São
Paulo Climate Summit”, que se propôs a ser uma rede de troca de informações
sobre estratégias para mudanças climáticas entre as maiores cidades do mundo.
Não obstante a grande sincronicidade da evolução legislativa apresentada
pela lei com as políticas internacionais, devem ser especialmente ponderados os
meios pelos quais esta legislação trata das medidas de adaptação às mudanças
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climáticas para tornar a cidade mais resiliente. Resiliência, adequada ao contexto
das cidades, é definida como sendo a habilidade inerente da cidade e seus cidadãos
para suportar os impactos e se reorganizar quando necessário (UN-HABITAT, 2011).
Devido às características geográficas e antrópicas de uma região urbana
consolidada, a cidade de São Paulo sofre enchentes e inundações com alta energia
de escoamento, enxurradas com alto potencial de arraste, alagamentos e
escorregamento de massa em encostas.

O relatório “Vulnerabilidades das

Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de São
Paulo” (2010) demonstra que tais cenários de risco e respectivas vulnerabilidades
deflagradas por eventos climáticos extremos tendem a se agravar, sendo que as
regiões onde as alterações climáticas serão sentidas mais intensamente são
aquelas com altos índices de ocupação urbana – no caso de São Paulo, densidades
superiores a 80%, correspondentes ao trecho da bacia nos rios Tietê e Pinheiros.
Entretanto, o problema com as águas das chuvas não se limita às áreas de
várzea na região central de São Paulo. Outras áreas urbanas periféricas, de relevo
mais íngreme e também com maior concentração de áreas protegidas no extremo
sul, a Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos, e na zona norte, o parque
Estadual da Serra da Cantareira, ocupados em grande parte por população de baixa
renda, sofrem os efeitos da precipitação intensa que frequentemente ocasionam
acidentes de deslizamentos em encostas (SVMA; IPT, 2004).
A compreensão do cenário atual da cidade de São Paulo passa
necessariamente pela observação dos processos históricos de ocupação e das
escolhas dos modelos urbanísticos que foram sendo adotados. Para Perez (2008) e
Custódio (2002), a urbanização da segunda metade do século XX caracterizou-se
pela crescente impermeabilização, agravada em grande parte pelas obras de
retificação dos rios Pinheiros e Tietê, e pela ocupação das áreas de fundo de vale
por avenidas. Com isto ampliaram-se os problemas de drenagem urbana para toda
a cidade, fazendo da região das históricas várzeas inundáveis um local em que
ainda hoje afloram e se multiplicam pontos de alagamento.
E é acerca do uso e ocupação do solo, o instrumento de planejamento
urbano por excelência (SOUZA, 2010), que se assenta a discussão basilar deste
trabalho.
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Silva (2010) explica que por meio de tal instrumento se procura obter uma
desejável e adequada densidade populacional e das edificações nos aglomerados
urbanos em prol do bem-estar geral. Embora sejam o uso e ocupação do solo
tratados conjuntamente (nos dizeres de José Afonso da Silva, “são instituições que
se co-implicam”), o primeiro se refere à destinação dos lotes (seus usos: serviços,
residencial, industrial, misto etc.; zoneamento), enquanto o segundo refere-se à
proporção que as construções devem ter em determinada área de uso, o que dá
origem ao adensamento, à geração de fluxos, à construção de sistemas de
engenharia e à antropização dos espaços (SANTOS, 1988).
Cumpre salientar que as regulações municipais, no que tange ao uso e
ocupação do solo, compõem uma das três principais – e tradicionais – formas de
intervenção pública na ordem econômica e social, juntamente com a servidão
administrativa e a desapropriação.

É a manifestação mais concreta do plano

urbanístico, consistindo em “um conjunto de normas legais que configuram o direito
de propriedade e o direito de construir, conformando-os ao princípio da função
social” (SILVA, 2010).

Também o Estatuto da Cidade estipula a ordenação e

controle do uso do solo como diretriz geral da Política Urbana, objetivando o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade, como forma de evitar uso excessivo
ou inadequado da infraestrutura urbana e a degradação ambiental, e, mais
recentemente, a redução do risco de desastres.
Neste trabalho, o Plano Municipal de Mudanças Climáticas, no que tange às
propostas de uso e ocupação do solo, será analisado com base em estudos
nacionais e internacionais sobre mudanças climáticas e cidades, sempre focando
nos critérios de adaptação urbana aos prováveis eventos climáticos extremos, com
vistas à redução de riscos e da vulnerabilidade.
Que novas funcionalidades a emergência das interações necessárias entre
as escalas, da global à local sugerem ao espaço urbano?
funcionalidades

poderão

se

rebater

no

planejamento

urbano

Como essas
e

no

seu

enquadramento jurídico?
Não obstante a importância do tema e o destaque que vem sendo dado a ele
na comunidade internacional recentemente, percebe-se que há ainda poucos
estudos no Brasil que abordam o tema das mudanças climáticas no âmbito das
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cidades e as correlações destes com a prática e o pensamento do planejamento
urbano e da gestão, bem como com o direito urbanístico, apesar das recentes
alterações realizadas no Estatuto da Cidade.
Desta maneira, a pesquisa se propõe a apresentar conceitos e refletir sobre
essas novas demandas em um mundo cada vez mais urbano e globalizado, levando
em consideração os processos naturais (bióticos e abióticos), privilegiando o homem
como parte indissociável e beneficiário final de uma relação de equilíbrio entre
processos naturais e culturais, quando da aplicação de políticas de gestão de
cidades.
Busca-se, assim, pela aproximação da ciência jurídica com outros saberes e
conhecimentos, aprimorar o papel desempenhado pelo Direito Urbanístico na
sociedade brasileira contemporânea, desafiada pelas demandas ambientais
internacionais.
1.1

Objetivos

1.1.1 Principais
Analisar o tratamento dado ao chamado “ambiente natural” no sistema
jurídico-urbanístico, com ênfase nas recentes alterações feitas no Estatuto da
Cidade, que, entre outros, condiciona os instrumentos de uso e ocupação do solo à
redução de desastres, bem como o relacionamento dinâmico destes com os planos
municipais de mudanças climáticas, que vêm ganhando força devido ao incentivo da
comunidade internacional.
1.1.2 Específicos
1.1.2.1 Analisar o Plano Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo no que
tange às medidas de adaptação, de aumento da resiliência da cidade aos eventos
climáticos extremos, para confrontar a proposta desse plano, em um nível adequado
ao cenário de riscos relacionados a chuvas que se apresenta.
1.1.2.2 Refletir sobre a inclusão de medidas de adaptação em planos municipais,
incidindo sobre a elaboração das normas e leis de uso e ocupação do solo.
1.2

Metodologia
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Devido à natureza qualitativa do trabalho, optou-se pelo método dialético, que
se pauta em discussões doutrinárias divergentes, e pelo método indutivo, que parte
da análise de casos concretos para a proposição de solução de problemas ou
identificação de características comuns aos fenômenos analisados (MARCONI;
LAKATOS, 2008). Isto porque o meio urbano não é algo fixo, mas em constante
transformação, com novas demandas socioambientais a serem supridas e
viabilizadas juridicamente.
Os materiais utilizados foram:
(i) A legislação Pátria referente ao Planejamento Urbano e às Mudanças Climáticas,
principalmente, mas não exclusivamente: Constituição Federal, Estatuto da Cidade e
a Política de Mudança do Clima do Município de São Paulo (Lei nº 14.933/2009);
(ii) Contribuição das pesquisas científicas de cunho urbanístico e jurídico nacional e
internacional sobre planejamento urbano e mudanças climáticas;
(iii) Contribuição das pesquisas científicas recentes que tratam dos riscos e
vulnerabilidades trazidos pelas mudanças climáticas ao ambiente urbano da cidade
de São Paulo, a partir de trabalhos, relatórios e bases de dados recentes nos temas,
coligidos em teses e dissertações acadêmicas, investigações e pesquisas; e,
(iv) Documentos veiculados pela mídia de massa (jornais, revistas, matérias
televisivas) de cobertura de eventos na cidade de São Paulo.
1.3

Estrutura do trabalho
Devido à abordagem multidisciplinar que a presente dissertação propõe, os

capítulos foram agregados em três temáticas norteadoras: (i) um capítulo
introdutório que configura a questão sobre “mudanças climáticas e cidades”; (ii)
panorama jurídico nacional para planos municipais de mudanças climáticas,
composto dos capítulos 3, 4 e 5; e, (iii) a cidade de São Paulo e a mudança do
clima, composto pelos capítulos 6 e 7.
No primeiro capítulo, são apresentados elementos acerca do regime
internacional e do posicionamento das cidades no debate da mudança do clima,
pensando nas contribuições das áreas urbanas, bem como os impactos climáticos
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em tais áreas, apresentando a problemática e os principais conceitos necessários à
compreensão do tema. Em um segundo momento, o capítulo trata especificamente
dos perfis de planos locais de mudanças climáticas, isto é, as estratégias que vem
sendo apresentadas em resposta tanto à mitigação quanto à adaptação. Por fim,
foram abordados meios para a inclusão da mudança do clima em políticas locais.
O panorama jurídico nacional para planos municipais de mudança climática
se inicia, no capítulo 3, com uma revisão, a partir da Constituição Federal, de como
o Desenvolvimento Urbano e o Meio Ambiente vem sendo tratados, e de
possibilidades potenciais para a abordagem de planos municipais de mudanças
climáticas. O capítulo 4, por sua vez, faz uma leitura sobre como a tutela ambiental
é abordada no Estatuto da Cidade, e até que ponto parece se relacionar com a
mudança do clima. O capítulo 5, que encerra a Parte II, aprofunda a questão do uso
e ocupação do solo, também tendo por base o Estatuto da Cidade, discutindo seus
elementos, índices urbanísticos, e instrumentos específicos trazidos em tal norma.
Acerca da cidade de São Paulo e a mudança do clima, no Capítulo 6, constrói
o cenário do relacionamento existente entre ocupação do solo e impactos
ambientais para a cidade de São Paulo, passando por momentos específicos da
legislação urbanística paulistana, bem como de decisões que atualmente
influenciam no panorama do combate à mudança do clima. O Capítulo 7, baseandose no binômio mitigação-adaptação, apresenta a contribuição da cidade de São
Paulo para a mudança do clima, e também quais os cenários esperados de impactos
a serem sofridos. O capítulo segue com a apresentação da Política Municipal de
Mudança do Clima, Lei nº 14.933/2009, e discute suas provisões no que tange ao
uso do solo. Qual a resposta que a Cidade procura dar a mais esse desafio?
Por fim, são apresentadas as conclusões da pesquisa.
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2

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CIDADES
As cidades, ditas a “maior invenção da humanidade” (GLAESER, 2011), por

serem núcleos de riqueza e verdadeiras incubadoras de oportunidades, têm crescido
e ocupado o planeta com uma velocidade impressionante: em 1970, 37% da
população mundial morava em áreas urbanas, nos anos 2000 eram 47% e, para
2030, espera-se que pelo menos 60% dos habitantes estejam em áreas urbanas.
Isto significa que, a cada semana, as cidades devem acomodar três milhões de
novos residentes (WORLD BANK, 2010). Destes, uma grande parcela se constituirá
de pessoas em situação de vulnerabilidade, em habitações subnormais, pois, “nos
lugares mais pobres do mundo, as cidades estão se expandindo enormemente
porque a densidade urbana fornece o caminho mais claro para se sair da pobreza
rumo à prosperidade” (GLAESER, 2011, p. 1).
Figura 1 – Migração rural para áreas urbanas, 1850-2050

Fonte: UN-HABITAT (2011)

É uma migração bastante intensa para os atuais sete bilhões de habitantes do
planeta Terra.

Tanto é que nossa geração já é chamada de “homo urbanus”

(TIBAIJUKA, 2010), e esse movimento irreversível, bem como a dinâmica urbana,
têm recrutado estudiosos e profissionais das mais diversas áreas, devido à sua
escala e importância.
Desde a revolução industrial, e devido ao seu modelo de desenvolvimento, o
modo de vida mudou drasticamente. Não raro as cidades são acusadas de
promoverem a degradação ambiental (WORLD BANK, 2010), e um dos principais
desafios que a intensa urbanização e o movimento desenvolvimentista apresentam é
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justamente de cunho ambiental, de proporção global e tratada pela esfera
internacional: a mudança do clima antropogênica, isto é, induzida pelas ações
humanas. Mudança do clima é a
mudança no estado do clima que possa ser identificada (por
exemplo, usando testes estatísticos) por mudanças na média e/ou na
variabilidade de suas propriedades, e que persista por um longo
período, tipicamente por décadas ou mais. A mudança do clima pode
ser devida a processos internos ou forças externas, ou persistentes
mudanças antropogênicas na composição da atmosfera ou no uso da
terra (IPCC SREX, 2012).

Como salientado pelo United Nations Framework Convention on Climate
Changes, a mudança do clima é um problema complexo, que, embora de natureza
ambiental, traz consequências em todas as esferas de existência do nosso planeta.
Ela tanto impacta – ou é impactada por – questões globais, inclusive pobreza,
desenvolvimento

econômico,

crescimento

populacional,

desenvolvimento

sustentável e gestão de recursos. Não é de surpreender, portando, que soluções
venham de todas as disciplinas e campos de pesquisa e desenvolvimento.
As medidas que vêm sendo tomadas têm essencialmente a característica de
terem se motivado pela esfera internacional. Entretanto, a questão desemboca
efetivamente nos impactos locais, razão pela qual a questão está sendo trabalhada
através

de

um

intrincado

sistema

de

governança

interescalar

(multilevel

governance), até atingir o nível local, em geral expresso no governo municipal.
2.1

Regime internacional
Em 1827, o cientista francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a considerar

o fenômeno do efeito estufa, onde os gases atmosféricos retêm a energia solar,
aumentando a temperatura da superfície terrestre 1.

Em 1896, o químico sueco

Svante Arrhenius atribuiu à queima de recursos fósseis para produção de CO², o
principal gás do efeito estufa, como contribuinte das mudanças climáticas.
Apenas a partir da segunda metade do século XX a ciência da mudança do
clima ganhou impulso, e começou a crescer de forma acelerada, em conjunto com o
movimento ambientalista. Emergiu como uma preocupação política internacional nas
1

São gases do efeito estufa o dióxido de carbono (CO²), o metano, o óxido nítrico e os
halocarbonetos.
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décadas de 1970 e 1980, quando os avanços tecnológicos permitiram aos cientistas
estabelecer com maior precisão as concentrações de GEE na atmosfera (UNHABITAT, 2011).
Em 1979 foi realizada a Primeira Conferência do Clima Mundial, em Genebra,
Suíça, e exortou aos governos que se planejassem e prevenissem acerca de
potenciais induções humanas à mudança do clima.

Onze anos depois, foi

estabelecido o Intergovernamental Panel on Climate Changes – IPCC, com objetivo
de produzir avaliações científicas e tecnológicas sobre a mudança do clima. Por sua
vez, em 1992 foi adotado em Nova York, EUA, o “braço político” do IPCC, chamado
United Nations Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC), que entrou
em vigor em 1994. Dos esforços integrados dos braços técnico (IPCC) e político
(UNFCCC), foi adotado em 1997 o principal documento internacional, o Protocolo de
Kyoto, que entrou em vigor em 2005 após um intrincado sistema de ratificação.
O Protocolo de Quioto é “uma explicitação” (MILARÉ, 2009) da ConvençãoQuadro2 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 1992, que estabelece um
processo permanente de revisão, discussão e troca de informações, possibilitando a
adoção de compromissos adicionais em resposta a mudanças no conhecimento
científico e nas disposições políticas. A principal meta da Convenção-Quadro é a
estabilização das emissões de GEE, em níveis que evitem a interferência antrópica
perigosa no clima.

Importante salientar que embora relacionados e tratados

conjuntamente, os documentos possuem uma diferença fundamental: o Protocolo é
um acordo vinculativo que compromete os países desenvolvidos a estabilizar suas
emissões de gases do efeito estufa, enquanto a Convenção apenas encoraja isto.
O Protocolo de Quioto determinou metas de redução de emissões para 37
países industrializados e a Comunidade Europeia (denominados “países do Anexo
I”), porque reconhece que estes são em grande parte responsáveis pelos atuais
elevados níveis de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, como resultado
de mais de 150 anos de atividade industrial. Neste sentido, nações desenvolvidas

2

“A Convenção sobre a Mudança do Clima é uma convenção-quadro, uma vez que é
bastante ampla e depende de regulamentação por parte do Poder Executivo de cada um
dos países, assim como de futuras negociações” (MILARÉ, 2009, p. 1215).
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ganham

maiores

responsabilidades

em

decorrência

do

princípio

da

"responsabilidade comum, mas diferenciada”.
Paralelamente, devido à natureza de ato internacional que é a ConvençãoQuadro, são realizadas reuniões anuais denominadas “Conferência das Partes”
(COP). As COP são, em verdade, o órgão supremo da Convenção, pois têm a
responsabilidade de manter regularmente sob exame a efetiva implementação do
aludido acordo internacional, bem como quaisquer instrumentos jurídicos que a
Conferência das Partes vier a adotar, conforme preleciona o artigo 7º da Convenção.
Atualmente, são 195 as Partes que aderiram à Convenção (UNFCCC, 2012).
Cumpre salientar que o Protocolo de Kyoto atingiu o termo final de seu
primeiro período de compromisso, iniciado em 2008, em dezembro de 2012. Desde
a COP-13, realizada em Bali, Indonésia, em 2007, um novo protocolo internacional
vem sendo discutido. É esperado que este novo protocolo, que deve ter a duração
entre 5 e 8 anos, seja definido em Paris, em 2015.
2.2

Por que cidades?
Muito embora as cidades não sejam pessoas de direito internacional público –

papel que cabe originalmente aos Estados e às organizações internacionais –, no
que tange à esfera do direito ambiental internacional (DAI), esta posição merece ser
revista. O meio ambiente, por ser um bem de uso comum do povo, não se restringe
às mesmas regras, já que há um interesse transindividual na sua tutela.
Isso significa considerar aqueles que participam das relações
jurídicas e políticas internacionais na esfera ambiental, que incluem,
além dos Estados e OI, as organizações não governamentais, os
povos indígenas, o setor privado, entre outros atores (SILVA, 2009,
p. 43).

As cidades são peças-chave na política de mudanças climáticas, visto que ao
mesmo tempo em que são grandes emissoras de GEE, também é onde os impactos
climáticos são sentidos com maior intensidade. Dessa maneira, se, por um lado, são
os Estados que figuram como atores principais, por outro as cidades têm assumido
seu papel por meios “alternativos”: as redes (networks) de cidades crescem a cada
dia, como tentativa de preencher essa lacuna.
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As redes são entidades independentes, que, em regra, visam criar um
mecanismo internacional para compartilhamento de experiências e facilitação de
políticas públicas. Por exemplo, o ICLEI – Local Governments for Sustainability foi
criado em 1991 e é uma associação de mais de 1200 cidades de 70 países que
estão comprometidas com o desenvolvimento sustentável, e a Large Cities Climate
Leadership Group – C40, criada em 2005, atua prioritariamente nas medidas de
redução de emissão de GEE. Recentemente, na Rio+20, houve uma reunião
paralela do C40 (2012) que passou uma nova carta de intenções que fixa como
meta a redução de até 1,3 bilhão de toneladas de emissões de carbono até 2030. O
C40 também tem como parceira, desde 2006, a Clinton Climate Initiative (parte da
fundação do ex-presidente americano Bill Clinton) que atua tanto com órgãos
estatais como com a iniciativa privada (UN-HABITAT, 2011).
2.2.1 A contribuição das áreas urbanas para as mudanças climáticas
A urbanização, ou os serviços associados a esta, podem ser considerados
uma espécie de força motriz da mudança do clima. Isto porque grande parte dos
gases do efeito estufa (GEE) derivam de atividades típicas urbanas, envolvendo
consumo de energia, transporte, prédios residenciais e comerciais, indústria e lixo.
Conforme nos desenvolvemos nesse mundo urbano, maior a quantidade de gases
do efeito estufa emitida:
Figura 2 – Evolução da concentração atmosférica global de CO2

Fonte: UN-HABITAT (2011)
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Estas são as chamadas emissões within cities3, de produção dentro do
perímetro urbano delimitado administrativamente para suas funcionalidades, e é a
teoria que é adotada neste trabalho.

Com relação às emissões internas das

cidades, o consumo de energia em diversos setores responde por mais da metade
do GEE emitido. O World Resources Institute (2000) estima que 61,4% venham do
setor energético, aí considerados transportes (13,5%), eletricidade e aquecimento
(24,6%), outros combustíveis fósseis (9%), indústria (10,4%) e emissões fugitivas
(3,9%).
Nas ponderações quanto à energia, primeiramente devem ser consideradas
as matrizes energéticas, já que o tipo de combustível utilizado na produção
energética tem um impacto significativo nas emissões – o que tem ampliado as
pesquisas de fontes limpas, como eólica e solar, e também hidroelétrica.
Quanto à energia originária de recursos fósseis, deve ser considerado seu
uso e impacto no transporte. Globalmente, os meios de transporte respondem por
cerca de 23% das emissões de GEE relativas à energia, e 13% do total global de
emissões (UN-HABITAT, 2011). No quesito cidades, a proporção de influência dos
transportes é muito mais significativa, e está relacionada a diversos fatores que se
correlacionam: por exemplo, a quantidade de veículos automotores, a infraestrutura
de transporte público oferecida e as densidades urbanas. Como regra geral, áreas
mais densamente ocupadas teriam o acesso ao serviço de transporte público
facilitado, o que diminuiria a necessidade do uso de veículos particulares (UNHABITAT, 2011).
Para ilustrar essa situação, podem ser comparados alguns centros urbanos
na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Em Londres, 22% das emissões de GEE
provêm dos transportes; em Nova York (Manhattan), 23%; em Washington, DC,
3

Outra abordagem que vem sendo proposta por especialistas, inclusive pela UN-HABITAT,
refere-se aos produtos e serviços que são consumidos pelos cidadãos no espaço urbano,
que podem ter sido produzidos tanto localmente ou fora da área urbana onde reside. Essa
segunda abordagem sugere que medidas de redução de emissões de GEE podem ser
adotadas com foco no consumidor, individualmente, pela conscientização de questões
como, por exemplo, a produção agrícola (UN-HABITAT, 2011, p. 33). Esta visão parece se
relacionar com o argumento que é mais amplamente utilizado pela mídia ambientalista, com
base em “pegadas ecológicas”, de carbono emitido ou água utilizada na produção de um
bem.
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18%. Percebe-se que são valores bastante elevados, em torno de um quarto de
todas as emissões citadinas. Contudo, outras cidades apresentam valores ainda
mais elevados: Barcelona com 35%, Toronto, 36% e, no Brasil, Rio de Janeiro com
30%. São Paulo, por outro lado, não integra o rol dos 30-40%; suas emissões
derivadas do transporte representam 60% do total, três vezes mais que a capital
americana4. Esses números para as cidades brasileiras apontam claramente para a
dependência do transporte individual, enquanto que em Manhattan a preferência é
dada ao transporte público, facilitada por sua ampla rede de infraestrutura (que,
muito embora, não reflete a realidade americana) (UN-HABITAT, 2011).
Outra parcela a ser considerada dentro do setor energético são os edifícios
comerciais e residenciais. Os edifícios guardam uma estreita relação com o
consumo de eletricidade e com sistemas de aquecimento ou resfriamento. Dados
do IPCC apontam que as emissões globais originárias de edifícios residenciais e
comerciais são de 10,6 bilhões de toneladas de CO² por ano, o que significa cerca
de 8% do total emitido.

Este valor considera emissões diretas, indiretas (como

eletricidade para iluminação pública) e emissões associadas com energia
incorporada (materiais utilizados na construção).
Com relação à indústria, cerca de 19% das emissões mundiais de GEE estão
associadas às suas atividades.

Embora o fenômeno da urbanização em larga

escala tenha suas raízes na revolução industrial, com a globalização houve uma
alteração no padrão dessas atividades. Empresas multinacionais buscam a redução
de custos de produção instalando suas fábricas onde tributos são menores – em
geral, países em desenvolvimento. No entanto, mesmo nesses, tem-se notado que
conforme as cidades se conscientizam dos impactos negativos associados à
presença de indústrias, as pressionam para que se desloquem para áreas menos
valorizadas, como periferias ou mesmo outras cidades (UN-HABITAT, 2011). Ou
seja, embora esteja havendo uma mudança de padrão para uma produção cada vez
mais internacionalizada, é importante atentar ao fenômeno em escala regional, com
os grandes centros, mais conscientizados, pressionando o afastamento da indústria
de seu espaço para outras áreas urbanas emergentes.

4

Percentualmente, não em números gerais.
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Por fim, outra atividade urbana que merece destaque é a produção e manejo
de lixo.

No panorama mundial, o lixo representa em torno de 3% do total de

emissões. Porém, como ocorre com os transportes e os edifícios, na escala local
sua influência é mais expressiva, principalmente nos países em desenvolvimento.
Em algumas cidades localizadas nos países desenvolvidos, que possuem um
melhor sistema de manejo de resíduos sólidos, como Genebra (Suíça), Londres
(Reino Unido), Los Angeles (EUA), Nova Iorque (EUA), Praga (Republica Checa) e
Toronto (Canadá), as emissões per capita anuais são menores que 0,5 tonelada de
CO² (UN-HABITAT, 2011). Em Bangcoc (Tailândia) e Cape Town (África do Sul) as
emissões são de mais que o dobro, de 1,2 e 1,8 toneladas de CO² per capita anuais,
respectivamente (UN-HABITAT, 2011).
Pelo exposto, fica perceptível que diversas atividades que ocorrem
principalmente nos espaços urbanos contribuem em larga escala para as mudanças
climáticas globais. Entretanto, cada cidade tem sua própria dinâmica, de sorte que
não podem ser tratadas genericamente como as grandes vilãs da mudança do clima,
conforme ilustra a figura abaixo:
Figura 3 – Emissão de CO2 per capita em algumas cidades do mundo

Fonte: UN-HABITAT (2011)

Essa diferença de contribuição na emissão de GEE entre (basicamente)
cidades localizadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento nos leva ao
segundo aspecto da relação entre mudanças climáticas e cidades: como as
mudanças climáticas estão afetando áreas urbanas.
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2.2.2 Os impactos da mudança do clima nas áreas urbanas
Diferentemente da contribuição das cidades para a mudança climática, que
pode ser de certa forma sintetizada na emissão de gases do efeito estufa, os
impactos têm muitas facetas e se desdobram por diversas esferas da vida citadina.
Também são diferentes na medida em que a percepção local dos impactos facilita a
compreensão do que significam as projeções globais dos climatologistas,
propiciando uma visão mais clara sobre o que significa o aumento da temperatura.
Pela definição do IPCC (2007), um impacto é um efeito específico nos
sistemas naturais ou humanos que resulte da exposição à mudança climática,
podendo ser tanto positivo como negativo.

Associados aos impactos há a

necessária noção de “risco”, que é a combinação da magnitude do impacto com a
probabilidade de sua ocorrência.
Contudo, os impactos das mudanças climáticas não se referem apenas ao
evento natural em si, mas principalmente em como eles afetam o ambiente
construído. Na medida em que os fenômenos naturais atingem regiões habitadas
pelo homem e causam danos é que passam a ser denominados “desastres naturais”
(TOMINAGA, SANTORO, AMARAL, 2009).

O elemento principal que define a

preocupação pública a ser despendida com os eventos naturais é, portanto, a
presença humana e a consequente concentração de riquezas, o que faz das cidades
uma escala fundamental de trabalho.
Considerando

a

realidade

urbana,

fala-se

em

impactos ambientais,

econômicos, na infraestrutura e sociais. Esta combinação de fatores, partindo dos
impactos ambientais – os efeitos decorrentes da mudança do clima – é que indicam
as características para se identificar como e em quais medidas uma cidade é
vulnerável às mudanças climáticas.
Vulnerabilidade é um conceito-chave para a compreensão dos impactos das
mudanças climáticas. Refere-se ao nível em que um grupo de pessoas, ou mesmo
uma cidade em si, é vulnerável e incapaz de lidar com os efeitos adversos da
mudança do clima, tanto na variabilidade climática quanto nos extremos.

Isto

porque, a depender do local que atinja, uma mesma condição climática produz
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resultados diferentes5, que devem ser lidados de forma individualizada, tanto no pré
como no pós-desastre.
Acerca dos impactos climáticos, uma das correlações estabelecidas pelo
IPCC é entre o aquecimento global e o ciclo da água. Isto tem levado a mudanças
na frequência e intensidade das chuvas, atividade de ciclones, derretimento de
glaciares e aumento do nível do mar (IPCC, 2007).
O aumento do nível do mar tem sido observado nas últimas décadas. Entre
1961 e 2003, a taxa média de aceleração foi de 1.8mm por ano, enquanto que
apenas entre 1993 e 2003 o aumento foi de 3.1mm por ano. Os efeitos diretos do
aumento do nível do mar incluem enchentes por chuvas, inundações, erosão
costeira, salinização de estuários e aquíferos costeiros, aumento dos lençóis
freáticos costeiros e obstrução de drenagem, além da perda de território.
Adicionalmente, há os impactos indiretos que são prováveis, como mudanças nas
funções dos ecossistemas costeiros que, além da perda da biodiversidade, pode
aumentar os riscos das áreas urbanas localizadas na costa. No funcionamento da
cidade, o aumento do nível do mar (e storm surges) pode causar sérios danos às
propriedades, remoção de residentes, problemas no transporte e perda de áreas
permeáveis (UN-HABITAT, 2011).
Os ciclones (tropicais e extratropicais) são eventos climáticos associados a
tempestades e ventos fortes, caracterizados por um padrão de circulação de vento e
um centro bem definido. Associados aos ciclones há o aumento na movimentação
do mar e a ocorrência de storm surges (quando os níveis do mar se elevam
temporariamente). Desde a década de 1970 tem sido observado um aumento na
intensidade dos ciclones (velocidade e força do vento, duração da tempestade), e
embora os furacões de baixa intensidade tenham se mantido constantes, eles
ocorrem menos frequentemente considerando o número total de episódios, já que os
furacões de categorias 4 e 5 (as mais fortes) quase dobraram em quantidade e
proporções (de 20% para 35% no mesmo período de tempo) (IPCC, 2007). Para as
cidades localizadas em áreas sujeitas a ciclones, eles podem trazer cortes no
5

O furacão Sandy, em 2012, atingiu o Caribe, Estados Unidos e Canadá. Enquanto nos
EUA causou 12 mortes, no Haiti 1,8 milhões de pessoas foram atingidas.
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fornecimento de energia elétrica, no transporte, nas atividades econômicas 6 e no
fornecimento de água potável; e a inundação durante as tempestades pode
contaminar os estoques de água com água salgada e com elementos químicos
nocivos à saúde humana (UN-HABITAT, 2011).
Os episódios de chuva intensa são definidos de acordo com critérios locais,
considerando, por exemplo, a porcentagem de dias com chuva que excedem valores
fixados regionalmente em comparação aos períodos de precipitação entre 1961 e
1990 (IPCC, 2007b). Contudo, as observações globais indicam que chuvas intensas
de um dia e de dias seguidos aumentaram no decorrer do século XX, e essa
tendência deve se manter durante o século XXI (UN-HABITAT, 2011). Os impactos
nas áreas urbanas dessa alteração no padrão de chuvas são extensos, sendo que
dois fenômenos devem ser especialmente observados: as inundações e os
escorregamentos.
As enchentes e inundações estão entre os desastres mais custosos. Estes
têm aumentando em frequência e intensidade na última década, comparativamente
com 1950-1980, principalmente na Ásia, África e América Latina (IPCC, 2007).
Perspectivas para o ano de 2070 apontam que a maioria das cidades vulneráveis a
enchentes e inundações (considerando a variável de exposição da população ao
risco) estarão localizadas em países em desenvolvimento, justamente devido ao
rápido crescimento populacional (UN-HABITAT, 2011).

No Brasil, apenas no

período de 2000 a 2008, apenas considerando os eventos registrados envolvendo
enchentes e inundações, houve 776 mortos, 2.466.592 desabrigados e desalojados
(TOMINAGA, SANTORO, AMARAL, 2009).
Além de mortes e danos estruturais às construções, as chuvas e suas
enchentes podem afetar os sistemas de energia (transmissão e distribuição),
paralisar os sistemas de transporte, contaminar os estoques de água e tratamento
de esgoto, e transportar lixo, materiais terrestres e poluentes, ao mesmo tempo em
que aceleram a transmissão de doenças.

6

Por exemplo, em Novembro de 2012, devido aos impactos do furacão Sandy em NY, a
bolsa de valores permaneceu fechada por dias, causando impactos à economia
internacional.
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Os escorregamentos, ou deslizamentos, ocorrem quando uma massa de
material (por exemplo, terra, rocha ou detritos) desliza para baixo, em um terreno
inclinado, por ação da gravidade. O movimento é geralmente rápido e facilitado pela
água, nos casos em que o material está saturado (UN-HABITAT, 2011).

Para

Tominaga (2009), o crescimento da ocupação urbana indiscriminada em áreas
desfavoráveis, sem o adequado planejamento do uso do solo e sem a adoção de
técnicas adequadas de estabilização, é um dos fatores que contribuem para a
disseminação da ocorrência de desastres associados a estes processos, que muitas
vezes atingem dimensões de desastres.
A

adoção

de

medidas

preventivas

pode

evitar

ou

minimizar

consideravelmente os danos relacionados a escorregamentos. Tominaga, Santoro e
Amaral (2009) explicam que podem ser utilizadas medidas estruturais, envolvendo
obras de engenharia (geralmente de alto custo; por exemplo, reurbanização de
áreas e implantação de sistemas de drenagem), e também medidas não-estruturais,
entendidas como as ações de políticas públicas voltadas ao planejamento do uso do
solo e ao gerenciamento, como o zoneamento geoambiental, planos preventivos de
defesa civil e educação ambiental.
Eventos de calor extremo, ou ondas de calor, são definidos como extensos
períodos em que a temperatura é mais alta que a média, de acordo com as
características locais.

Os impactos são altamente variáveis, pois dependem de

inúmeros fatores, inclusive os hábitos da população afetada. Em locais tipicamente
frios, as construções são adequadas para captar e reter calor, de maneira que, a
exemplo do que aconteceu em Boston, EUA, temperaturas não tão elevadas, como
32ºC, podem causar um aumento significativo no número de mortes por calor
excessivo (UN-HABITAT, 2011).
Como resultado das mudanças climáticas, os extremos de calor devem se
tornar mais frequentes, intensos e durar períodos mais longos (IPCC, 2007). Essa
variação na temperatura também leva ao derretimento de geleiras, das quais
dependem cerca de um sexto da população mundial (diretamente, consumo de água
potável e outros usos, como geração de energia) – inclusive na América Latina em
países como Colômbia, Equador e Peru (UN-HABITAT, 2011).

31

Também associados ao aumento da temperatura há as secas, que ocorrem
quando os níveis de precipitação estão consideravelmente abaixo dos níveis
normais, conduzindo a um desbalanceamento hidrológico. As secas podem ser no
solo, meteorológicas e hidrológicas, ou combinadas (IPCC, 2007). Em áreas
urbanas, podem comprometer a qualidade da água e aumentar seu preço, afetar o
fornecimento de energia elétrica, a produção de alimentos e também a qualidade do
ar, levando a um aumento de doenças cardiorrespiratórias.
Sinteticamente, são esses os principais eventos climáticos previstos em
escala mundial.
Como dito anteriormente, a definição de desastre está atrelada à presença
humana e ao impacto de fenômenos adversos nas pessoas, bens, estruturas e
serviços. Nesse sentido, o primeiro fator a ser considerado é a urbanização intensa,
especialmente o rápido crescimento populacional em áreas urbanas: quanto maior a
população, também maior a demanda por recursos e serviços.

Este cenário se

agrava quando o crescimento se dá mais rapidamente do que a provisão de
serviços, levando pessoas a habitarem locais de risco e a adotarem técnicas
construtivas inadequadas – o que parece ser a regra em diversos países em
desenvolvimento.
Essa questão se desdobra diretamente em outras duas: desenvolvimento
econômico e exposição ao risco. Primeiramente, uma economia não tão forte pode
exacerbar a vulnerabilidade da cidade ao limitar a habilidade de minimizar e de se
adaptar aos riscos relacionados ao clima; lato sensu, o aspecto econômico pode se
refletir na ausência de informações sobre riscos e na consequente ausência de
planos de gerenciamento de riscos, bem como na falta de capital humano
capacitado para lidar com essas situações (UN-HABITAT, 2011).
A exposição ao risco, por sua vez, faz referência ao fato de que a
vulnerabilidade de uma cidade está estritamente relacionada à localização de
pessoas e bens econômicos em áreas de risco. Isso significa tanto as riquezas das
cidades

como

as

populações mais

vulneráveis.

Embora

a

definição

de

vulnerabilidade seja ampla – podendo se referir à percepção de risco, a questões de
gênero, faixa etária –, inegavelmente os mais pobres constituem um dos grupos
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mais expostos aos impactos negativos da mudança do clima, já que favelas ao redor
do mundo tendem a se localizar em terrenos não propícios à ocupação (e logo,
desvalorizados perante o mercado imobiliário local), como encostas sujeitas a
escorregamentos, ou em beiras de rios, sujeitas a inundações.
Percebe-se assim o lado cruel das mudanças climáticas: não há relação
direta entre emissão de GEE e sofrimento de impactos climáticos. Pelo contrário,
países que historicamente contribuíram menos com os gases do efeito estufa, e que
consequentemente são menos desenvolvidos, são exatamente os mais vulneráveis.
2.3

Planos municipais de mudanças climáticas
Como visto nas seções anteriores, tratar de cidades é uma agenda urgente –

tanto sob o enfoque da política internacional como da local.
Se por um lado cidades são grandes contribuintes da emissão de gases do
efeito estufa, também sofrem mais intensamente os impactos da mudança do clima
devido à alta concentração humana e de capital. Entretanto, são exatamente essas
características que as colocam em um papel de destaque como atores da política de
mudanças climáticas, pois a mudança pode se dar efetivamente em nível local.
Para as emissões de gases do efeito estufa, há as chamadas medidas de
mitigação; já aos impactos climáticos, a resposta são as medidas de adaptação, que
visam tornar a cidade resiliente.
Ambas as estratégias tem por objetivo, por diferentes meios, lidar com as
mudanças climáticas. Em mitigação, o objetivo principal é a redução do impacto
climático a longo-prazo através da redução de emissões de GEE. Já na adaptação,
há uma reação efetiva e imediata aos impactos climáticos. Percebe-se, portanto,
que há na mitigação um caráter muito mais internacional, de cooperação entre
nações, enquanto que a adaptação é essencialmente local (o que também, de certa
forma, tem dificultado seu tratamento como desafio internacional nas negociações).
Essas medidas tem se consubstanciado, em diferentes locais, como planos
locais de mudanças climáticas. E assim o ciclo vicioso de destruição ambiental se
mostra como um ciclo virtuoso, onde oportunidades surgem a todos os momentos,
devido à natureza interdisciplinar deste desafio.
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Figura 4 - Sistema interativo emissão x mitigação x adaptação

Fonte: UNEP

2.3.1 Estratégias de mitigação
Como visto nas sessões anteriores, o regime internacional foi criado com o
objetivo de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, como tentativa para
estabelecer as concentrações de GEE na atmosfera em um nível capaz de prevenir
a interferência antropogênica perigosa no sistema climático (UNFCCC, 1992).
Esperava-se assim conseguir neutralizar os eventos climáticos. A essas estratégias
de redução de emissões dá-se o nome de medidas de “mitigação”.
As medidas de mitigação podem ser, basicamente, de três tipos: (i) redução
de emissões propriamente dita, (ii) captura e estoque de GEE, e (iii) pelos
instrumentos de cooperação internacional disponibilizados pelo Protocolo de Quioto.
O Protocolo de Quioto estabeleceu três mecanismos flexíveis para facilitar o
atendimento das metas pactuadas: o Comércio Internacional de Emissões (emission
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trading), o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism)
e a Implementação Conjunta (joint implementation).
Em linhas gerais, o Comércio Internacional de Emissões permite que os
países desenvolvidos listados no Anexo I da Convenção-Quadro que tenham
excedido suas metas de emissões, possam ainda atingi-las, por meio da compra de
“créditos” de países que não tenham alcançado essa condição. O artigo 17 do
Protocolo de Quioto define, adicionalmente, que “tal comércio deve ser suplementar
às ações domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de
limitação e redução de emissões”.
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, previsto pelo artigo 12 do
Protocolo de Quioto, está em operação desde 2006, e tem por objetivo “assistir às
Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e
contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no
Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução
de emissões, assumidos no Artigo 3º”. O desenvolvimento sustentável proposto se
dá através da implementação de projetos de redução de emissões em países em
desenvolvimento, por um país desenvolvido, onde ambos se beneficiam.

Um

exemplo de projeto dado pelo UNFCCC é o fornecimento de energia elétrica em
áreas rurais pelo uso de painéis solares. Esses projetos podem ganhar créditos de
“reduções de emissões certificadas” (certified emission reduction – CER), que
podem ser negociadas e contadas para cumprimento dos objetivos do Protocolo.
A Implementação Conjunta, previsto no artigo 6º do Protocolo de Quioto,
permite que um país desenvolvido invista em atividades de redução de emissões em
outro país desenvolvido (UN-HABITAT, 2011).
Contudo, como apontado pelo Banco Mundial (2010), os mercados de
carbono, mesmo tendo uma performance excelente, não são o suficiente. Por isso é
necessário que existam estratégias locais bem estruturadas, que podem ser tanto de
captura e estoque de GEE (sequestro de carbono), como de redução de emissões.
As técnicas de sequestro de carbono se referem à remoção de emissões de
GEE da atmosfera por duas estratégias principais: a captura de carbono através do

35

aumento ou criação de novos sumidouros de carbono naturais (conservação de
áreas verdes e aperfeiçoamento das regiões de rios; reflorestamento), ou por meio
de hard technology para captura e estoque do GEE produzidos na cidade (por
exemplo, o estoque subterrâneo de CO², ou a captura de metano em lixões para
produção de energia).
Essas técnicas de hard technology, que se mantiveram como estratégia
periférica de mitigação, têm recentemente ganhado um interesse maior dos
governos, paralelamente à descoberta de novas tecnologias, principalmente em
países desenvolvidos e nos em desenvolvimento mais industrializados – embora
continue em seus estágios iniciais.

Por outro lado, as estratégias naturais, de

manutenção e aumento de sumidouros de carbono, têm sido mais utilizadas em
países em desenvolvimento, na medida em que podem estar associadas à venda de
créditos no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (UN-HABITAT, 2011).
É importante notar que os sumidouros naturais de carbono possuem
características múltiplas, que se caracterizam não apenas com objetivos de
mitigação de GEE, mas também, por exemplo, de conservação da natureza,
aumento dos índices de permeabilidade, e favorecem o embelezamento dos
espaços urbanos, colaborando para a criação de uma melhor qualidade de vida à
população através dos serviços ambientais prestados em diferentes níveis.
As estratégias de mitigação que envolvem a redução de emissão
propriamente ditas demandam um estudo profundo e personalizado da região onde
serão aplicadas.

Como dito, as cidades não figuram [ainda] como Partes nas

negociações do Protocolo de Quioto, embora sejam partes interessadas de acordo
com a estrutura do Direito Ambiental Internacional, e desde 2005, tenham operado
como observadora nas negociações do UNFCCC, pela participação da local
governments and municipal authorities constituency. Neste sentido, as estruturas de
redes de cidades têm prestado um importante serviço nesse engajamento político
das ações de governança interescalares, e, para a sistematização de ações, o ICLEI
desenvolveu uma metodologia para abordagem estratégica de políticas urbanas de
mudanças climáticas, que tem sido bem aceita pela comunidade internacional. Esta
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conta com os alguns marcos a serem seguidos (aqui adaptados para o quesito
mitigação):
1. Elaborar de um inventário detalhado para identificação de setores chave das
emissões de GEE, tanto municipais (isto é, decorrentes dos serviços
municipais), como das áreas comunitárias e privadas;
2. Estabelecer metas para redução de emissões;
3. Desenvolver e adotar planos locais de curto e longo prazo para redução de
emissões;
4. Implementar o plano de ação local e todas as medidas nele apresentadas; e,
5. Monitorar e relatar as emissões de GEE e a implementação de ações e
medidas.
O inventário vai apontar a contribuição de cada um dos setores (energia,
transporte, edifícios, lixo etc.) para as emissões locais, e, de acordo com a história e
momento da cidade, definir que ações podem ser tomadas e em que medida. Aqui,
percebe-se que a meta é mais maleável – pois dependente das características locais
– do que a apresentada pelo Protocolo de Quioto, que define a mesma meta para
todos os países do Anexo I.
Não obstante as particularidades de cada cidade, diversas boas soluções
podem ser replicadas em áreas chaves, como ambiente construído, infraestrutura e
transporte.
Com os edifícios respondendo por cerca de 40% do consumo de energia
mundial, sua eficiência energética, e do ambiente construído em geral, está se
tornando um objetivo central das políticas energéticas em nível regional, nacional e
internacional (UN-HABITAT, 2011).
Um estudo realizado em 2009 pelo The World Business Council for
Sustainable Development, indicou que o setor da construção civil deve cortar o
consumo de energia de edifícios em 60% até 2050 para que se consiga atingir a
meta global de mitigação recomendada pelo IPCC.

Para tanto, as abordagens

políticas acerca da redução de emissões de GEE têm sido focadas prioritariamente
nas questões de eficiência energética, sobre três pilares: incentivos econômicos (por
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exemplo, taxas, preços da energia fornecida), requisitos de regulamentação (códigos
ou padrões de qualidade) e programas informativos (campanhas sobre o uso de
energia, auditorias energéticas) (UN-HABITAT, 2011).
Adicionalmente ao inventário de emissões, é interessante a realização de
outros estudos que possam servir de indicadores ambientais e também propiciar
uma melhor visualização dos fluxos de consumo energético, como no caso da
pesquisa realizada pela Columbia University (2012), EUA, sobre o consumo de
energia de Nova York:
Figura 5 – Mapa de consumo energético em Nova York

Fonte: Howard (2012)
Contudo, por mais que uma análise detalhada clarifique as metas para
políticas de redução de consumo a curto (troca de bulbos por outros mais eficientes)
e médio prazo (por exemplo, áreas prioritárias para retrofit), é importante que para
políticas de longo prazo se considere não apenas as emissões incorporadas ao
processo construtivo, mas também a relação entre arquitetura e padrões
construtivos, com o metabolismo próprio da cidade. Explica Romero (2009, p. 942943) que

38

[...] o consumo de energia de cada um deles [os edifícios] tem sido
cada vez mais elevado e o projeto de arquitetura e as decisões
tomadas nas etapas de concepção são comprovadamente parte
desse processo, pois um projeto adequado às condições climáticas
locais pode reduzir significativamente os consumos dos usos finais:
iluminação artificial e condicionamento ambiental (resfriamento e
aquecimento).

Também a infraestrutura urbana, especialmente no que se relaciona à energia
(eletricidade e gás), sistemas de água, saneamento e tratamento do lixo, são áreas
críticas para as emissões atuais e futuras de GEE (UN-HABITAT, 2011).
De certa forma independente do que o inventário de emissões demonstrar,
existem ações que contribuem para uma gestão pública mais eficiente e sustentável,
contribuindo para a qualidade de vida local e para o cumprimento das metas
internacionais de mitigação.
Tanto para o fornecimento de eletricidade quanto para o de água, há
alternativas descentralizadas que podem ser adotadas e que contribuem para o bem
estar ambiental.

Uma recomendação que tem sido amplamente divulgada é o

desenvolvimento, na escala municipal, de sistemas de energia renováveis, buscando
a descentralização: algumas turbinas eólicas, ou placas de captação de energia
solar para construções individuais ou bairros. Para a água, a escala pode ser ainda
mais reduzida, através do desenvolvimento de sistemas prediais independentes para
reuso de águas. Em ambos os casos, esquemas de redução por meio de aparelhos
eficientes para redução de consumo de eletricidade e de água podem ser utilizados.
Já o lixo, apesar de não tem uma grande participação nas emissões mundiais,
na esfera local tem grande relevância, inclusive para a saúde pública. O manejo dos
resíduos sólidos deve contar com um sistema de redução, reutilização e reciclagem,
com o objetivo de diminuir o que deve ser efetivamente descartado nos aterros
sanitários. Essas medidas já reduzem em grande medida as emissões de GEE
originárias dos resíduos.
Adicionalmente, estratégias para geração de energia por meio do lixo têm se
popularizado independentemente do nível de desenvolvimento do país (respeitadas
diferenças fundamentais), pois podem ser usados tanto para produção local de
energia, como para venda de créditos de carbono no mercado internacional. Dessa
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maneira, as emissões decorrentes do lixo podem ser grandemente reduzidas, ou
mesmo eliminadas (UN-HABITAT, 2011).
Finalmente, quanto aos transportes, uma pesquisa realizada em 2009 sobre
planos de mudanças climáticas de trinta cidades ao redor do mundo apontou que as
ações mais comuns de mitigação em transportes são o desenvolvimento de suas
modalidades coletivas, a implementação de tecnologias mais limpas (biodiesel e
hidrogênio), a promoção de meios de transporte não-motorizados (rotas de ciclovias
seguras e outros estímulos, como a locação pública de bicicletas) e a realização de
campanhas de conscientização pública sobre mobilidade urbana (UN-HABITAT,
2011).

Apesar de não ter como objetivo inicial a mitigação de GEE, um dos

sistemas que têm eficientemente se proliferado nos países em desenvolvimento
(inclusive em Bogotá, Colômbia, e Curitiba, Brasil) é o bus rapid transit (BRT), pois
podem ser implementados mais facilmente e com um custo mais reduzido do que
outras alternativas, como o metrô.
Pelo exposto, percebe-se que a elaboração de um bom plano municipal de
mitigação depende de se entender essa nova dimensão ambiental da cidade: a
energética. Com o desafio de seu permanente dinamismo e impalpabilidade,
demanda inevitavelmente uma análise holística dos serviços urbanos e constante
fiscalização.
2.3.2 Estratégias de adaptação
Diferentemente das medidas de mitigação, as estratégias de adaptação
começaram a ganhar mais destaque na comunidade internacional apenas mais
recentemente, visto que as reduções de GEE não atingiram as metas esperadas –
ao mesmo tempo em que o mundo começou a atentar para a maior frequência de
eventos climáticos extremos. Nesse meio tempo, de acordo com o World Bank
(2010) cidades e seus habitantes “não tem outra opção a não ser adaptarem-se aos
impactos das mudanças climáticas”.

Sobre a relevância do tema, Rajendra

Pachauri, presidente do IPCC, adverte:
Quando falamos de
naturais, todos têm de
sociedade civil… por
Todos deveriam estar

eventos climáticos extremos e desastres
estar interessados, tanto os políticos quanto a
causa dos impactos sociais e econômicos.
interessados. Vejo os efeitos dramáticos dos
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desastres naturais em todo o mundo, e há milhares, por vezes
milhões de pessoas atingidas (FAPESP, 2012).

A compreensão das políticas de adaptação passa necessariamente pelo
entendimento de conceitos fundamentais: a própria adaptação, capacidade de
adaptação e déficit de adaptação; além dos conceitos já apresentados de impacto,
exposição a riscos, resiliência e vulnerabilidade.
Pela definição do IPCC adequada à realidade das cidades, adaptação é o
ajustamento das pessoas e dos sistemas urbanos em resposta aos efeitos das
mudanças climáticas atuais ou previstas, em ordem de reduzir ou moderar seus
impactos negativos (UN-HABITAT, 2011). O objetivo final da adaptação é a
construção de uma cidade resiliente, através da redução da vulnerabilidade (social e
de infraestrutura), de modo que funções vitais sejam mantidas em situações de
impacto.
Capacidade de adaptação, também chamado de resiliência, é a capacidade
inerente de um sistema (por exemplo, o governo municipal), população (comunidade
de baixa renda), ou indivíduos de agir no sentido de ajudar a reduzir as perdas, ou
acelerar a recuperação de qualquer impacto da mudança do clima (UN-HABITAT,
2011). É o oposto de vulnerabilidade.
Essas capacidades estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento, já
que incluem, por exemplo, conhecimento, suporte institucional e financeiro, além de
recursos tecnológicos.
A falta de capacidade de adaptação trouxe o conceito de “déficit de
adaptação”, entendido como o déficit de infraestrutura, provisão de serviços e dos
sistemas institucionais e governamentais de agir para promover a adaptação (UNHABITAT, 2011).
Em comparação com os planos de mitigação, os planos de adaptação são
mais amplos, pois há uma dimensão de proximidade maior com aspectos sociais;
deve haver mais claramente uma integração entre os diversos atores que participam
da governança urbana, como poder público, iniciativa privada e população.
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Para a elaboração de tais planos de adaptação, primeiramente, a exemplo
dos planos de mitigação onde deve ser realizado um inventário de emissões, devem
ser conhecidas as características geofísicas do território e o histórico de eventos
climáticos, para que se possa tentar definir o cenário de risco que mais se adequa à
realidade do local. Conhecido o cenário climático, esse deve ser confrontado com
as avaliações e mapeamentos de riscos e vulnerabilidades (UN-HABITAT, 2011). A
partir desses, outros estudos poderão desdobrar a questão por setores,
diagnosticando como os riscos podem impactá-los:
Figura 6 – Setores impactados por eventos extremos

Fonte: CARMIN et al (2012)

Assim, as medidas de adaptação dependem estritamente da realidade de
cada local – não adianta a mera “importação” de planos, muito embora conhecer as
medidas que vem sendo propostas por outras cidades é sempre enriquecedor, pois
vários riscos são prováveis de acontecer em diferentes locais.
Acerca de tais medidas, especificamente constante nos planos de adaptação
às mudanças climáticas, não se pode esquecer que se tratam de planos recentes,

42

globalmente falando, de sorte que poucas estratégias já puderam ser efetivamente
implantadas e mensuradas.
No entanto, em uma pesquisa conduzida em 2012 pelo Massachussets
Institute of Technology – MIT, em parceria com o ICLEI, foram realizadas enquetes
com as cidades parceiras do ICLEI visando mensurar quantas estavam planejando
com vistas à adaptação climática, em qualquer estágio (CARMIN et al, 2012). No
total, 68% das cidades do mundo responderam positivamente à enquete –
interessante notar, que, dessas, 95% são latinoamericanas –, embora apenas 18%
já tenham planos sendo implementados, como demonstra a imagem abaixo
(CARMIN et al, 2012).
Figura 7 – Estado de implementação de planos de adaptação

Fonte: CARMIN et al (2012)

Não obstante, diversas medidas vem sendo sugeridas, derivadas das
diversas ciências que lidam com planejamento urbano e mudança do clima. Dentre
as sugestões, pode-se elencar algumas referentes ao aumento de temperatura de
longo prazo (3 e 5 graus), à quantidade e qualidade da água superficial e
subterrânea, ao aumento do nível do mar, à ocorrência de eventos climáticos
extremos, ao aumento na frequência e intensidade de chuvas rápidas, e ao aumento
na frequência e intensidade de ondas de calor e secas.
Em referência ao aumento da temperatura de longo prazo entre 3 e 5 graus,
tem-se como medidas adaptativas ações de planejamento urbano que reduzam o
efeito ilha de calor. Em uma escala macro, isso pode se refletir como um desenho
urbano que ofereça mais espaços abertos, de preferência vegetados (o plantio de
árvores pode ser uma meta concreta e mensurável), e, na escala micro, regulações
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que favoreçam a construção de modelos arquitetônicos mais eficientes para conforto
térmico com a inclusão de telhados verdes ou mesmo telhados de barro, que retém
o calor (UN-HABITAT, 2011).
Quanto à quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea, podem
ser adotadas alterações na legislação competente com a adoção de indicadores,
novas políticas que restrinjam o uso de água (aumento de preços, por exemplo),
políticas educacionais que estimulem o uso eficiente e programas para conservação,
e também medidas de infraestrutura, como a renovação e ampliação da capacidade
dos reservatórios (UN-HABITAT, 2011).
Com relação ao aumento do nível do mar pode-se mencionar medidas de
infraestrutura como a construção de diques e a criação de reservatórios de água;
medidas de planejamento urbano, como a remoção de pessoas e construções de
áreas inundáveis, e a elevação de prédios; medidas ecológicas, como a proteção da
costa por meio de mangues e outros ecossistemas (UN-HABITAT, 2011).
A construção de diques, a elevação de prédios (e outros tipos construtivos
que protejam de enchentes), e o planejamento urbano para redução de
vulnerabilidades também podem ser utilizadas nos riscos referentes aos eventos
climáticos extremos.

Outras medidas envolvem a elaboração de planos de

emergência, mudanças quanto aos hábitos populacionais frente ao risco de
desastres e como suprimentos de emergência. Também relacionados aos planos de
emergência, podem ser citados a necessidade do poder público em aprimorar os
sistemas de comunicação e de fornecimento de energia, ou mesmo em dispor de
sistemas alternativos (UN-HABITAT, 2011).
Já no caso do aumento de frequência e intensidade das chuvas de curta
duração, as medidas adaptativas relacionam-se diretamente ao planejamento
urbano físico territorial. É necessário o aprimoramento dos sistemas de drenagem,
tanto

naturais

quanto

construídos,

que

devem

ser

redimensionados.

Adicionalmente, é importante atentar para a capacidade de absorção do solo
urbano, principalmente os impermeáveis, que, juntamente com o planejamento da
cidade, devem ser utilizados de modo a reduzir a velocidade de escoação da água
(já que superfícies impermeáveis favorecem o rápido escoamento da água criando
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pontos de alagamento que poderiam ser evitados ou minimizados) (UN-HABITAT,
2011).
Por fim, quanto aos eventos de ondas de calor e secas, pode-se apontar,
novamente, as medidas que reduzam o efeito ilha de calor, mencionadas acima, e
também a redução do tráfego urbano (UN-HABITAT, 2011).
Note-se que em diferentes momentos o aumento da vegetação urbana é
apontado como estratégia, tanto para redução do calor (conforto térmico) como para
os eventos relacionados ao aumento da pluviosidade. No entanto, além desses,
como visto na subseção anterior, o cuidado com a arborização urbana também é
estratégia de mitigação, pela captura de gases do efeito estufa.
Dessa maneira, é perceptível que tal medida – que integra a chamada
“infraestrutura verde” – é extremamente importante em ambas as situações, de sorte
que merecem ser melhor estudadas e exploradas pelos governos interessados na
promoção de planos municipais de mudanças climáticas.
Importante salientar que adaptar-se às mudanças climáticas têm duas
vertentes: (i) adaptação às mudanças graduais, por exemplo, nas médias de
temperatura, aumento do nível do mar e de precipitação e (ii) a redução e gestão
dos riscos associados a mais frequentes, severos e inesperados eventos climáticos
extremos (UNISDR, 2010).
Deve-se entender que adaptação e redução de desastres não são sinônimas,
mas estratégias complementares. Adaptação envolve também as situações que não
chegam a se caracterizar como desastres, mas que causam transtornos
consideráveis à rotina urbana (por exemplo, pontos de alagamento que interferem
no trânsito).

No entanto, não há como desenvolver um plano de mudanças

climáticas que não envolva obrigatoriamente a redução de desastres – que também
não necessariamente cumpre os requisitos de adaptação. São conhecimentos que
devem ser combinados em vista do bem público.
Devido à amplitude do que se propõe para os planos de adaptação, o
Programa de Assentamentos Humanos da ONU exemplifica quatro áreas principais
de ação:
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1. Promoção de melhorias nas habilidades relacionadas à capacidade de
adaptação, para as instituições envolvidas no planejamento;
2. Integração nas medidas de adaptação e mitigação nos sistemas de
planejamento existentes, políticas e programas;
3. Gestão dos impactos socioeconômicos das mudanças climáticas,
especialmente seus efeitos sobre a população mais vulnerável; e,
4. Aprimoramento das possibilidades de cooperação entre as partes
interessadas, tanto em nível local como entre as diferentes esferas de
governo.
Adicionalmente, há outras ações – mais objetivas – a serem tomadas:
identificar as opções de adaptação, analisar as políticas existentes em busca de
sinergias com o objetivo de adaptação (por exemplo, planos de redução de
desastre), estabelecimento de mecanismos institucionais para apoiar a ação local,
formulação ou modificação de políticas (por exemplo, de infraestrutura e manejo
costeiro) e explicitamente incorporar medidas de adaptação em outros projetos – no
caso brasileiro, isso significa a incorporação de tais parâmetros nos Planos Diretores
e nas normas de uso e ocupação do solo a estes relacionadas.
2.4

Incorporação da mudança do clima nas políticas locais
Quando um Estado é signatário de um acordo internacional, é esperado que

sejam por ele realizadas medidas que concorram para a promoção dos objetivos de
tal acordo. Em um assunto como a mudança do clima, que ainda é considerado
como “novo”, principalmente em sociedades onde o relacionamento com a natureza
é pautado na exploração, há muitas alterações a serem realizadas.
Sinteticamente, para a promoção dessas mudanças e a realização dos
objetivos, um governo (em qualquer escala de poder) pode optar pela criação de
uma lei ou programa específico sobre mudança do clima, ou, como mencionado
acima, promover alterações nos programas já existentes para que esses incluam
medidas de proteção climática.
Essa questão se revela importante ao passo que ambas as estratégias
possuem prós e contras.

Por um lado, a criação de uma nova lei ou plano

especificamente sobre mudança do clima propicia uma análise mais facilitada,
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inclusive

jurídica,

das

medidas

que

foram

propostas

e

o

consequente

acompanhamento para mensuração dessas.
Por outro lado, em sistemas jurídicos mais complexos, com grande
quantidade de leis, há o risco de que a lei de mudança do clima se torne apenas
“mais uma lei” e não seja efetivamente aplicada, pois pode não dialogar
suficientemente com o sistema. Neste caso, a integração da proteção climática em
outros planos que já sejam estabelecidos – normas urbanísticas, ambientais, etc –
pode ser mais eficiente.
Além deste aspecto, há outra questão a ser ponderada pelos governos
municipais. Muito embora atualmente se esteja presenciando, desde a COP-15,
uma alteração nos polos de poder para que medidas de adaptação e mitigação
sejam realizadas conjuntamente, isso traz implicações técnicas e políticas.
Se por um lado existem medidas, como a arborização urbana, que podem
atuar beneficamente nas duas frentes, em outras, como a ocupação do solo,
abordado neste trabalho, os limites e balanços entre a melhor forma ainda são muito
discutidos. Desta maneira, diversas cidades ainda tendem a priorizar uma ação
sobre a outra, em geral, mitigação sobre adaptação – já que mitigação é
historicamente a ênfase dada na política climática.

No entanto, cidades, e sua

municipalidade, são órgãos locais de administração pública, que devem atuar
localmente e, em síntese, buscar garantir a melhor qualidade de vida para a sua
própria população.
Na mudança do clima, como em outros tantos desafios “glocais”, a resposta
parece ser a mesma: apenas o caso concreto, bem estudado, poderá servir para
responder tais questionamentos.
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3
A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE
URBANO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

E

DESENVOLVIMENTO

Para tratar juridicamente acerca de planos municipais de mudanças climáticas
há de se retornar ao diploma jurídico basilar, a Constituição Federal. Dois são os
pontos principais a serem considerados, ambos bastante importantes e avançados
da CF/88: a proteção ao meio ambiente e a política de desenvolvimento urbano 7.
3.1

O Estado Constitucional Ecológico
Seguindo

doutrina

alemã,

Canotilho

(2003)

explica

que

o

Estado

Constitucional, além de ser um Estado de Direito Democrático e Social, deve ser
também um Estado regido por princípios ecológicos:
Um Estado Constitucional Ecológico pressupõe uma concepção
integrada ou integrativa de ambiente e, consequentemente, um
direito integrado e integrativo do ambiente. Tal conceito aponta para
a necessidade de uma proteção global e sistemática que não se
reduza à defesa isolada dos componentes ambientais naturais (ar,
luz, água, solo vivo e subsolo, flora, fauna) ou dos componentes
humanos (paisagem, patrimônio natural e construído, poluição)
(CANOTILHO, 2003, p. 105)

Não se trata de missão fácil, já que “essa visão nos obriga a passar de uma
compreensão monotemática para um entendimento multitemático que obriga a uma
ponderação ou balanceamento dos direitos e interesses existentes de uma forma
substancialmente inovadora” (CANOTILHO, 2003, p. 106).
Adicionalmente, Freiria (2011, p. 12), ao se referir às políticas públicas
ambientais brasileiras, aponta para as “limitações dos métodos tradicionais e
unidimensionais de utilização do direito, fundamentados estritamente nos comandos
da legislação, para atender às novas demandas ambientais”.

Além disso, “a

concepção integrativa obriga a uma avaliação integrada de impacto ambiental sobre
os próprios planos, [...] [que] implica [em] uma notável alteração das relações entre

7

De acordo com Lenza (2010), é de se salientar que muito embora o estudo jurídico seja
comumente dividido em áreas para a facilitação do estudo, o Direito, e a Constituição, é uno:
não é possível ignorar as inter-relações que se formam entre os diversos setores. Essa
realidade fica ainda mais clara com fulcro no tratamento despendido às cidades, com sua
emergência no cenário nacional e internacional.
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as dimensões ambientais e as dimensões urbanísticas”8 (CANOTILHO, 2003, p.
106).
Neste trabalho, busca-se essa visão integrada e multidimensional de
ambiente natural e de componentes humanos (aqui incluídos os fatores econômicos
e sociais), tendo como centro os aspectos jurídicos do desenvolvimento urbano.
3.2

Considerações acerca do Meio Ambiente
Em vista da crescente preocupação com a problemática ambiental (Milaré,

2009), foi dedicado ao tratamento do meio ambiente um capítulo próprio na
Constituição Federal, inserido no Título VIII – Da Ordem Social, emparelhado aos
capítulos sobre educação, família, e ciência e tecnologia, por exemplo.
A escolha da constituinte para tal enquadramento aponta, evidentemente,
para uma ênfase dada ao aspecto social, visto que “o social constitui a grande meta
de toda ação do Poder Público e da sociedade” (MILARÉ, 2009, p. 154), conforme
indicam os objetivos fundamentais da República (art. 3º, CF), e também porque a
ordem social tem como objetivos o bem-estar e a justiça social.
Dispõe o artigo 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.

Para bem entender a relação constitucional entre meio ambiente e
desenvolvimento urbano, cabe, a priori, a análise do caput do art. 225, combinada
com a proposta do Estado Constitucional Ecológico, apresentado no item anterior.
Neste sentido, podem-se considerar quatro postulados de razão prática para a
compreensão das novas demandas ambientais, sob a ótica jurídica (CANOTILHO,
2003; NALINI, 2010).
Primeiramente, e inclusive por esta pesquisa relacionar-se diretamente com
as demandas ambientais internacionais, tem-se presente o postulado globalista, que
8

Por exemplo, em Portugal, a Lei de Bases do Ambiente estipula em seu artigo 5º o meio
ambiente como o “conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações, e dos
factores econômicos sociais e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato,
sobre os seres vivos e a qualidade de vida do Homem” (CANOTILHO, 2003).
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inspirou o legislador a dedicar um capítulo ao meio ambiente na Carta Magna
(MILARÉ, 2009). Este supõe que a tutela ambiental deve ser feita por sistemas
jurídicos internacionais e supranacionais, para que se desenvolva um padrão
ecológico internacional razoável para se tratar do planeta em sua integridade. Isso,
por sua vez, daria origem a uma estrutura de responsabilidade global. No caso das
mudanças climáticas, essa responsabilidade se traduz claramente na redução das
emissões de GEE.
Nesta estrutura, os governos locais são de fundamental importância, já que
são esses que conseguem a “densificação positiva dos standards ecológicos”
(NALINI apud CANOTILHO, 2010, p. 28) estabelecidos internacionalmente, e como
aqui se sustenta, para o combate às mudanças climáticas, encontram o respaldo no
ordenamento das cidades.
Segundo, há a perspectiva individualista, que se traduz no direito individual
fundamental ao ambiente. A perspectiva individualista é expressa claramente na
CF: “todos9 têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Perceba-se
que o sujeito de direito conforme expresso na CF é o homem, mantendo o
legislador, neste ponto, a visão antropocêntrica de meio ambiente.

Procura-se

tutelar o meio ambiente tendo em vista o bem-estar humano, não sendo, neste
momento, o meio ambiente e seus elementos sujeitos de direito per se.
Contudo, qual a definição de “meio ambiente”? De acordo com Milaré (2009),
não há consenso entre os especialistas sobre o que seja “meio ambiente”, pois este
se trata de “uma noção camaleão, que exprime, queiramos ou não, as paixões, as
expectativas e as incompreensões daqueles que dele cuidam” (MILARÉ apud
PRIEUR, 2009, p. 112).
Já a conceituação jurídica pode se distinguir em duas perspectivas, estrita e
ampla (MILARÉ, 2009).

Na visão estrita, o meio ambiente é “a expressão do

patrimônio natural e as relações com e entre os seres vivos [...] [desprezando] tudo
aquilo que não diga respeito aos recursos naturais” (MILARÉ, 2009, p. 113). A
concepção ampla, por sua vez, refere-se à “interação do conjunto de elementos
9

Em referência ao artigo 5º da Constituição Federal, o vocábulo “todos” dirige-se aos
“brasileiros e estrangeiros residentes no País, sem distinção de qualquer natureza”.
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naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida
em todas as suas formas” (MILARÉ apud SILVA, 2009, p. 114). Por essa união de
elementos naturais, artificiais e culturais é que se caracteriza o “patrimônio
ambiental” (MILARÉ, 2009, p. 282).
Muito embora a concepção ampla de meio ambiente traga em seu bojo a
visão de uma necessária integração, ela também explicita a cisão que normalmente
surge ao se tratar dos aspectos do ambiente: (i) o meio ambiente artificial,
constituído pelo espaço urbano construído; (ii) o meio ambiente cultural, que integra
o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, e que, “embora artificial,
em regra, como obra do homem, difere do anterior [...] pelo sentido de valor especial
que adquiriu ou de que se impregnou” (SILVA, 2007, p. 833); e (iii) o meio ambiente
natural ou físico, constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e
pela flora, “enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a
correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico
que ocupam” (SILVA, 2007, p. 833).
Para Silva (2003), é sobre o meio ambiente natural que trata o artigo 225 da
Constituição Federal; também é este que a Lei nº 6.938/81, Política Nacional do
Meio Ambiente, regula, ao definir o entendimento de “meio ambiente”, em seu artigo
3º, como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Ambos se filiam, portanto, à visão restrita de meio ambiente.

Ao adotar esta

posição,
[...] tanto a Lei 6.938/1981 quanto a Lei Maior omitem-se sobre a
consideração essencial de que o ser humano, considerado como
indivíduo ou como coletividade, é parte integrante do mundo natural
e, por conseguinte, do meio ambiente. Esta omissão pode levar
facilmente à ideia de que o ambiente é algo extrínseco e exterior à
sociedade humana, confundindo-o, então, com seus componentes
físicos bióticos e abióticos, ou com recursos naturais e ecossistemas.
É de se observar que este equívoco passou para as Constituições
Estaduais e, posteriormente, para as Leis Orgânicas de grande parte
dos Municípios (MILARÉ, 2009, p. 116).

Não obstante a posição do douto legislador, para fins doutrinários da adoção
de uma concepção integrada ou integrativa do ambiente, defendida por Canotilho e
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explicada acima, parece mais adequada a definição de meio ambiente elaborada por
Coimbra, que contempla as relações da sociedade humana com o entorno:
Meio ambiente é o conjunto de elementos abióticos (físico e
químicos) e bióticos (flora e fauna), organizados em diferentes
ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem,
individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao
desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos
recursos naturais e das características essenciais do entorno, dentro
das leis da natureza e de padrões de qualidade definidos (grifo
nosso) (MILARÉ apud COIMBRA, 2009, p. 114).

Seguindo na análise do dispositivo, de acordo com os aspectos do Estado
Constitucional Ecológico, tem-se a perspectiva publicística. Esta considera o
ambiente como bem público de uso comum (NALINI, 2010, p. 28), e,
constitucionalmente, “ao proclamar o meio ambiente como ‘bem de uso comum do
povo’, foi reconhecida a sua natureza de ‘direito público subjetivo’, vale dizer,
exigível e exercitável em face do próprio Estado, que tem também a missão de
protegê-lo” (MILARÉ, 2009, p. 144).
Por fim, em quarto lugar, há a perspectiva associativista, que se aproxima da
visão do ambiente como bem público, e sugere a “reabilitação da democracia dos
antigos”, isto é, “estimular a democracia da participação” (NALINI, 2010, p. 28). Vale
dizer, a defesa e preservação do meio ambiente cabe tanto ao Poder Público –
Legislativo, Executivo e Judiciário – quanto à coletividade, de modo que “fala-se hoje
em comunitarismo ambiental ou de uma comunidade com responsabilidade
ambiental” (NALINI, 2010, p. 29).
Nesta “tarefa de cidadania ambiental” (NALINI, 2010, p. 28) inclui-se a
responsabilidade intergeracional, expressa no caput do artigo 225, diretamente
relacionada às disposições internacionais sobre o desenvolvimento sustentável.
Este “refere-se a um conceito de economia que conserva o recurso sem esgotá-lo”
(MACHADO apud SHULTZE-FIELITZ, 2006, p. 124), respondendo às necessidades
do presente, sem comprometer a possibilidade para as gerações futuras de vir a
satisfazer suas necessidades, inclusive desenvolvimentistas.
Além dos elementos tratados acima, o caput do artigo 225 conduz a análises
complementares. Perceba-se que, embora como salientado por Silva, o dispositivo
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se refira ao chamado meio ambiente natural, esse não é por si só sujeito de direitos.
O detentor do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o homem, e o
objetivo é assegurar a este a sadia qualidade de vida, essencial ao desenvolvimento
humano e social.
A escolha da expressão “meio ambiente ecologicamente equilibrado 10” referese à “harmonia das relações e interações dos elementos do habitat, mas deseja
especialmente ressaltar as qualidades do meio ambiente mais favoráveis à
qualidade de vida” (SILVA, 2007, p. 838). Assim:
O que o Direito visa proteger é a qualidade do meio ambiente, em
função da qualidade de vida. Pode-se dizer que há dois objetos de
tutela, no caso: um imediato – que é a qualidade do meio ambiente –
e outro mediato – que é a saúde, o bem-estar e a segurança da
população, que vêm sintetizando na expressão ‘qualidade de vida’
(SILVA, 2007, p. 836).

Sendo o homem titular do direito ao meio ambiente equilibrado para
assegurar a sua própria qualidade de vida, em uma visão claramente
antropocêntrica, não há o que se questionar sobre a necessidade de estender esse
critério ambiental aos locais onde o homem contemporâneo predominantemente
ocupa: as cidades.
3.3

Considerações acerca do Desenvolvimento Urbano
De acordo com o Ministério das Cidades (2004), no Brasil cerca de 80% da

população vive em áreas urbanas. O meio urbano é, portanto, dimensão essencial
onde o mandamento constitucional da qualidade sadia de vida deve se manifestar,
respeitando o caso e as necessidades individuais para o aproveitamento de todos.
3.3.1 Fundamentos da Ordem Econômica
Enquanto a Constituição Federal tratou majoritariamente do Meio Ambiente
com ênfase em seu aspecto social, a Política de Desenvolvimento Urbano foi
inserida no Título da Ordem Econômica e Financeira, emparelhada ao Sistema
Financeiro Nacional.

10

“O equilíbrio natural – lembra H. Friedel – não é como o de uma balança imóvel,
carregada de pesos iguais repartidos entre os dois pratos. É antes o equilíbrio de um
pêndulo, com oscilações regulares” (SILVA, 2007, p. 838).
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O artigo 170, caput, CF, introduz a questão da ordem econômica, que se
funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, objetivando assegurar
a todos existência digna, de acordo com os ditames da justiça social.

Desta

maneira, o legislador manteve como raiz da ordem econômica o regime capitalista –
essencialmente individualista –, mas, ao mesmo tempo, procurou compatibilizá-lo
com o bem coletivo, delimitando-o pela justiça social (SILVA, 2007). Perceba-se que
a justiça social é o ponto onde a ordem econômica se harmoniza com a ordem social
(SILVA, 2007), que tutela o meio ambiente, como visto no item anterior.
Para atingir os previsto no caput, o legislador elencou princípios, dos quais,
para os fins da presente pesquisa, merecem destaque os incisos II, III e VI, a saber,
propriedade privada, função social da propriedade (que serão oportunamente
discutidos) e defesa do meio ambiente, incluído pela Emenda Constitucional nº
42/2003.
Assim como a justiça social faz o elo principal entre as ordens social e
econômica, também a defesa do meio ambiente aparece como princípio da ordem
econômica, de maneira que o constituinte “não contemplou o ambiente como mero
instrumento para aproveitamento econômico e geração de riquezas” (MILARÉ, 2009,
p. 156). Esta postura revela a noção de desenvolvimento sustentável como diretriz
da ordem econômica, explicitando o tripé sociedade, economia e proteção
ambiental. Para Silva:
As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito
à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do
homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo
da tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor
preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações
como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de
propriedade, como as da iniciativa privada. Também estes são
garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem
primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando
se discute a tutela da qualidade do meio ambientem que é
instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se
protege é um valor maior: a qualidade da vida humana (SILVA, 2004,
p. 827).

Adicionalmente, interessante notar que embora economia e ecologia apenas
mais recentemente tenham começado a ser tratados de modo complementar, e não
mais como opostos, na intenção original tanto o vocábulo “economia” quanto
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“ecologia” tem sua raiz na palavra grega “oikos”, que significa “casa”. Neste
diapasão, ecologia é a ciência que estuda os meios biótico e abiótico (“tudo que há
em casa”), enquanto economia é a disciplina que lida com seus aspectos numéricos,
com a administração dos bens naturais.
3.3.2 Política Urbana: um capítulo para o ambiente construído
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a incluir
diretrizes específicas para uma política urbana, “e talvez seja a única do mundo a
tratar diretamente [desta]” (PINTO, 2010, p. 117). Essa previsão constitucional foi
reflexo das preocupações com os problemas urbanos (habitação, transporte e
saneamento), que ganharam importância a partir da década de 1940, quando os
núcleos urbanos passaram a ter um crescimento progressivamente alto, pois,
inicialmente, “a questão do crescimento urbano não era vista como problemática, e
sim um salutar reflexo do desenvolvimento do país” (JORGE, 2009, p. 749)11.
Os artigos 182 e 183 trazem as bases da política de desenvolvimento urbano,
que foram posteriormente reguladas pela Lei nº 10.257/2001, autodenominada
“Estatuto da Cidade”, que será objeto de análise específica nas próximas seções, de
sorte que neste momento são suscitados apenas aspectos introdutórios.
Dispõe o artigo 182:
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes.

Por meio do caput é possível se depreender elementos fundamentais à
compreensão da política urbana. Primeiro, a política urbana cabe essencialmente
ao município, devendo ser por ele implementada; segundo, esta deve seguir as
diretrizes gerais fixadas na Lei Federal nº 10.257/2001, como mencionado acima,

11

A urbanização ocupa, de fato, uma posição de destaque em relação ao desenvolvimento
econômico: “existe uma relação quase perfeita entre a urbanização e a prosperidade por
todas as nações. Em média, quando a participação da população urbana de um país cresce
em 10%, o rendimento per capita desse mesmo país cresce em 30%. A renda per capita é
quase quatro vezes maior nos países onde a maioria do povo vive nas cidades do que
naqueles onde a maior parte da população vive em zonas rurais” (GLAESER, 2011, p. 7).
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visto que à União compete instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, nos
termos do artigo 21, XX, CF.
Além disso, a política urbana tem por objetivos (i) ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e (ii), garantir o bem-estar de seus
habitantes. Esses dois objetivos se relacionam diretamente, e, pode-se dizer, o
segundo depende do primeiro. Na medida em que as funções sociais da cidade são
plenamente desenvolvidas, aos seus habitantes também é garantido o bem-estar; “a
questão está em saber exatamente o que são as funções sociais da cidade” (SILVA,
2007, p. 737). Entre elas estão:
a garantia do direito a cidades sustentáveis; a gestão democrática
por meio da participação da população; a cooperação entre governos
e iniciativa privada; oferta de equipamentos urbanos; o controle do
uso do solo; a integração e complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais; a adoção de padrões de produção e consumo de
bens e serviços; a justa distribuição dos ônus e benefícios
decorrentes do processo de urbanização; a adequação dos
instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano; a
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural; a regularização fundiária – entre
outros, que agora o Estatuto da Cidade desenvolve. (SILVA, 2007, p.
737)

Conforme se desenvolvem as diversas ciências relacionadas ao planejamento
urbano, também se alteram as visões jurídicas do que seriam as funções sociais da
cidade necessárias para que se atinja o bem-estar das populações urbanas,
devendo ser agregadas questões inclusive de cunho originariamente internacional,
como as mudanças climáticas.
Para atingir os objetivos do artigo 182, caput, os §§ 1º e 2º explicitam as
escalas macro e micro da política urbana: o plano diretor e a propriedade 12,
respectivamente.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

12

A propriedade e sua função social será objeto de análise específica na seção
subsequente.
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Em linhas gerais para a finalidade introdutória dessa subseção, o plano diretor
aparece como instrumento de desenvolvimento integral para o município, passando
a “‘tábua de salvação’ do desenvolvimento urbano” (JORGE, 2009, p. 753).
Na abordagem constitucional da política urbana há a influência de diferentes
modelos internacionais de sistemas de planejamento urbano: o norte-americano, o
britânico e o europeu continental, o que criou uma situação sui generis no Direito
brasileiro (PINTO, 2010). Pinto (2010) explica que, pela leitura do artigo 182 da
Constituição Federal, temos o plano urbano europeu continental; a legislação
infraconstitucional, conforme instrução provida pelo Estatuto da Cidade, confirma
esse entendimento ao vincular diversos instrumentos de controle do uso do solo ao
plano diretor.
Por outro lado, devido à sistematização tardia do direito urbanístico no Brasil,
existem casos pontuais que fogem a este padrão, como no caso da cidade de São
Paulo, que foi fortemente influenciada pelo modelo norte-americano, onde “o Plano
Diretor é considerado um documento programático, enquanto a programação
detalhada do território é feita na ‘lei de zoneamento’” (PINTO, 2010, p. 95).
Já o artigo 183 complementa a diretriz básica de planejamento urbano ao
tratar da dita “usucapião constitucional”, que explicita claramente o objetivo de
garantir a justiça social, no caso, por meio da regularização fundiária.
3.3.3 A propriedade e sua função social
A propriedade ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico brasileiro.
Enquanto parte do direito público, é assegurada constitucionalmente como direito
fundamental e definida como cláusula pétrea; sob a ótica privada, está na base de
sustentação de um dos pilares do sistema jurídico e juntamente com o contrato e a
família compõe o tríplice sustento das relações jurídicas. E no caso da política
urbana, a propriedade é seu elemento central. Neste sentido, o regime geral da
propriedade se assenta em dois diplomas principais, a Constituição Federal e o
Código Civil – e, em sendo urbana, o Estatuto da Cidade.
Na Constituição Federal, a primeira referência dada à propriedade se
encontra no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

Ao passo em que a CF garante que há a possibilidade inviolável do exercício
do direito de propriedade, em seguida estabelece que esta deverá atender a sua
função social.

A função social é, pois, o elemento de “equilíbrio igualador”

(CENEVIVA, 2003, p. 170) entre o direito inviolável da propriedade e suas limitações
ou restrições de ordem pública para garantir a justiça social. Pela redação da CF, a
função social da propriedade foi positivada
na condição e densidade de princípio jurídico [...] [pois] em um país
com as dimensões continentais do Brasil, convivem ‘muitos brasis’
(Darcy Ribeiro), impossibilitando a enumeração taxativa do interesse
social de cada propriedade, variando em concreto, topicamente de
acordo com a comunidade em que se insere e suas características
próprias (PEREIRA, 2004,).

Por seu turno, princípio:
Principium, tal como ‘príncipe’ (princeps) e ‘principal’ (principalis-e),
provém de primum (primeiro) + capere (‘tomar’, ‘pegar’, ‘apreender’,
‘capturar’). Primum capere significa ‘colocar em primeiro lugar’.
Assim, ao nascer, o termo ‘princípio’ não significa o que está em
primeiro lugar, mas aquilo que é colocado em primeiro lugar, aquilo
que se toma como devendo estar em primeiro lugar, aquilo que
merece estar em primeiro lugar. A distinção é importante, porque à
base do termo está, como se vê, uma distinção valorativa. (CUNHA,
2003, p. 261)

Portanto, a exata compreensão do que constitui a função social da
propriedade depende de uma análise específica, que considere tanto a natureza da
propriedade, quando imobiliária – se rural ou urbana – e, sendo urbana, da realidade
onde se encontra espacialmente.

Não há, assim, uma “fórmula” exata que se

aplique a toda e qualquer propriedade; inclusive porque, da forma como aparece na
Constituição, a função social é um conceito mutável, que deve se adequar temporal
e espacialmente. Como visto, princípio é aquilo que se coloca em primeiro lugar, o
que deve nortear a aplicação do direito de propriedade, e depende da necessária
ponderação de valores.
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No sentido de caracterização da função social conforme a situação da
propriedade imobiliária, a principal divisão, trazida pela própria Constituição, referese às propriedades em zonas urbanas ou rurais.
A propriedade rural atinge sua função social pelo exercício simultâneo dos
requisitos apresentados pelo art. 186, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, quais sejam (i) o aproveitamento racional e adequado, (ii) a
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente, (iii) a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e
(iv) a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Na função social da propriedade rural há, portanto, uma vocação explícita de seu
relacionamento com o meio ambiente biofísico, ou “natural”.
No caso da propriedade urbana, sua função social também é prevista
objetivamente pela CF, que em seu artigo 182, §2º dispõe que a função social é
cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
(ambiente artificial ou construído) expressas no plano diretor. É a qualificação do
solo como urbano que dá a conotação essencial da propriedade urbana; essa
qualificação por sua vez, se dá quando o solo é “ordenado para cumprir destino
urbanístico, especialmente a edificabilidade e a vialidade (de viário) – que não são,
por natureza, qualidades do solo” (SILVA, 2010, p. 80).
Independentemente das diferenças que existam entre as modalidades de
propriedade imobiliária e sua função social, ambas caracterizam-se como princípios
da atividade econômica, garantindo a materialização da ordem econômica e
financeira nacional (Art. 17, II e III, CF)13.
Contudo, para bem entender a função social da propriedade urbana na
Constituição Federal, é necessário analisarmos, ainda que em linhas gerais, a

13

A vocação econômica da propriedade é uma característica que a segue praticamente
desde o descobrimento do Brasil. Até 1822 o regime jurídico da propriedade de terras era a
sesmaria, que consistia em uma concessão de domínio condicionada ao uso produtivo da
terra. Em 1850, com a promulgação da Lei de Terras, corte fundamental do modo de
apropriação de terras, a propriedade foi colocada definitivamente na posição de bem
financeiro (ROLNIK, 1997).
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“propriedade” no Código Civil.

Ao tratar da propriedade do solo o Código Civil

começa por analisar a coisa em si:
Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e
subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu
exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam
realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não
tenha ele interesse legítimo em impedi-las.

Perceba-se que não impera no direito brasileiro a máxima romana do qui
dominus est soli dominus est usque ad coelos et usque ad inferos, isto é, quem é
dono do solo é também dono até o céu e até o inferno.

No caso brasileiro, a

propriedade não é absoluta, e a altura e a profundidade de que se é dono estão
condicionadas à utilidade do exercício, sendo o que parte da doutrina jurídica
denomina como “limitações ao direito propriedade”, juntamente com a função social.
Contudo,
Parece mais conveniente falar-se, no lugar de limitações ao direito de
propriedade, em elementos que participam do delinear dos contornos
no direito de propriedade, do traçar o seu perfil, tal qual, hoje, se
apresenta. Aliás, na realidade, em rigor, o que se ‘limitou’, ou seja, o
que vem sendo concebido de forma diversa, não é a essência da
propriedade, mas a extensão da expressão prática dos poderes
afetados ao ‘dominus’, predominantemente. O perfil último e final do
direito de propriedade, e da expressão prática dos poderes que dela
derivam, se extrai, efetivamente, de um mosaico de leis, de que faz
parte a própria Constituição Federal, que prevê o direito de
propriedade, passando pelo Código Civil, até às leis de zoneamento,
de âmbito municipal. (GONÇALVES apud ARRUDA ALVIM, 2010,
p.246)

Conforme o art. 1229 há a questão essencial da “utilidade do exercício”, que
conduz diretamente de volta à discussão da função social da propriedade urbana na
Constituição Federal, para a análise deste “mosaico” que delineia os contornos da
propriedade. Objetivamente, como visto, esta é alcançada pela obediência ao plano
diretor, sendo que a ele se vinculam as demais normas de uso e ocupação do solo e
estratégias de desenvolvimento urbano na esfera local.
Maiores esclarecimentos são dados pelo art. 182, §4º, CF, que define que:
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena,
sucessivamente, de:
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I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida
pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais. (grifo nosso)

Este parágrafo é bastante revelador ao passo em que demonstra, através das
sanções previstas à não edificação, que o objetivo máximo do solo urbano, o meio
de exploração econômica por excelência da propriedade urbana, parece se
consubstanciar efetivamente na construção que se adere ao solo urbano –
denominada de bem imóvel ou propriedade imobiliária, nos termos do art. 79 do
Código Civil – que vem ao encontro do art. 1229 do CC, quando este dispõe que a
propriedade do solo urbano abrange o uso do subsolo e do espaço aéreo, criando
um volume, uma espacialidade a ser apropriada.
Desta maneira, pela análise do artigo 182 da Constituição Federal, parece ser
por meio do exercício do direito de construir que a propriedade urbana alcança seu
destino máximo, a “obediência ao plano diretor”, e cumpre a sua função social, pois
assim se manteriam equilibrados os fluxos e demandas de infraestrutura, para o
desenvolvimento do ambiente construído.
3.3.3.1 Uma função ambiental para a propriedade urbana?
A sintética análise realizada acima parece suprir as necessidades quando se
pensa em uma cidade como sendo única e exclusivamente um amontoado de
construções, que, de certa forma, é o que a separação dos aspectos do meio
ambiente pode tentar nos induzir.
No entanto, na abordagem desta pesquisa, que se propõe a uma análise
inclusiva acerca da necessária integração da abordagem do meio ambiente natural e
construído no espaço urbano, pergunta-se: será que a função social da propriedade
urbana se resume à construção para exploração econômica?
Como visto nos itens anteriores, juntamente com a propriedade e sua função
social, é princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente. Além disso, a
tutela do meio ambiente deve ser feita de modo a assegurar a qualidade de vida
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sadia de todos, e, sendo o Brasil um país majoritariamente urbano, esse direito deve
ser marcadamente assegurado nas cidades, onde a política de desenvolvimento
urbano também tem por objetivo garantir o bem-estar de seus habitantes.
Desta maneira, a propriedade tem uma importância ainda maior dentro do
sistema jurídico-urbanístico brasileiro. Sua relação com os princípios da ordem
econômica é emblemática, ao passo em que concretiza os objetivos da exploração
econômica, conformando-se à sua função social, de interesse público, e respeitando
o meio ambiente. Assim, é a propriedade o elemento que dá o enlace definitivo
entre desenvolvimento urbano e meio ambiente.
Tanto é assim que o próprio Código Civil, posterior ao Estatuto da Cidade,
ampliou diretamente a questão da função social para a dimensão ambiental:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas. (grifo nosso)

O §1º do art. 1228 expressa a diretriz constante no art. 225 da CF, outrora
discutido, que determina o dever de todos na proteção do meio ambiente, onde se
inclui a responsabilidade dos proprietários na conservação do equilíbrio ambiental,
indispensável à concretização da vida humana digna e saudável (FENSTERSEIFER,
2008).
O artigo em comento também demonstra que “a proteção ao meio ambiente,
no sistema constitucional brasileiro, não é uma incumbência imposta sobre o direito
de propriedade, mas uma função inserida no direito de propriedade, dele sendo
fragmento inseparável” (FENSTERSEIFER apud BENJAMIN, 2008, p. 217). Há,
assim,
a configuração de um ‘dever’ constitucional-fundamental projetado a
partir do ‘direito’ fundamental ao ambiente, que condiciona e limita a
amplitude de outro direito fundamental (no caso, a propriedade),
fazendo prevalecer a perspectiva objetiva daquele (proteção do
ambiente) sobre a perspectiva subjetiva deste (propriedade), sem,
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contudo, minar o seu núcleo essencial. (FENSTERSEIFER, 2008, p.
220)

Também o Estatuto da Cidade confirma esse entendimento, como se verá
mais profundamente no próximo capítulo, ao definir que esta lei regula “o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (art. 1º, parágrafo único).
Conclui-se, portanto, através de uma análise e interpretação sistemática da
ordem jurídica válida (HUMBERT, 2009), que atualmente tem-se no sistema jurídicourbanístico brasileiro uma “função socioambiental da propriedade urbana”. Neste, “a
função ambiental soma-se à função social no intuito de determinar o fundamento
material e conteúdo essencial da propriedade” (FENSTERSEIFER, 2008, p. 215),
“mitiga[ndo] o caráter irrestrito do direito de propriedade com a adoção de um
condicionamento finalístico, cuja teleologia é dada pela ordem econômica e social, e
pela tutela do meio ambiente e do patrimônio histórico e artístico” (LISBOA apud
FACHIN, 2009).
3.4

Competência municipal para legislar sobre mudanças climáticas
O artigo 1º da Constituição Federal define que o Estado federal é princípio

fundamental da República Federativa do Brasil, que é formada pela união
indissolúvel entre Estados, Municípios e o Distrito Federal. É “a repartição regional
de poderes autônomos [que] constitui o cerne do conceito de Estado federal”
(SILVA, 2004, p. 99). Por sua vez, “território é o limite espacial dentro do qual o
Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de império sobre pessoas e
bens” (SILVA, 2004, p. 98).
Pela CF/88 os Municípios foram considerados componentes da estrutura
federativa, e dotados de autonomia administrativa, ou seja, com “capacidade ou
poder para gerir os próprios negócios, dentro de um círculo prefixado por entidade
superior” (SILVA, 2004, p. 621); capacidade que se manifesta no poder de autoorganização, governo próprio e competências exclusivas.
As competências municipais legislativas – independentemente de serem
exclusivas, comum ou concorrente com outros entes federados – devem atender ao
que a Constituição Federal denominou “interesse local”, devendo suplementar a
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legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II). Isso demonstra que o
Município “não é um ente estanque e isolado na comunidade nacional da qual
participa. A noção [...] do interesse local não deverá ser entendida em termos
absolutos, mas segundo o grau de sua dominância no atendimento a necessidades
comunitárias” (SLAWINSKI apud TÁCITO, 2006, p. 225), e, ainda, são aqueles
interesses que “entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e,
indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais”
(ALVES apud BASTOS, 2004, p. 539).
No que tange à proteção ao meio ambiente, a Constituição Federal
estabeleceu no artigo 23, VI, que é competência comum a todos os entes federados
a proteção ao meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas.
Acerca da competência legislativa, o artigo 24, incisos VI a VIII, e o artigo 30, inciso
II,

definem

que

incumbe

à

União,

Estados

e

Distrito

Federal

legislar

concorrentemente sobre toda a matéria ambiental, podendo ainda os Municípios
suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vale ressaltar que essa
suplementação a ser dada pelo Município pode ser inédita no sistema jurídico
(GASPAR; SOTTO, 2010). Contudo, considerando o interesse local,
Esse desafio pode ser elevado à décima potência, se a repartição de
competência estiver vinculada às questões de ordem ambiental. Isto
porque o meio ambiente é uno, seus reflexos (positivos ou negativos)
são de natureza interdependente e atingem a todos os entes da
Federação, logo há um ponto de contato indiscutível entre os
referidos interesses. De forma genérica, há em essência apenas um
interesse, qual seja: o de proteção e preservação do meio ambiente.
E, na defesa desse, os ideais de descentralização e cooperação
mútua (lógica federalista) entre os Estados federados é de
fundamental importância, sob pena de a inércia, ação ou omissão,
dolosa ou culposa de seus legítimos representantes, redundarem em
prejuízo e danos ambientais a todo o país. (ALVES, 2005, p. 541)

Assim, do ponto de vista ambiental, fica claro que, respeitado o âmbito de
atuação dos Municípios, é possível a adoção de ações combativas às mudanças
climáticas. Por exemplo, ainda no que toca aos interesses que se referem mais
diretamente às necessidades imediatas dos municípios – mesmo que acabem
gerando reflexos no interesse regional (Estados), geral (União), ou internacional – e
que também são itens dos planos de ação contra mudanças climáticas, temos o
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transporte coletivo, polícia das edificações, coleta de lixo e ordenação do uso do
solo urbano (MORAES apud MENEZES, 2002).
Neste sentido, a proteção ambiental se manifesta diferentemente conforme o
perfil do Município, de sorte que um Município predominantemente urbano deve
responder com estratégias específicas e diferentes de um predominantemente rural.
Em uma interpretação sistemática do artigo 30, inciso VIII, cumulado com os
artigos 182 e 183 da Constituição da República, percebe-se que a política urbana é
de competência quase que inteiramente municipal, incumbindo assim aos
Municípios incorporar aos seus Planos Diretores e às legislações próprias de uso e
ocupação do solo as medidas que entenderem úteis e necessárias à construção de
cidades justas e sustentáveis: no caso, incluem-se as medidas de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas.
Considerando as normas de repartição de competências nas esferas
ambiental e urbanística, não restam dúvidas de que no ordenamento jurídico
brasileiro os Municípios podem – e por que não, devem – legislar e agir no sentido
do estabelecimento de planos municipais de mudança climática que reflitam as
necessidades locais e consubstanciem os macro-objetivos globais.
3.5

Planejamento urbano e regiões metropolitanas
Não obstante a proposta jurídica essencial de centralizar o ordenamento

urbano na esfera municipal, há de se considerar um fenômeno urbano que vem
ganhando importância no Brasil e no mundo: as regiões metropolitanas, cuja
previsão constitucional brasileira remonta ao ano de 1967, e foram instituídas pela
Lei Complementar nº 14 de 1973.
Silva (2007) aponta que a política de desenvolvimento urbano tal qual definida
pela CF/88 fica de certa forma prejudicada ao tratar exclusivamente de objetivos
intraurbanos, podendo, inclusive,
[...] não ter condições de implementar os objetivos importantes a ela
assinalados pelo art. 182, se não se vincular a uma política mais
ampla que leve em conta também as dimensões interurbanas, como
parte integrante de uma política de desenvolvimento econômico e
social que ultrapasse o nível estritamente municipal – porquanto,
como nota Jean Remy: ‘dispor de uma rede urbana adequada é um
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dos problemas importantes pelos quais deve zelar uma política ciosa
do crescimento das capacidades produtivas de uma economia e de
melhoria do bem-estar das populações’. (SILVA, 2007, p.736)

Destaca-se a incompatibilidade entre “‘o padrão político do município e o
fenômeno metrópole’, já que nesta se constata ‘dinamismo econômico e social
peculiar’ à vista de necessidades ‘condicionadas pela amplitude de seus problemas’”
(CENEVIVA apud GRAU, 2003, p. 173).

Assim, como parte da política de

desenvolvimento urbano, o Estatuto da Cidade estipulou, em seu artigo 4º, II, o
“planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões”,
como instrumento da política urbana.
Com a Constituição Federal de 1988, a competência para instituição de
“regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões” passou de Federal
para Estadual (art. 25, §3º). Regiões metropolitanas podem ser definidas como
O conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante
densidade demográfica, que constitui um polo de atividade
econômica, apresentando uma estrutura própria definida por funções
privadas e fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma mesma
comunidade sócio-econômica em que as necessidades específicas
somente podem ser, de modo satisfatório, atendidas através de
funções governamentais coordenada e planejadamente exercitadas.
Para o caso brasileiro, adite-se que será ela o conjunto, com tais
características, implantado sobre uma porção territorial dentro da
qual se distinguem várias jurisdições político-administrativas
contíguas e superpostas entre si – Estados e Municípios
(SLAWINSKI apud GRAU, 2006, p. 220-221).

Perceba-se que as regiões metropolitanas são entidades administrativas
compostas de municípios que não se confundem com entes políticos 14, e onde
também não há critério de subordinação municipal ao Estado, podendo até o
primeiro opor-se inclusive à instituição da região metropolitana, por força de
autonomia municipal, conforme o art. 18, CF.
A formação destas unidades, de acordo com a previsão constitucional, cabe
para cidades limítrofes, contíguas e não de simples proximidade, onde se tem o

14

Para Meirelles, não há a possibilidade, dentro da nossa atual organização constitucional
federativa, de uma entidade estatal intermediária entre Estado e Municípios: “a região
metropolitana será apenas uma área de serviços especiais, de natureza meramente
administrativa” (SLAWINSKI apud MEIRELLES, 2006, p. 221).
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fenômeno da conurbação15. Tais cidades podem se unir com objetivo de “integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum” (Art. 25, §3º, CF).
Enquanto as funções municipais são denominadas “de interesse local”, as
regiões metropolitanas respondem pelas “funções públicas de interesse comum”.
Araújo Junior (2008) explica que tais funções de interesse comum não se
consubstanciam em uma mera somatória de interesses predominantemente locais
dos municípios; e também não deve ser a lei que instituir a região metropolitana a
defini-los. “É a realidade concreta que vai demonstrar quais funções serão mais
bem desempenhadas por outro ente ou órgão que não seja exclusivamente o
município” (ARAÚJO JÚNIOR, 2008, p. 216). Assim:
(...) a lei complementar estadual, instituidora da região metropolitana,
afirma a íntima correlação de interesses que, em benefício do
princípio da continuidade, da produtividade e da eficiência, torna
unitária e coordenada, em entidade própria do Estado, segundo a lei
complementar, a gestão de serviços e atividades originariamente
adstritos à Administração local. A avocação estadual de matéria
ordinariamente municipal não viola a autonomia do Município na
medida em que se fundamenta em norma constitucional, ou seja, em
norma de igual hierarquia. É a própria Constituição que, ao mesmo
tempo, afirma e limita a autonomia municipal (SLAWINSKI apud
TÁCITO, 2006, p. 229).

Para definir os serviços que podem ser mais bem supridos pelas regiões
metropolitanas, há de se considerar, também, a questão do dinamismo urbano:
Como tanto os sujeitos dessas atividades quanto os bens e serviços
delas resultantes se transferem de um município para outro, dentro e
para fora dos respectivos espaços físicos limitados geograficamente,
surge a necessidade de se viabilizar mecanismos comuns, em
multiformes movimentos. Os canais de comunicação de pessoas,
bens e serviços compõem o conceito de infra-estrutura. É de tal
forma a comunicação entre as cidades que se encontram em uma
Região Metropolitana, que se mostra inevitável o condicionando das
estruturas, armando-as como uma verdadeira rede, de forma
sistemática. De outra parte, aos movimentos que se operam sobre
essas redes chamamos fluxos. (GUIMARÃES, 2004, p.1)

15

Explica Tácito que “a Região Metropolitana representa uma comunhão de urbes que fez
nascer o neologismo, que já ingressou no Dicionário Aurélio: conurbação (com + urbe +
ação) – ‘conjunto formado por uma cidade e seus subúrbios, ou por cidades reunidas, que
se constituem uma sequencia, sem, contudo, se confundirem’” (SLAWINSKI apud TÁCITO,
2006, p. 221).
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Em termos gerais, a Lei Complementar nº 14/73 incluiu entre dentre os
serviços comuns de interesse metropolitano: saneamento básico, notadamente
abastecimento de água, rede de esgotos e serviço de limpeza pública; transportes e
sistema

viário,

produção

e

distribuição

de

gás

combustível

canalizado;

aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma
que dispuser a lei federal.
Note-se que já em 1973 houve uma preocupação do legislador com a questão
ambiental, visto que o que se averigua para os Municípios também é verdade para
as grandes regiões metropolitanas conurbadas: a dinâmica ambiental não se
restringe por delimitações territoriais político-administrativas. Pelo contrário, quanto
à questão específica da relação entre urbanização e mudanças climáticas, podem
até ser agravadas em alguns aspectos, como o aumento da vulnerabilidade de
cidades-satélite que sirvam como dormitório, sem tantos recursos financeiros, para a
cidade-pólo. Acerca do tratamento ambiental em regiões metropolitanas,
É neste particular que a idéia de sustentabilidade se faz presente,
tendo em vista que as políticas públicas a ser adotadas pelos
Estados e municípios, e também pela União, devem estar
coordenadas, com vistas a proporcionar a qualidade de vida das
presentes e futuras gerações não só de determinado município, mas
de toda uma região que tem características comuns, pois a adoção
de determinado comportamento em um local específico terá
conseqüências além dos limites geopolíticos estabelecidos.
É na questão ambiental que esta situação aparece com melhor
clareza, havendo hoje em dia diversos estudos analisando e
comprovando a necessidade de uma atuação cujos reflexos possam
ser sentidos em lugares distantes de onde ela foi iniciada. (ARAÚJO
JÚNIOR, 2008, p.233)

No caso da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, esta foi instituída
pela Lei Complementar federal nº 14, de 1973, e disciplinada pela Lei Complementar
estadual nº 94, de 1974, tendo sido reorganizada pela Lei Complementar nº 1.139,
de 2011.
A RMSP é composta por 39 municípios, divididos em cinco subregiões (arts.
3º e 4º da LC nº 1.139/2011), e possui diversas características marcantes que
demonstram a sua importância inclusive para o cenário nacional:
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A Região Metropolitana de São Paulo é o maior pólo de riqueza
nacional, com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 572,2 bilhões
(57% do total estadual e 18,9% do PIB brasileiro). A região é
responsável pelo recolhimento de um quarto dos impostos no País e
está subdividida em 39 municípios, 5 sub-regiões, 127 distritos,
abrigando 19,7 milhões de habitantes. Um em cada 10 brasileiros
reside na Grande São Paulo. Cinco dos nove municípios do Estado
de São Paulo com mais de 500 mil habitantes se localizam na região
metropolitana: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo,
Santo André e Osasco. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,
2011)

O artigo 12 da Lei Complementar nº 1.139/2011, tratou das funções públicas
de interesse comum ao Estado e aos Municípios da RMSP:
Artigo 12 - O Conselho de Desenvolvimento especificará as funções
públicas de interesse comum ao Estado e aos Municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, dentre os seguintes campos funcionais:
I - planejamento e uso do solo;
II - transporte e sistema viário regional;
III - habitação;
IV - saneamento ambiental;
V - meio ambiente;
VI - desenvolvimento econômico;
VII - atendimento social;
VIII - esportes e lazer.
[...]
§ 3º - Para os efeitos desta lei complementar, os campos funcionais
indicados nos incisos V, VI e VII deste artigo compreenderão as
funções saúde, educação, planejamento integrado da segurança
pública, cultura, recursos hídricos, defesa civil e serviços públicos em
regime de concessão ou prestados diretamente pelo Poder Público,
sem prejuízo de outras funções a serem especificadas pelo Conselho
de Desenvolvimento.

Como visto anteriormente, a tutela regional do meio ambiente é juridicamente
possível e necessária, e também os demais itens elencados pela LC nº 1.149/2011
parecem razoáveis sob o aspecto dos fluxos da conurbação.
Cabe uma ressalva quanto ao inciso I, “planejamento e uso do solo”. Este é
um aspecto que se relaciona com diversos outros, como habitação, meio ambiente e
desenvolvimento econômico, e por óbvio é de fundamental importância, inclusive
para o tratamento das mudanças climáticas.
No entanto, como visto anteriormente, a base do ordenamento territorial é a
propriedade, cujo “juízo sobre a preservação da função social da propriedade é
encargo municipal, inconfundível com o da área metropolitana da qual participe”
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(CENEVIVA, 2003, p. 173). Desta maneira, sob o espectro do desenvolvimento
regional, “a regulação do uso do solo precisa ser coordenada” (PINTO, 2008, p.
195), respeitando-se a autonomia municipal e da questão da competência
urbanística, que no caso parece permanecer como fundamentalmente de interesse
local.

Apesar disso, não faltam teorias sobre uma eventual possibilidade de

atribuição regional à questão:
Outra questão jurídica diz respeito à regulação do uso do solo
urbano. De um modo geral, a doutrina tem aceito a
constitucionalidade de leis estaduais sobre a matéria, seja por meio
de uma distinção entre “uso do solo urbano” e “uso do solo
metropolitano”, seja pelo seu enquadramento como legislação
ambiental. Em caso de contradição com a legislação municipal,
entende-se que prevalece o regime mais restritivo. Trata-se de uma
solução paliativa, que oferece uma fórmula prática apenas para
solucionar casos que envolvam índices urbanísticos. É o caso, por
exemplo, de uma área que o Município tenha interesse em adensar,
mas que o Estado considere necessário preservar. (PINTO, 2008, p.
201)

Não obstante as evoluções que a doutrina jurídica, os tribunais e o legislativo
estejam fazendo acerca das regiões metropolitanas, muitas questões permanecem
em aberto. Contudo, em tese, a atual regulamentação da RMSP possibilitaria uma
gestão regional integrada acerca das mudanças climáticas, especialmente na
vertente da redução de desastres, visto que o legislador incluiu a função da defesa
civil ao campo funcional do meio ambiente.
No que tange à gestão urbana em esfera municipal, tal qual determinada pela
Constituição Federal, é considerável o papel desempenhado pelo Estatuto da
Cidade, que recentemente tem dado maior ênfase à dimensão ambiental, inclusive
quanto às mudanças climáticas, pelo viés adaptativo – ainda que não explicitamente
–, como se verá a seguir.
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DESENVOLVIMENTO URBANO
A Lei Federal nº 10.257, de 2001, autodenominada Estatuto da Cidade, foi
promulgada com o intuito de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal que, como visto, dispõem sobre a Política de Desenvolvimento Urbano.
O Estatuto da Cidade é
uma conquista social cujo desenrolar se estendeu durante décadas.
Sua história é, portanto, exemplo de como setores de diversos
extratos sociais (movimentos populares, entidades profissionais,
sindicais e acadêmicas, pesquisadores, ONGs, parlamentares e
prefeitos progressistas) podem persistir muitos anos na defesa de
uma ideia e alcançá-la, mesmo num contexto adverso. Ela trata de
reunir, por meio de um enfoque holístico, em um mesmo texto,
diversos aspectos relativos ao governo democrático da cidade, à
justiça urbana e ao equilíbrio ambiental. Ela traz à tona a questão
urbana e a insere na agenda política nacional num país, até pouco
tempo, marcado pela cultura rural (MARICATO, 2010, p. 5).

Assim, de acordo com o Ministério das Cidades, “no Brasil, anos de pressão
dos movimentos sociais colocaram a questão do acesso à terra urbana e a
igualdade social no topo da lista das agendas política e de desenvolvimento”
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010, p.3).
E é justamente esse enfoque de justiça social, combinado à interpretação da
propriedade e sua função social como sendo majoritariamente um instrumento
econômico, que melhor representa o enfoque geral da lei:
Em que pese a abordagem holística composta por diferentes
aspectos, o tema central do EC é a função social da propriedade. Em
síntese, a lei pretende definir como regular a propriedade urbana de
modo que os negócios que a envolvem não constituam obstáculo ao
direito à moradia para a maior parte da população, visando, com
isso, combater a segregação, a exclusão territorial, a cidade
desumana, desigual e ambientalmente predatória. O EC trata,
portanto de uma utopia universal: o controle da propriedade fundiária
urbana e a gestão democrática das cidades para que todos tenham o
direito à moradia e à cidade (MARICATO, 2010, p. 7).

No entanto, a emergência de uma nova consciência ambiental que se
relaciona estritamente com a dinâmica urbana, demanda o enriquecimento dessa
percepção com novos elementos ambientais.

71

4.1

Considerações sobre a natureza e a cidade
Como visto no capítulo anterior, grande parte da doutrina jurídica brasileira

adota a visão estrita de meio ambiente, separando-o em natural, artificial e cultural.
Às cidades caberia a definição de “meio ambiente artificial”, isto é, o construído pela
ação humana, que se pauta na propriedade e, por sua vez, dá origem à visão
econômica e de justiça social, abordados acima.
Não há como negar, no entanto, que a base para toda a alteração humana é
o ambiente natural: é este que delimita desde o espaço até os recursos que poderão
ser utilizados para a construção do dito meio ambiente artificial.

Mesmo que,

urbanizadas, as paisagens se alterem significativamente, nos afastando da visão do
meio ambiente natural tal como usualmente o identificamos, este mesmo meio
ambiente natural está imbricado em todos os processos de interação e troca
energética, apenas mediados pelos complexos sistemas de engenharia que
constituem as cidades.

É, portanto, o que nos assegura a vida e o objetivo

constitucional da sadia qualidade de vida, em nada se ausentando do espaço da
cidade:
A natureza na cidade é muito mais do que árvores e jardins, e ervas
nas frestas das calçadas e nos terrenos baldios. É o ar que
respiramos, o solo que pisamos, a água que bebemos e expelimos e
os organismos com os quais dividimos nosso habitat. [...] É a
consequência de uma complexa interação entre os múltiplos
propósitos e atividades dos seres humanos e de outras criaturas
vivas e dos processos naturais que governam a transferência de
energia, o movimento do ar, a erosão da terra e o ciclo hidrológico. A
cidade é parte da natureza (SPIRN, 1995, p. 20).

Desta maneira,
A cidade não é nem totalmente natural nem totalmente artificial. Ela
não é ‘inatural’, mas, antes, uma transformação da natureza
‘selvagem’ pelos seres humanos para servir às suas necessidades,
do mesmo modo que as áreas agrícolas são administradas para a
produção de alimentos, e as florestas, para a de madeira (SPIRN,
1995, p. 20).

Essa compreensão conduz à, juridicamente, entender a cidade como “bem
ambiental síntese”, isto é, um macrossistema resultante das interações dos
subsistemas constituídos pelos meios físico, biótico e abiótico (meio ambiente
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natural) e antrópico (meio ambiente artificial e cultural) (YOSHIDA, 2009).

É o

homem como elemento essencial e inseparável da natureza.
Neste sentido, a compreensão de que a natureza é um todo que envolve a
cidade traz “implicações poderosas” na forma como a cidade é construída e mantida,
visto que a imagem da “cidade contra a natureza, e a natureza contra a cidade”:
A crença de que a cidade é uma entidade separada da natureza, e
até contrária a ela, dominou a maneira como a cidade é percebida e
continua a afetar o modo como é construída. Esta atitude agravou e
até causou muitos dos problemas ambientais urbanos: água e ar
poluídos; recursos dilapidados ou irrecuperáveis; enchentes mais
frequentes e mais destrutivas; demandas crescentes de energia e
custos de construção e manutenção mais elevados do que os
anteriores à urbanização; e, em muitas cidades, uma feiura
generalizada (SPIRN, 1995, p. 21).

São esses problemas de cunho ambiental, e outros, como os vistos no
capítulo 1, que impactando diariamente a realidade da população urbana, explicitam
que separações entre cidade e natureza, seja no planejamento urbano ou no
ordenamento jurídico, devem ser definitivamente superadas; parte-se rumo a uma
integração doutrinária e de gestão que nos reconduza de volta à harmonia entre
homem e natureza, onde o meio natural seja o condutor para os processos
econômicos e sociais que permeiam a cidade.
4.2

Diretrizes ambientais do Estatuto da Cidade
Feitas tais considerações, cabe analisar as maneiras como o meio ambiente

natural aparece tratado pelo Estatuto da Cidade, pois,
Em um país eminentemente urbano, a cidade deve ser a grande
fomentadora e promotora do bem-estar social e da qualidade de vida,
cumprindo sua função social e ambiental, sendo geratriz do
progresso com os máximos possíveis indicadores qualitativos e
concessora do desenvolvimento mais próximo da sustentabilidade
(BONIZZATO, 2010, p. 90-91).

Como apontado por Maricato (2010), apesar do foco na redução das
desigualdades sociais, o Estatuto da Cidade buscou uma abordagem holística das
questões urbanas, o que incluiu a tratativa do meio ambiente.
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No capítulo I, que institui as diretrizes gerais da política urbana, se
depreendem os principais elementos ambientais da lei, pois vêm para nortear o
aplicável aos demais instrumentos na consecução da política urbana.
Primeiramente, o parágrafo único do art. 1º define que o Estatuto da Cidade
estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental16. Perceba-se que o Estatuto reafirma
as diretrizes constitucionais de superar a dicotomia existente entre bens públicos e
privados (FIORILLO, 2008), e explicita a função ambiental da propriedade urbana ao
estabelecer seu uso em prol do equilíbrio ambiental. A respeito do art. 1º, parágrafo
único, Milaré aponta que:
Como se vê, o alvo principal é a regulação da propriedade urbana,
porém em prol de objetivos sociais. Em última análise, são estes que
devem ser alcançados. Do modo como está redigido o texto legal, o
‘equilíbrio ambiental’ aparece como se fora um simples acréscimo
(“... bem como ...”) e tem, na cabeça do legislador, características os
matizes diferentes do coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos. (MILARÉ, 2009, p. 549)

A ponderação de Milaré explicita um ponto-chave da presente discussão:
mesmo nos momentos em que a normativa acerca do desenvolvimento urbano trata
das questões ambientais, o faz como um elemento externo, não inclusivo e
interdependente para atingir exatamente seus próprios objetivos de qualidade de
vida. Neste sentido,
Parece que as preocupações com o meio ambiente ficam de fora dos
limites urbanos: a rigor, ninguém se opõe à proteção das florestas,
da fauna, da flora, da atmosfera e dos recursos hídricos. Mas esses
mesmos recursos ambientais, quando situados dentro dos limites das
cidades, por razões nada lógicas, em certos momentos deixam de
ser considerados como um objeto de proteção, não apenas pela
população, como também e principalmente pelo Poder Público, como
se fosse um fator externo à vida urbana (GRANZIERA, 2009, p. 471).

É preciso compreender que
questões ambientais não são diferentes das questões sociais. As
políticas de meio ambiente podem também melhorar a vida social
16

Nesse sentido, Jorge (2010, p.9): “falo de um equilíbrio ambiental que não seja um
imobilismo artificial que a própria natureza, sempre em movimento, não acolhe. A natureza é
mudança sempre, uma sucessão infinita de equilíbrios ambientais, nunca o mesmo.”.
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dos cidadãos. As soluções ecológicas e sociais se reforçam
mutuamente e garantem cidades mais saudáveis, cheias de vida e
multifuncionais (ROGERS, 2011, p. 32).

O Estatuto da Cidade prossegue apresentando, em seu artigo 2º, as diretrizes
gerais da política urbana, que têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana17. Para tanto, sob o enfoque da
visão integrativa do ambiente, merece destaque o previsto nos incisos I, IV, VI, VIII,
XII, XIII, XIV e XVII.
O inciso I traz a diretriz da garantia do direito a cidades sustentáveis. A
concepção de “cidade sustentável” deriva diretamente de “desenvolvimento
sustentável”, termo cunhado pelo Relatório Brundtland em 1988, que significa, em
síntese, a capacidade de manter o desenvolvimento econômico dentro dos limites de
crescimento do planeta, sem prejudicar as presentes e futuras gerações – para
tanto, protegendo o meio ambiente, especialmente os recursos naturais nãorenováveis. No que tange ao desenvolvimento urbano sustentável, este “é tudo,
menos um enfoque homogêneo, e muito menos uma teoria” (SOUZA, 2010, p. 146).
Também segue essa linha Ruano (2007, p. 7), ao sustentar que “ninguém sabe
como um assentamento humano sustentável se parece, ou como ele funciona”.
No entanto, conforme Souza (2010) é possível divisar uma corrente
majoritária acerca do desenvolvimento urbano sustentável, que é a trazida por Stern
em 1992, na coletânea “Sustainable Cities”:
A ideia-força central, no âmbito dessa corrente principal, é o binômio
modernização com sustentabilidade ecológica das cidades. O
primeiro termo do binômio (modernização), embora menos
enfatizado que o segundo (sustentabilidade), não deixa de estar
presente – aliás, a ‘sustentabilidade’ almejada não atrita com a
aceitação tácita do modelo civilizatório capitalista como contexto
geral. Por um lado, buscam-se analisar diferentes tipos de problemas
ambientais verificáveis no meio urbano de modo articulado, como as
várias formas de poluição ambiental, a produção de lixo e rejeitos, as
agressões à cobertura vegetal e aos mananciais; ao mesmo tempo,
as necessidades materiais das populações urbanas e o problema da
pobreza são examinados, dando-se especial atenção aos vínculos
entre estes e os problemas ambientais em sentido restrito (SOUZA,
2010, p. 146).

17

Conceitos apresentados no capítulo anterior.
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Sob o enfoque jurídico, no caso do Estatuto da Cidade, houve efetivamente a
criação da figura
de um direito público subjetivo amplo e complexo [...] na medida em
que trata de uma autorização conferida pelo ordenamento jurídico a
cada cidadão, que assim passa a ser titular do poder de exigir da
Administração Pública a efetividade deste direito (FRANCISCO,
2001, p. 26-27).

Ainda,
A técnica adotada pelo legislador de criar um direito complexo,
demasiadamente amplo, que corresponda a todas as iniciativas
políticas da Administração no sentido de se obter uma política urbana
que privilegie a dignidade da pessoa humana, é de discutível
utilidade. [...] É, de todo modo, uma tentativa de o legislador
demonstrar que o habitante não tem apenas um desejo, um
sentimento, um ideal a ser alcançado pelo Poder Público, mas que é
portador de um direito e, como tal, pode exigir seu cumprimento por
parte dos governantes sob pena de sanção [...] (FRANCISCO, 2001,
p. 27).

Isto porque,
como tem demonstrado a sociologia jurídica, a pletora de ‘leis que
não pegam’ em nosso país é demasiada, razão pela qual se
recorrem a mecanismos como o de criação de um direito
expressamente por lei, ainda que de conteúdo assaz variado e
amplo, a fim de criar mecanismos factíveis e efetivos para a
implementação do que diz a norma (FRANCISCO, 2001, p. 28).

Não obstante as implicações da criação desse amplo direito subjetivo trazido
pelo legislador, que é variável e depende em grande parte de um estreito diálogo
com outras ciências sociais e biológicas, o art. 2º, I, explicita que a garantia do
direito a cidades sustentáveis deve ser entendido como uma série de outros direitos,
apresentados em rol taxativo: terra urbana; moradia; saneamento ambiental;
infraestrutura urbana; transporte e aos serviços públicos; ao trabalho e ao lazer;
todos “para as presentes e futuras gerações”.
Embora a variável ambiental seja apresentada apenas como uma fração das
questões abordadas para a construção de uma cidade sustentável, “o meio
ambiente é um fator transversal da melhoria ou da queda da qualidade da vida nas
cidades” (GRANZIERA, 2009, p. 484), atuando neste sentido como causa e
consequência:
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É causa na medida em que, havendo degradação ambiental, a
qualidade de vida piora, as condições sanitárias impõem riscos à
saúde, os preços dos imóveis baixam. De outro lado, o não-exercício
da cidadania, deixando-se de lado a participação da sociedade nas
decisões relativas aos novos empreendimentos, por exemplo, pode
vir a ter, como consequência, sérios danos ao meio ambiente urbano
(GRANZIERA, 2009, p. 484).

Com base no conteúdo deste novo direito público subjetivo às cidades
sustentáveis, garantido a cada um dos habitantes urbanos, os incisos subsequentes
iniciam a descrição de medidas e elementos – as outras diretrizes – que devem ser
inseridas no planejamento municipal para que se atinja o previsto no inciso I.
Os incisos IV e VIII estabelecem, respectivamente, que o planejamento do
desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das
atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, devem
ser realizados de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, e que deve ser adotado um padrão
de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental,
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência18.
Percebe-se que há duas frentes de atuação para a política urbana: por um
lado,

o

necessário

planejamento

da

expansão

urbana,

com

atenção

à

sustentabilidade ambiental; de outro, há a alteração, a correção das atividades e
modelos em curso que estejam sendo prejudiciais aos valores perseguidos pelo
Estatuto da Cidade. É o que Silva denomina “urbanificação”, isto é, o processo
deliberado de urbanização, onde esta última é considerada como matriz de
problemas sociais e ambientais (SILVA, 2010) – “urbanização é o mal, a
urbanificação o remédio” (SILVA apud BARDET, 2010, p. 27). Neste sentido,
O aspecto corretivo da política urbana, que é imposto aqui tanto a
particulares quanto ao Poder Público, já que se está diante de
normas de ordem pública, deverá trazer, certamente, conflitos
técnico-jurídicos, em especial no tocante a questões referentes a
atos jurídicos perfeitos, direitos adquiridos e situações de fato
consolidadas que, entretanto, deverão ser enfrentadas, pois o
legislador não está excluindo esses casos da aplicação da política
corretiva, tendo, inclusive, criado mecanismos [...] para suplantar as

18

Caso dos impactos ambientais em aglomerações urbanas, como as regiões
metropolitanas.
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dificuldades nascidas precisamente destes fatores (FRANCISCO,
2001, p. 43).

Essas duas diretrizes, por sua vez, se relacionam diretamente com o previsto
com o inciso VI, que prevê a ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar
a deterioração das áreas urbanizadas (art. 2º, VI, “f”), a poluição e a degradação
ambiental (art. 2º, VI, “g”), e, desde 2012, a exposição da população a riscos de
desastres (art. 2º, VI, “h”).
A disciplina do uso e ocupação do solo, que será objeto de discussão nas
seções seguintes, refere-se
[...] diretamente ao exercício do poder de polícia, que compreende as
ações do Poder Público, restringindo e controlando as atividades,
com o fim de evitar abusos e a ocorrência de danos à comunidade.
Trata-se de poder-dever dos poderes municipais não apenas para
estabelecer regras atinentes ao uso e ocupação do solo, mas em
consonância com o disposto no art. 30, VIII, fazê-lo mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano (GRANZIERA, 2009, p. 489).

De acordo com Souza (2010), o uso e ocupação do solo é o instrumento do
planejamento urbano por excelência, “pois através deste procura-se alcançar uma
desejável densidade populacional e edilícia nos espaços urbanos” (MALUF; MALUF;
2011, p. 26) em prol do bem-estar geral (SILVA, 2010).
Embora sejam o uso e ocupação do solo tratados conjuntamente, o primeiro
se refere à destinação dos lotes – isto é, seus usos: serviços, residencial, industrial,
misto etc., que se consubstanciam no zoneamento –, enquanto o segundo refere-se
à proporção que as construções devem ter em determinada área de uso, o que dá
origem ao adensamento, à geração de fluxos, à construção de sistemas de
engenharia e à antropização dos espaços (SANTOS, 1988).

São, portanto,

“instituições que se co-implicam” (SILVA, 2010, p. 236).
Sendo o saneamento ambiental um componente do direito à cidade
sustentável, é claro que o uso e ocupação do solo também estão sujeitos a uma
análise do ponto de vista do ambiente natural.

Os critérios de poluição e

degradação ambiental (alínea “g”) já eram considerados pela Lei nº 6766/1979, “e
que, agora, sem qualquer outra dúvida que se queira levantar, deve estar
impregnando a análise e apreciação dos planos de loteamento” (FRANCISCO, 2001,
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p. 50). Por seu turno, a deterioração ambiental deve ser entendida como o impacto
ambiental negativo que conduza à perda da qualidade de vida em determinadas
áreas urbanas.

O terceiro elemento ambiental, referente à redução do risco de

desastres, significa, em linhas gerais, que a ocupação do solo deverá ser realizada
de sorte a proteger a população dos acidentes que decorrem do mau uso do solo,
considerado enquanto elemento natural e com as dinâmicas geológicas que lhe são
próprias.
O inciso XII prevê a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico, sendo uma explicitação “da premente necessidade da proteção global
da cidade” (MALUF; MALUF; 2011, p. 29).
Com uma abordagem mais relacionada à política, o inciso XIII dispõe a
diretriz da “audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto
ou a segurança da população”.

Essa diretriz relaciona-se diretamente com o

previsto no artigo 2º, II, e regulado pelos artigos 43 e 44 do Estatuto da Cidade: a
gestão democrática da cidade, que se consubstancia “por meio da participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano” (art. 2º, II).
No sentido da perspectiva associativista do meio ambiente, visto no capítulo
anterior, que estimula a democracia da participação, a gestão democrática da cidade
é de especial valia, visto que também
a proteção sistemática e global do ambiente não é uma tarefa
solitária dos agentes públicos, antes exige novas formas de
comunicação e participação cidadã [...] integrar os cidadãos e as
suas organizações nas estratégias regulativas do ambiente
representa, afinal, uma das dimensões indispensáveis de concepção
integrativa do ambiente, sob pena de esta concepção se transformar
num encapuçado plano global do ambiente, sem quaisquer
comunicações com o ambiente humano e social (CANOTILHO, 2003,
p. 109-110).
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O inciso XIV, por sua vez, trata da regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação,
considerando a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
Isto porque devido às dinâmicas de mercado do solo urbano,
A ocupação de áreas ambientalmente frágeis — beira dos córregos,
encostas deslizantes, várzeas inundáveis, áreas de proteção de
mananciais, mangues — é a alternativa que sobra para os excluídos
do mercado e dos programas públicos pouco abrangentes. [...] Em
algumas metrópoles brasileiras, como São Paulo e Curitiba, as
regiões onde a ocupação por moradias ilegais mais cresceu na
década de 2000 foram as Áreas de Proteção dos Mananciais, ou
seja, áreas produtoras de água potável, onde a ocupação é proibida
por lei, mas não o é na prática da ocupação do território. São as
áreas vulneráveis, protegidas por legislação ambiental que não
interessam ao mercado imobiliário privado legal e ‘sobram’ para as
moradias pobres (MARICATO, 2010, p. 9).

Assim, as questões ambientais referentes aos assentamentos precários
impactam a dinâmica urbana tanto ao exporem os habitantes destes locais a uma
situação de risco ambiental, quanto ao atingir indiretamente toda a coletividade, por
exemplo, através da pressão antrópica em áreas de mananciais, impactando
negativamente o fornecimento de serviços referentes ao saneamento básico.
Por fim, em julho de 2013 foi incluída a diretriz XVII, que prevê o “estímulo à
utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas
operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução
de impactos ambientais e a economia de recursos naturais”. Perceba-se que essa
diretriz vai além da matéria básica tratada como “desenvolvimento urbano”,
pretendendo chegar até matérias que são peculiares aos Códigos de Obras
(“...padrões

construtivos...”)19,

vinculando-os

a

novos

critérios

ambientais,

notadamente a redução de impactos e a economia de recursos naturais.

19

Neste sentido, “As atribuições municipais no campo urbanístico desdobram-se em dois
campos distintos: o da regulamentação edilícia que disciplina as atividades e as edificações
urbanas dos particulares, comumente através de Código de Obras e normas
complementares, e o da ordenação física e social da cidade, através das leis de
zoneamento e dos planos de urbanização e reurbanização que se implantam mediante
imposições extra-fiscais, servidões administrativas, limitações de uso e desapropriações,
para dar-se à área planificada o beneficiamento urbanístico requerido pela sua destinação e
compatível com os objetivos do plano.” (MUKAI apud MEIRELLES, 2002, p. 245).
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Pelas diretrizes ambientais expressas na política urbana pelo Estatuto da
Cidade, percebe-se que
A inclusão do fator ambiental na disciplina da política urbana é um
avanço, pois o texto constitucional, ao tratar da questão do meio
ambiente, olvidou-se da questão nas cidades, tanto que os
dispositivos constitucionais parecem ter se preocupado apenas com
as áreas de proteção ambiental, com as florestas e demais
exuberantes áreas de interesse ecológico, esquecendo-se de que a
maior parte da população vive nas cidades e que têm, também,
direito à vida ecologicamente equilibrada, objetivo cada vez mais
distante nas zonas urbanas (FRANCISCO, 2001, p. 32).

Apesar da notável evolução que o Estatuto trouxe, a visão ambiental
propiciada pelas mencionadas diretrizes ambientais referentes ao desenvolvimento
urbano ainda não consideram o meio ambiente em sua integridade, permanecendo o
homem e suas ações, consubstanciadas aqui como o “meio ambiente artificial”,
como se dissociadas do “ambiente natural”, e não no sentido de um “meio ambiente”
integrador, que possa de fato conduzir a uma “cidade sustentável” e à sadia
qualidade de vida da população.
4.3

Instrumentos ambientais do Estatuto da Cidade
Consubstanciando a visão acima, o Estatuto da Cidade inclui três

instrumentos expressamente ambientais: o Zoneamento Ambiental (art. 4º, III, “c”),
as Unidades de Conservação (art. 4º, V, “e”) e o Estudo de Impacto Ambiental (art.
4º, VI).
O Zoneamento Ambiental, também chamado de Zoneamento EcológicoEconômico (em clara referência ao conceito de “sustentabilidade”), é trazido no
Estatuto da Cidade como instrumento de planejamento municipal, emparelhado ao
plano diretor e à disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; são
fundamentalmente planos físicos, para disciplinar o espaço (DALLARI, 2003).
Mukai (2002) aponta o fato de que o Estatuto da Cidade apresenta sob a
alcunha de “zoneamento” apenas este, o “ambiental”, e não o “urbano” 20. Francisco
(2001) e Mukai (2002) consideram isto uma decorrência do aumento da
20

O zoneamento urbano, como se verá no capítulo seguinte, é a forma tradicional de
“ordenamento do uso do solo”, prevista no artigo 4º, III, “b”. “A disciplina do parcelamento,
do uso e da ocupação do solo é a própria disciplina do zoneamento urbano” (SANT’ANNA,
2007, p. 133).
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preocupação ambiental no País, e como uma explicitação de que o direito
urbanístico seria “um esgalho do direito ambiental” (MUKAI apud MOREIRA NETO,
2002, p. 251) e, ainda, que “a política urbana está submissa à política do meioambiente” (FRANCISCO, 2001, p. 68).
No entanto, apesar de tais entendimentos, no Estatuto da Cidade o
zoneamento ambiental é apenas arrolado como instrumento possível, sendo
necessário recorrer à doutrina e legislação ambiental para sua melhor compreensão
– esta é também a regra para os outros dois instrumentos mencionados nessa
seção.
Previsto pela Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981, e
regulamentado pelo Decreto nº 4.297/2002, o zoneamento ambiental é, nos termos
do artigo 2º do referido Decreto, instrumento de organização do território a ser
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e
privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a
assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação
da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das
condições de vida da população.
Seus objetivos estão previstos no artigo 3º, que dispõe como objetivo geral
organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a
planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem
recursos naturais, “assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços
ambientais dos ecossistemas”.

Adicionalmente, prevê o parágrafo único que o

zoneamento ambiental, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará
em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas,
estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e
determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades
incompatíveis com suas diretrizes gerais.
Desta maneira, destina-se a ser “um plano de delimitação do território em
zonas de interesse ambiental que necessitam de intervenções especiais” (MALUF;
MALUF, 2011, p.38), podendo ser classificado em zoneamento para pesquisas
ecológicas, em parques públicos, em áreas de proteção ambiental, costeiro, e
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industrial (FIORILLO, 2008, p.83). Não é, assim, um fim em si mesmo, mas “uma
ferramenta imprescindível à elaboração de planos e programas de ordenamento”
(MILARÉ, 2010, p.362).
As unidades de conservação são incluídas no rol de instrumentos jurídicos e
políticos, e têm características marcadamente preservacionistas, conforme se
depreende da definição de Milaré (2010, p.1341):
Unidade de conservação – Espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
As reservas biológicas e ecológicas, embora caracterizadas por
ecossistemas frágeis, podem ser abertas para pesquisa científica. Já
as APAs [áreas de proteção ambiental] têm por objetivo evitar a
destruição dos recursos naturais, permitem atividades econômicas
compatíveis e não requerem desapropriação. A Lei 9.985/2000, art.
2º, I, regulamentada pelo Dec 4.340, de 22.08.2002, dispõe a
respeito.

Assim,

as unidades de

conservação constituem espaços territoriais

especialmente protegidos devido às suas características ambientais, que devem ser
conservados dentro de uma lógica urbana (FIORILLO, 2008), e seguindo o disposto
pelo artigo 225, §1º, III, da Constituição Federal, que determina a incumbência ao
Poder Público de definir, em todas as unidades federativas, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos.
O Estudo de Impacto Ambiental, por sua vez, assim como o Zoneamento
Ambiental, é um instrumento estipulado pela Política Nacional de Meio Ambiente, em
conformidade com o artigo 225, §1º, IV, da Constituição Federal. Nessa perspectiva,
trata-se de um tipo de Avaliação de Impacto Ambiental, que deverá ser público,
destinado a avaliar a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente.
No entanto, diferentemente dos outros dois instrumentos, o EIA ganhou de
certa forma maior destaque no Estatuto da Cidade, pois é tratado juntamente com o
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, definido nos artigos 36 a 38. Di Sarno
(2004, p.82) considera ambos como instrumentos que “possibilitam a atitude
preventiva na ordenação urbana”, devido aos seus estudos técnicos e prévios, deles
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dependendo a obtenção de licenças ou autorizações de construção, ampliação ou
funcionamento (art. 36, Estatuto da Cidade). Fiorillo (2008, p. 118) vai além e define
o EIV como sendo o “mais importante instrumento de atuação no meio ambiente
artificial na perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana”.
Conforme o disposto no Estatuto da Cidade, lei municipal deverá definir os
empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), que,
nos termos do artigo 37, deverá ser “executado de forma a contemplar os efeitos
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida
da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no
mínimo, das seguintes questões: I – adensamento populacional; II – equipamentos
urbanos e comunitários; III – uso e ocupação do solo; IV – valorização imobiliária; V
– geração de tráfego e demanda por transporte público; VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural”.
Para Dallari (2003, p. 85), “o Estatuto de Impacto de Vizinhança [...] é um
Estudo de Impacto Ambiental especificamente voltado para o ambiente urbano”, e,
pelos próprios incisos do artigo 37, percebe-se que envolve questões importantes
para a gestão das mudanças climáticas e qualidade ambiental em geral para a
cidade.
Note-se que,
A rigor, o segundo [o Estudo de Impacto de Vizinhança] nem seria
necessário, pois o Estudo de Impacto Ambiental obviamente se
refere também ao meio ambiente urbano. Talvez a criação do
segundo se deva ao costume ou preconceito no sentido de tomar a
expressão ‘meio ambiente’ como abrangendo apenas o ambiente
natural, os recursos naturais, tais como florestas, águas, montanhas
etc. Na verdade, o meio ambiente a ser preservado abrange tanto os
bens naturais como os bens culturais. O que deve variar, diante do
caso concreto, é a forma, a metodologia de realização do estudo,
que será sempre um estudo de impacto ambiental. (DALLARI, 2003,
p. 84-85)

Não obstante tais considerações, o Estatuto da Cidade é categórico ao
afirmar, em seu artigo 38, que o EIA e o EIV não devem se confundir: “a elaboração
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do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto
ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental”.
Perceba-se que estes três instrumentos, em maior ou menor grau, novamente
refletem a dissociação que se instaurou entre meio ambiente natural e espaço
urbano. Também pelo fato de serem mencionados, mas não regulados pelo Estatuto
da Cidade, que não institui sua obrigatoriedade, não é de todo impossível que não
sejam

considerados

em

diversas

municipalidades

quando

planejam

seu

desenvolvimento urbano.
Apesar de cada um deles ser dotado de função específica, é perceptível que
o Estudo de Impacto Ambiental/ Estudo de Impacto de Vizinhança é o instrumento
que apresenta maior dinamismo na tratativa do ambiente urbano. Adicionalmente,
justamente por depender de regulamentação municipal, é possível a inserção de
critérios mais claramente relacionados às políticas de mudanças climáticas.

No

entanto, o EIA/EIV ainda apresenta uma característica fundamental: a pontualidade.
Tal qual é apresentado, trata-se de um instrumento a ser aplicado em casos
bastante específicos, não se integrando ou considerando o espaço urbano como um
todo, o que pode limitar uma análise mais ampla e de diferentes escalas, como
fluxos de energia e hidrológicos.
Por outro lado, o Estatuto passou recentemente por uma evolução
significativa devido à Lei nº 12.608/2012, que trouxe explicitamente a questão da
redução de desastres, vinculando-a ao uso e ocupação do solo e, mais
especificamente, aos planos diretores – englobando, portanto, a totalidade da cidade
–, como se verá a seguir.
4.4

O planejamento físico-territorial e a redução de desastres
Como visto na seção 2, uma das vertentes da abordagem de mudanças

climáticas em cidades refere-se à adaptação aos impactos climáticos sofridos pelas
áreas urbanas, que podem tanto vir a tipificar-se como desastres, quanto também
incluir situações de constante preocupação, através de transtornos contínuos que,
no entanto, não atingem o extremo, o pico, a emergência de um desastre.
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Adicionalmente aos estudos climáticos globais, para o desenvolvimento de
planos locais há a necessidade de se conhecer profundamente o próprio território,
suas características geofísicas, climáticas e também o padrão de ocupação. Esses
fatores se relacionam nas diferentes dimensões – social, econômica e ambiental –
criando um cenário específico para a propositura de medidas concretas.
Imperou por muito tempo na mentalidade de parcela considerável da
população brasileira a ideia de que o “país era abençoado por não ser sujeito à
desastres”, entendidos normalmente como terremotos e vulcões ativos – isto é,
fenômenos endógenos, da dinâmica interna da Terra. Se, de fato, a ocorrência
desses fenômenos não é expressiva no território brasileiro, por outro lado, os
fenômenos da dinâmica externa (exógenos) – como tempestades, inundações,
escorregamentos, entre outros – se tornam cada vez mais intensos e frequentes.
Em que pese a falta de sistematização nacional quanto aos dados referentes
à ocorrência de desastres, nota-se no Brasil um aumento significativo na ocorrência
de desastres a partir da década de 1960, seguindo a tendência mundial. Nas cinco
décadas subsequentes, de acordo com dados do EM-DAT, houve o registro de
cerca de 70% da ocorrência total de desastres para o século XX (TOMINAGA,
2009).
De acordo com dados da Defesa Civil Nacional, os desastres mais frequentes
por ela atendidos são: na região norte, incêndios florestais e inundações; região
nordeste, secas e inundações; região centro-oeste, incêndios florestais; região
sudeste, deslizamentos e inundações; e, na região sul, inundações, vendavais e
granizo (TOMINAGA, 2009).
Note-se que os riscos relacionados aos desastres hidrológicos (enchentes,
inundações e movimentos de massa) afetam quatro das cinco grandes regiões
brasileiras.

Esses tipos de desastres, como visto no capítulo 1, possuem duas

características especialmente danosas: além de estarem entre os desastres mais
custosos, são também os que mais causam vítimas fatais.

E suas ocorrências

comprovam o quão grave é a situação no País: “em 2008 o Brasil esteve em 10º
lugar entre os países do mundo em número de vítimas de desastres naturais, com
1,8 milhões de pessoas afetadas” (TOMINAGA apud OFDA/CRED, 2009, p. 18).
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Apesar desses dados alarmantes, ainda mais alarmante é a constatação da
resposta do poder público: de acordo com pesquisas do IBGE, menos de 7% das
cidades brasileiras têm planos para a redução de risco de desastres (TRIGUEIRO,
2012).
Não obstante as questões referentes à geomorfologia, hidrologia e clima, o
grande problema não parece se concentrar nelas per se, mas sim em como a
sociedade tem lidado com essa dimensão no desenvolvimento das cidades, visto
que o conceito de desastre está atrelado a perdas socioeconômicas. Em muitos
casos, as cidades se localizam em áreas não apenas pouco propícias à ocupação,
mas que seguiram historicamente um modelo de urbanismo – ou mesmo a ausência
de uma política urbanística “forte” – descompromissado com as características
naturais do espaço, tendendo a criar modelos de ocupação e cidades pautados em
ideais urbanísticos e econômicos pré-concebidos e desconectados da realidade do
espaço físico e seus recursos naturais.
Dessa maneira, se a urbanização em si é responsável em grande parte pela
degradação ambiental vista atualmente nas cidades, assim também ocorre com as
situações de desastre, onde processos urbanizatórios são responsáveis pela criação
de situações de vulnerabilidade que podem facilitar, e até intensificar, a ocorrência
destes. Neste sentido, Tominaga (2009, p. 19):
Este aumento na incidência de desastres naturais é considerado por
diversos autores como consequência do intenso processo de
urbanização verificado no país nas últimas décadas, que levou ao
crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias à
ocupação, devido às suas características geológicas e
geomorfológicas desfavoráveis. As intervenções antrópicas nestes
terrenos, tais como, desmatamentos, cortes, aterros, alterações nas
drenagens, lançamento de lixo e construção de moradias, efetuadas,
na sua maioria, sem a implantação de infraestrutura adequada,
aumentam os perigos de instabilização dos mesmos. Quando há um
adensamento dessas áreas por moradias precárias, os desastres
associados aos escorregamentos e inundações assumem
proporções catastróficas causando grandes perdas econômicas e
sociais.

No entanto, ao contrário das regras ditadas pela natureza, as regras de
desenvolvimento urbano podem ser mais facilmente alteradas. É preciso que o
planejamento urbano, em sentido amplo, faça uso de soluções inovadoras, que
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incluam um planejamento mais adequado do uso e ocupação do solo aos seus
condicionamentos biofísicos locais, o que pode incluir reformas nos códigos de
obras, adaptação da infraestrutura, melhores estratégias as situações de
recuperação pós-desastres, entre outras medidas (UN-HABITAT, 2009), em um
discurso integrado com vistas à redução da vulnerabilidade, tendo por base o estudo
do meio natural com suporte de diferentes ciências.
Quanto ao uso e ocupação do solo, esse é ponto de partida para uma nova
gestão das cidades frente às mudanças climáticas, inclusive para integrar medidas
de redução de desastres no processo de desenvolvimento urbano (UN-HABITAT,
2009).
Percebe-se ainda mais que “a questão ambiental e a questão urbana
apresentam-se intricadas de modo forte e o ordenamento dos espaços urbanos
aparece, sem dúvida, como instrumento da política ambiental” (MILARÉ apud
MEDAUAR, 2009, p. 550). Neste sentido,
Ao tradicional planejamento urbano, que se cristaliza na figura do
plano diretor, faz-se necessário incorporar a dimensão ambiental
para que a gestão urbana possa ser capaz de enfrentar os desafios
que estão postos: a reestruturação do espaço pela vigência de novas
dinâmicas econômicas e sociais e a adaptação das cidades aos
efeitos das mudanças climáticas. Um primeiro passo nessa direção
refere-se à obtenção de informações que possam produzir
diagnósticos e orientar o planejamento de políticas públicas. (SVMA,
2008, p.15)

Complementarmente, deve se salientar que:
Hoje, há um crescente reconhecimento que [...] a avaliação e a
mitigação dos riscos e das vulnerabilidades são fatores fundamentais
a serem considerados na redução dos impactos negativos dos
perigos e desta maneira são essenciais para a implantação do
desenvolvimento sustentável (TOMINAGA apud UNISDR, 2009,
p.17).

Sendo o plano diretor o principal instrumento da política urbana, é claro que
parte da resposta a essas demandas deveria dele utilizar-se, o que ocorreu pela
alteração do Estatuto da Cidade, em 2012.
4.5

Planos diretores de redução de desastres: o artigo 42-A do Estatuto da

Cidade

88

Tendo em vista o cenário acima exposto, uma das respostas trazidas pelo
Poder Público se consubstancia no artigo 42-A, inserido pela Lei nº 12.608, de 10 de
abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispôs
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil, e autorizou a criação de sistema de informações e
monitoramento de desastres, alterando diversas leis relacionadas ao tema, incluindo
o Estatuto da Cidade e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº
6766/1979).
Por determinação constitucional (art. 182, §1º), foi dado ao Plano Diretor no
direito brasileiro o status de “instrumento angular de toda a política urbana”
(MARQUES NETO, 2003, p. 234).
O vocábulo “plano” remete diretamente à ideia de “planejamento”, que, “em
geral, é um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente
no sentido de objetivos previamente estabelecidos” (SILVA, 2010, p.87); o
planejamento se traduz num plano, que instrumentaliza o primeiro (SILVA, 2010).
Por seu turno, a política urbana, é “o setor da atuação do Estado que trata da
ordenação do território das cidades, mediante alocação do recurso ‘espaço’ entre os
diversos usos que o disputam” (PINTO, 2010, p. 42).

Assim, o planejamento

urbanístico visa, em um primeiro momento, a ordenação físico-territorial do espaço
que certo município abrange.
Embora o planejamento – e, logo, também o plano – sejam de natureza
técnica, a Constituição Federal dotou-os de juridicidade, transformando-os em
instituto jurídico: “mesmo os aspectos técnicos acabaram, em grande medida,
juridicizando-se, deixando de ser regras puramente técnicas para se tornar normas
técnico-jurídicas” (SILVA, 2010, p. 88); o instrumento técnico ganhou status legal,
constituindo direitos e deveres.
Assim, conquanto existam diversos modelos de plano diretor que possam
possivelmente ser adotados na esfera técnica, para a consecução da política de
desenvolvimento urbano brasileira, há requisitos legais mínimos a serem seguidos;
há um delineamento jurídico de como deve ser um plano diretor.
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Em

linhas

gerais,

juridicamente,

os

primeiros

elementos

a

serem

considerados vêm da Constituição Federal, que dá o parâmetro de obrigatoriedade
dos planos diretores: municípios com mais de 20 mil habitantes devem ter plano
diretor (Art. 182, §1º).

O segundo ponto de fundamental importância, que foi

discutido no capítulo anterior, é a disposição constante no artigo 182, §2º, isto é, que
a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, que por sua vez
tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes (art. 182, caput).
O Estatuto da Cidade, por sua vez, ao regulamentar a política nacional de
desenvolvimento urbano, reafirma o entendimento da Constituição Federal e o
amplia, aprofundando-se nos elementos necessários ao plano diretor e estendendo
o campo de obrigatoriedade do instrumento.
Primeiramente, cumpre salientar que, como visto, a política urbana definida
pelo Estatuto da Cidade deve obedecer ao disposto em seu artigo 1º, que regula o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar
dos cidadãos e do equilíbrio ambiental, e também ao artigo 2º, inciso I, que traz a
diretriz da garantia do direito a cidades sustentáveis. A essas diretrizes, e às outras
discutidas anteriormente, devem obedecer todos os instrumentos elencados pelo
Estatuto da Cidade, especialmente o Plano Diretor, que exerce papel central. “Em
outras palavras, o plano diretor é o instrumento de que se deverá valer o Poder
Público para satisfazer o direito a cidades sustentáveis, este direito múltiplo criado
pelo próprio Estatuto da Cidade” (FRANCISCO, 2001, p.241).
O plano diretor em geral é regulado nos artigos 39 a 42, que apresentam seus
elementos e delineiam seu conteúdo mínimo. Dada à importância da propriedade
urbana na ordenação da cidade, o artigo 39 inicia por enfatizar a questão de sua
função social, salientando que devem ser assegurados “o atendimento das
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento das atividades econômicas”.
O artigo 40 repete o artigo 182, §2º, da Constituição Federal e entre suas
definições adicionais, cumpre destacar: (i) este deve ser elaborado considerando a
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área do município como um todo – não se restringindo, portanto, apenas às áreas
urbanas –; (ii) todo o processo de elaboração e fiscalização da implementação
deverá ser “aberto”, isto é, deverá obedecer ao princípio administrativo da
publicidade e promovendo o princípio da gestão democrática da cidade; e (iii) a lei
que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos, isto
porque “o ato de governar exige um contínuo processo de planejamento”
(FRANCISCO, 2001, p.244).
Com relação aos requisitos mínimos do plano diretor, há uma clara ênfase no
uso da propriedade urbana, já que
Indubitavelmente, dentro da textura do direito de propriedade sobre
bens imóveis urbanos que foi adotada pela Constituição de 1988,
assume papel de relevância ímpar o plano diretor, porquanto, a um
só tempo, é ele o principal instrumento da política urbana, o
responsável pela integração da política urbana às próprias ações
governamentais no Município, como também o elemento que trará o
conteúdo para o direito de propriedade, porquanto é ele quem dirá
qual é a função social da propriedade, noção básica, vez que não há
de se falar mais em direito de propriedade em nossa ordem jurídica
sem que haja função social. (FRANCISCO, 2001, p.240)

Desta maneira, o artigo 42 estabeleceu que o plano diretor deverá conter no
mínimo: (i) a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de
infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5 o do Estatuto da
Cidade; (ii) as disposições referentes ao direito de preempção (art. 25 e ss.), a
outorga onerosa do direito de construir (art. 28), a alteração do uso do solo (art. 29 –
mediante contrapartida onerosa a ser paga pelo beneficiário), as áreas para
operações urbanas consorciadas (art. 32 e ss.), e a transferência do direito de
construir (art. 35); e (iii) sistema de acompanhamento e controle.
Note-se que tais instrumentos enfatizam a importância das normas de uso e
ocupação do solo para a política urbana, trazendo de fato o conteúdo ao qual a
propriedade urbana deverá se adequar para cumprir com sua função social.
O rol de situações onde o plano diretor é obrigatório também foi expandido
pelo Estatuto da Cidade, em relação ao que previa a Constituição. Além das cidades
com mais de 20 mil habitantes, também é obrigatório para os municípios integrantes
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de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, para aqueles municípios onde o
Poder Público pretenda utilizar os instrumentos previstos pelo art. 182, §4º, da CF,
aos integrantes de áreas de especial interesse turístico, aos inseridos na área de
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de
âmbito regional ou nacional. Por fim, através da Lei nº 12.608/2012, foi inserida a
obrigatoriedade da formulação de planos diretores para as cidades “incluídas no
cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos”, que ora se discute devido à sua importância no contexto
dos planos municipais de mudanças climáticas.
No caso dos “planos diretores de redução de desastres”, previstos pelo artigo
42-A, deve-se atentar ao fato de que o rol de situações urbanas onde o plano diretor
é obrigatório foi expandido levando em conta um elemento substancialmente
inovador: a caracterização geofísica do espaço onde se localiza o município. Dispõe
o artigo 42-A do Estatuto da Cidade:
Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos
Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos deverá conter:
I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a
promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de
emprego e renda;
II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos;
III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação
de população de áreas de risco de desastre;
IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à
mitigação de impactos de desastres; e
V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos
urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de
julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e
previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for
permitido.
§ 1o A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em
conta as cartas geotécnicas.
§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as
disposições insertas nos planos de recursos hídricos, formulados
consoante a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
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§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste
artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais.
§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e
que não tenham plano diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco)
anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara
Municipal.

Primeiramente, vê-se que o que será apresentado como requisitos para a
elaboração dos “planos diretores de redução de desastres” vem em caráter adicional
aos elementos básicos dos planos diretores, vistos acima. Há, no entanto, uma
nova valoração: todos esses elementos e instrumentos da política urbana devem
explicitamente se subordinar ao que o estudo das respectivas realidades geológicas
e hidrológicas, do meio biofísico, revelar.
Para definir quais os municípios que devem se adaptar a esta regra, está
sendo elaborado o Cadastro Nacional de Municípios cujo território inclua áreas
suscetíveis à ocorrência de desastres.

No entanto, para a realização de tal

cadastro, há um requisito fundamental e anterior à criação de tal lista: a
sistematização de dados existentes referentes à ocorrência de desastres no país.
Neste sentido:
Em relação aos dados de ocorrência de desastres naturais no Brasil,
a ausência de um banco de dados nacional dificulta a compreensão
do comportamento dos desastres naturais e suas consequências,
conforme já apontado por Marcelino et al. (2006). As falhas
verificadas por esses autores nos dados brasileiros registrados pelo
EM-DAT são bastante significativas. Isto mostra a necessidade de se
organizar os dados referentes aos desastres naturais em âmbito
estadual e nacional, para que se tenha um quadro da realidade
brasileira e as informações necessárias para a prevenção e gestão
de desastres. (TOMINAGA, 2009, p. 22)

Acerca das “falhas verificadas nos dados brasileiros registrados pelo EMDAT”, a autora exemplifica a dimensão do descompasso entre dados disponíveis, ao
tratar do caso do Estado de Santa Catarina. Enquanto no EM-DAT constam 89
eventos ocorridos entre os anos de 1980 e 2003, para todo o território nacional, os
dados do Estado de Santa Catarina fazem referência a 3.373 desastres naturais no
mesmo período (TOMINAGA, 2009).
Feitas tais considerações, o caput elenca quais são as áreas a serem
consideradas: aquelas “suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
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impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”.
Note-se que há duas dinâmicas diferentes mas complementares elencadas:
processos geológicos e hidrológicos.
Os processos geológicos referem-se, lato sensu, àqueles que são
prioritariamente objeto de estudo da geologia, “a ciência dedicada ao estudo da
Terra” (BITAR, 2004, p.36). Tendo em vista o objetivo da redução de desastres em
áreas urbanas e o perfil dos riscos no Brasil (isto é, exógenos, da dinâmica externa
da terra), o Estatuto da Cidade parece se referir a um ramo da geologia ambiental ou
de planejamento, também denominada de geologia urbana (BITAR, 2004), que:
partem da abordagem sistêmica do ambiente, distinguindo três
grandes campos de atuação, denominados ‘interação do
conhecimento geológico’: processos e riscos geológicos; uso de
recursos naturais; impactos ambientais decorrentes de atividades
humanas. Nesse mesmo âmbito, o caso das aplicações próprias aos
crescentes problemas da urbanização e das cidades no mundo
associados a aspectos geológicos tem resultado na denominação
comumente empregada ‘geologia urbana’, para reunir o acervo de
conhecimentos e o instrumental aplicável a esse contexto específico.
(BITAR, 2004, p.45)

Entre os processos geológicos que apresentam a necessidade destes novos
planos diretores, o Estatuto da Cidade já nomeia o que entende ser o principal
fenômeno: os deslizamentos de grande impacto, que têm sido responsáveis no país
pelo maior número de vítimas fatais.
Os deslizamentos, também chamados de escorregamentos, são movimentos
de massa que desempenham importante processo natural que “atua na dinâmica
das vertentes, fazendo parte da evolução geomorfológica em regiões serranas”
(TOMINAGA, 2009, p.27), e comumente ocorre nas encostas urbanas. Entre os
fatores que influenciam na ocorrência de escorregamentos há, primeiramente, os
elementos do meio físico, e, secundariamente, do meio biótico. Assim, vale dizer, a
ocorrência de uma situação de desastre depende tanto de fatores intrínsecos,
referentes às geociências, aspectos climáticos e hidrológicos, cobertura vegetal, e
também de fatores extrínsecos, como a ação humana, que pode tanto favorecer a
ocorrência desses processos como minimizá-los (TOMINAGA, 2009). Acerca da
influência exercida por tais fatores:
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A maior ou menor segurança das encostas está, principalmente, nas
suas características intrínsecas, como forma, comprimento e também
declividade, mas a ocupação e o uso da terra talvez sejam ainda
mais críticos para a ocorrência de impactos ambientais do que as
próprias características naturais das encostas, em especial em áreas
urbanas. Há que se levar em conta também as propriedades
químicas e físicas dos solos que compõem as encostas e o regime
pluviométrico, porque o total de chuvas e sua distribuição são outro
elemento natural que irá influenciar sua dinâmica. A maior ou menor
cobertura vegetal também pode interferir sobre seu equilíbrio natural.
(GUERRA, 2010, p.37) (grifamos)

Tominaga corrobora tal entendimento ao afirmar que “nos últimos anos, o
expressivo aumento do número de acidentes associados a escorregamentos nas
encostas urbanas tem como principal causa a ocupação desordenada de áreas com
alta suscetibilidade a escorregamentos” (TOMINAGA, 2009, p.37).
O outro evento nomeado pelo artigo 42-A são as “inundações bruscas”.
Segundo Amaral e Ribeiro (2009), inundações e enchentes são eventos que
ocorrem periodicamente nos cursos d’água, frequentemente deflagrados pela
ocorrência de chuvas fortes e rápidas ou chuvas de longa duração. São, assim,
problemas geoambientais derivados de fenômenos ou perigos
naturais de caráter hidrometereológico ou hidrológico, ou seja,
aqueles de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica.
Sabe-se hoje que as inundações estão relacionadas com a
quantidade e intensidade da precipitação atmosférica. A magnitude e
frequência das inundações ocorrem em função da intensidade e
distribuição da precipitação, da taxa de infiltração no solo, do grau de
saturação do solo e das características morfométricas e morfológicas
da bacia de drenagem. (AMARAL; RIBEIRO; 2009, p.41)

Além disso, para se compreender os eventos que normalmente atingem as
áreas urbanas, devem ser entendidas as diferenças entre inundação, enchente,
alagamento e enxurrada. Pela definição desenvolvida pelo Ministério das Cidades e
IPT (2007): (i) enchentes são definidas pela elevação do nível d’água no canal de
drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém
sem extravazar; (ii) as inundações representam o transbordamento das águas de um
curso d’água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea; (iii) os
alagamentos são um acúmulo momentâneo de águas em locais determinados
devido à deficiências no sistema de drenagem; e, (iv) as enxurradas, por sua vez,
referem-se ao escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte,
que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos fluviais.

95

Como ocorre com os processos geológicos, nestes processos hidrológicos
também temos a presença de condicionantes naturais e antrópicos.

Os

condicionantes naturais dos processos hidrológicos incluem as formas de relevo;
características da rede de drenagem da bacia hidrográfica; intensidade, quantidade,
distribuição e frequência das chuvas; características do solo e o teor de umidade; e
presença ou ausência de cobertura vegetal (AMARAL; RIBEIRO; 2009, p.45). Nesta
situação, Botelho (2010, p.71) exemplifica os caminhos que as águas podem adotar:
Ao atingir a superfície a água pode, no caso de uma área com
cobertura vegetal, como uma floresta tropical, assumir diferentes
caminhos. Ela pode ser interceptada pela copa das árvores e daí
evaporada para a atmosfera, pode ser armazenada nessas copas e
depois precipitada, pode escorrer pelo tronco ou atravessar a
vegetação e atingir diretamente a superfície do terreno. [...] Quando
finalmente atinge o topo do solo, ela pode infiltrar ou escoar,
dependendo das características intrínsecas desse solo e das
condições do relevo (em especial da declividade da encosta e a
rugosidade do terreno). Ao infiltrar o solo, a água poderá percolar até
grandes profundidades, atingindo e alimentando lençóis subterrâneos
e aquíferos [...] ou ser absorvida pelas raízes dos vegetais,
ascendendo pelo tronco até as folhas, de onde poderá ser
transpirada, participando da ciclagem de nutrientes.

Nas áreas urbanas, onde há mais fortemente a influência de condicionantes
antrópicos, como o uso e ocupação de planícies e margens de cursos d’água, bem
como alterações nas características da bacia hidrográfica e dos cursos d’água, que
alteram a vazão, retificam e canalizam cursos d’água, onde há altas taxas de
impermeabilização e compactação do solo, bem como a redução da cobertura
vegetal e da arborização, toda a diversidade do caminho das águas visto acima “é
reduzida ao binômio escoamento e infiltração, com maior participação do primeiro”
(BOTELHO, 2010, p.72), pois
novos elementos são adicionados pelo homem, como edificações,
pavimentação, canalização e retificação de rios, entre outros, que
acabam por reduzir drasticamente a infiltração e favorecem o
escoamento das águas, que atingem ser exultório mais rapidamente
e de forma mais concentrada, gerando o aumento da magnitude e da
frequência das enchentes nessas áreas. As bacias hidrográficas
urbanas são, portanto, marcadas pela diminuição do tempo de
concentração de suas águas e pelo aumento dos picos de cheias,
quando comparadas às condições anteriores à urbanização.
(BOTELHO, 2010, p.72-73)
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Figura 8 – ciclo hidrológico local

Fonte: Miana (2010)

Note-se que embora não expressamente mencionado pelo Estatuto da
Cidade, nos dois fenômenos de “desastres” que os novos planos diretores visam
mitigar impactos, há um terceiro elemento deflagrador de ambos: a pluviosidade.
Esses fenômenos ocorrem normalmente associados a eventos
pluviométricos intensos e prolongados, nos períodos que
correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno da
região nordeste. (TOMINAGA, 2009, p. 18)

Assim, na ausência de estudos climáticos que considerem tanto o histórico de
chuvas como projeções climáticas, de forma complementar aos estudos que definam
as potenciais áreas sujeitas a riscos geológicos e hidrológicos nos municípios
brasileiros, este novo modelo de planejamento urbano pode ser até mesmo
ineficiente e comprometer o processo de gestão de desastres em outras fases, como
alertas em situação de risco e o pós-desastre.
No entanto, o artigo 42-A prossegue com a explicitação em suas alíneas e
parágrafos do que deverá conter o “plano diretor de redução de desastres” e quais
os instrumentos utilizados em sua elaboração.
Como não poderia deixar de ser, visto que o Estatuto da Cidade trata
majoritariamente da ordenação do espaço urbano, e o quanto o uso do solo
influencia nos processos hidrológicos e geológicos, a alínea I define que devem ser
estabelecidos “parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a
promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda”.
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Embora uma análise mais aprofundada sobre a relação entre uso e ocupação
do solo e mudanças climáticas seja feita nas próximas seções, de pronto cumpre
salientar que da forma como a alínea I foi redigida, o legislador parece ter optado por
seguir a doutrina internacional da genericamente chamada “cidade compacta”. Essa
posição, em vista do que dispõe o caput e da caracterização dos fenômenos
ambientais que podem gerar desastres em áreas urbanas no Brasil, parece
descompassada – ou, no mínimo, não fundamental – entre objetivos e disposições
de planejamento. Como visto, a urbanização não planejada sob o ponto de vista
ambiental cria potenciais situações de risco, que demandam do planejamento
urbano uma resposta que envolva, por exemplo, um maior controle da ocupação de
áreas de risco e a retomada de critérios de permeabilidade do solo.
Por outro lado, se considerarmos que nas diretrizes gerais o Estatuto da
Cidade determina a ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a
exposição da população a riscos de desastres (art. 2º, VI, “h”), é claro que os
parâmetros de uso e ocupação do solo no caso dos planos diretores de redução de
desastres obedeçam a esta diretriz.

Inclusive, da forma como foi inserida essa

diretriz, é possível se depreender que, a partir de 2012, todos os planos diretores e
instrumentos urbanos devem obedecer a esse critério, sendo ou não um município
cadastrado como contendo áreas de risco.
Para que a redução e mitigação de desastres sejam atingidas, a utilização de
estudos técnicos é fundamental. Conforme Souza (2010, p. 272-273):
Em que pese a exigência de uma análise criteriosa e rigorosa a
anteceder qualquer proposta de intervenção que se intitule pesquisa
científica aplicada não se vincular exclusivamente aos zoneamentos,
é aí que a relevância do conhecimento da realidade se mostra mais
evidente. Os estudos preparatórios são a base das recomendações e
restrições contidas no zoneamento de uso do solo. Adicionalmente,
informam, ainda, o zoneamento de prioridades e o zoneamento de
densidade. [...] a análise de sensibilidade, que radiografa a
vulnerabilidade (do meio ambiente, por exemplo), resultará em um
mapa de sensibilidade; a estimativa de risco, considerando um ou
mais riscos (por exemplo, riscos ambientais diversos, como de
enchentes e desmoronamentos e deslizamentos), redundará em
mapas de risco, onde estes são localizados e classificados conforme
o grau.
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No caso dos planos diretores de redução de desastres, o artigo 42-A
especifica os estudos a serem adotados.

Para a melhor compreensão destes

instrumentos, aqui se optou por tratá-los em uma ordem diferente da apresentada
pelo Estatuto da Cidade, devido à sua complementaridade.
Primeiramente, o inciso II determina que deverá ser realizado o “mapeamento
contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”.

Esse

mapeamento e a identificação das áreas de risco, nos termos do parágrafo 1º,
levarão em conta as cartas geotécnicas.
As cartas geotécnicas são o produto final da cartografia geotécnica, que tem
suas origens na geologia urbana, supramencionada. A carta geotécnica
sintetiza e expressa o resultado dos trabalhos de mapeamento e
levantamento geológico aplicados originalmente ao planejamento e
gestão territorial, urbana e rural, em suas variadas formas e tipos
desenvolvidos ao longo do tempo: cartas de suscetibilidade a
processos, cartas de risco, cartas de atributos ou parâmetros do
meio físico, entre outras. (BITAR, 2004, p.45)

Mirandola (2008) explica que em estudos realizados pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, tendo por base as cartas geotécnicas, foram obtidos
diferentes produtos com denominações e funções, que podem ser assim
classificados:
a) Cartas geotécnicas propriamente ditas – expõem limitações e
potencialidades dos terrenos e definem diretrizes de uso e ocupação
para um ou mais usos do solo;
b) Cartas de risco – destacam a avaliação de dano potencial à
ocupação, diante de uma ou mais características ou fenômenos
naturais ou induzidos pela ocupação;
c) Cartas de suscetibilidade – têm gradações de probabilidade de
desencadeamento de um ou mais fenômenos naturais ou induzidos
pela ocupação; e
d) Cartas de atributos ou de parâmetros – limitam-se à distribuição
espacial de uma ou mais características (geotécnicas/ geológicas/
etc.) do terreno. (MIRANDOLA, 2008, p.34)

Desta maneira, percebe-se que o Estatuto da Cidade reproduz o
entendimento doutrinário sustentado por diversos autores (MIRANDOLA, 2008) de
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que as “cartas de risco” (“mapeamento de áreas [...]”, art. 42-A, II) são derivadas das
“cartas geotécnicas” (art. 42-A, §1º), e se complementam. Quanto à definição de
risco, seu conceito internacional o apresenta como “a combinação da probabilidade
de um evento e suas consequências negativas” (TOMINAGA apud UNISDR, 2009,
p.150), e “áreas de risco” como a “área passível de ser atingida por fenômenos ou
processos naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que
habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e
patrimoniais” (IPT; MINISTÉRIO DAS CIDADES; 2007, p.25).
Realizados os estudos geotécnicos com as particularidades que lhe são
próprias para mapeamento, o passo seguinte, de acordo com o art. 42-A, §1º, é a
“identificação” das áreas de risco. Neste sentido, conforme a metodologia realizada
pelo IPT e adotada pelo Ministério das Cidades, os níveis de risco podem ser
definidos em R1 – baixo, R2 – médio, R3 – alto, e R4 – muito alto.
Tabela 1 – Níveis de Risco

Grau de
probabilidade

Descrição

R1
Baixo ou sem
risco

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes
(inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de baixa ou nenhuma potencialidade para o
desenvolvimento de processos de deslizamentos e
solapamentos.
2. Não se observa(m) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade.
Não há indícios de desenvolvimento de processos de
instabilização de encostas e de margens de drenagens.
3. Mantidas as condições existentes não se espera a
ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido
por uma estação chuvosa normal.

R2
Médio

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes
(inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de
processos de deslizamentos e solapamentos.
2. Observa-se a presença de algum(s) sinal/feição/
evidência(s) de instabilidade (encostas e margens de
drenagens), porém incipiente(s). Processo de instabilização
em estágio inicial de desenvolvimento.
3. mantidas as condições existentes, é reduzida a
possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante
episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período
compreendido por uma estação chuvosa.
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Grau de
probabilidade

Descrição

R3
Alto

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes
(inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de
processos de deslizamentos e solapamentos.
2. Observa-se a presença de significativo(s) sinal/ feição/
evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de
abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilização em
pleno desenvolvimento, ainda sendo possível monitorar a
evolução do processo.
3. Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível
a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de
chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por
uma estação chuvosa.

R4
Muito alto

1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes
(inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no
setor são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento
de processos de deslizamentos e solapamentos.
2. Os sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no
solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em moradias
ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados,
cicatrizes de deslizamento, feições erosivas, proximidade da
moradia em relação à margem de córregos, etc.) são
expressivas e estão presentes em grande número ou
magnitude. Processo de instabilização em avançado estágio
de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo
impossível monitorar a evolução do processo, dado seu
elevado estágio de desenvolvimento.
3. mantidas as condições existentes, é muito provável a
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas
intensas e prolongadas, no período compreendido por uma
estação chuvosa.
Fonte: IPT; Ministério das Cidades (2007)

Juridicamente, é interessante notar que embora as cartas geotécnicas não
aparecessem anteriormente a 2012 no Estatuto da Cidade como instrumento para a
elaboração dos planos diretores (aliás, nenhum outro estudo prévio é explicitamente
mencionado), estas eram mencionadas na NBR 12.267, de 1992, editada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, anterior ao Estatuto da Cidade e
que serviu como recomendação nacional – já que não tem força compulsória – para
implantação dos planos diretores quando previstos pela Constituição Federal
(PINTO, 2010).
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Além das cartas geotécnicas, que devem abranger a área total do município –
visto que esta é a escala dos planos diretores –, o artigo 42-A, §2º, traz outra escala
potencial de trabalho: as bacias hidrográficas.
Isto porque, nos termos do art. 42-A, §2º, o conteúdo do plano diretor deverá
ser compatível com as disposições insertas nos planos de recursos hídricos,
formulados de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Com base
nessa lei, alguns pontos merecem destaque:
Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos: [...]
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; [...]
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: [...]
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos
naturais. [...]
Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos: [...]
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do
solo;

Constata-se, assim, que a escala de planejamento a ser adotada é a bacia
hidrográfica, e o realce que é dado à questão do uso do solo, sem esquecermos que
este também, apesar de todas as alterações sofridas pela urbanização, ainda se
trata de um recurso natural que deve ser usado adequadamente. Em que pese a
Política Nacional de Recursos Hídricos trazer essa disposição anteriormente à
reforma do Estatuto da Cidade, inevitavelmente ela ganha nova dimensão com o art.
42-A, §2º. Neste sentido,
O Município não planejará olhando somente para sua realidade
política, social e econômica, mas haverá de ter em conta o
ecossistema em que está inserido, principalmente a bacia e subbacia hidrográfica de que faz parte. Seria uma aberração jurídica e
ecológica deixar o plano diretor municipal de se adaptar às diretrizes
do plano da bacia hidrográfica. (MACHADO, 2006, p.380)

Quando se trata dos riscos hidrológicos (especialmente) em áreas urbanas,
há uma significativa diferença em relação aos geológicos – o “desencontro entre
‘causa e efeito’”:
Poucos são os indivíduos que têm a noção de que habitam uma
bacia hidrográfica, a compõem e são elementos que interagem
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dentro de um sistema, cujo funcionamento também depende de suas
ações. Se nas áreas rurais essa visão é tênue, nas áreas urbanas
ela é ainda mais nebulosa, pois muitas vezes os rios estão
‘invisíveis’. Como muitos correm em canais fechados e subterrâneos,
eles não são vistos. Parece que aquele velho estigma ‘o que não se
vê não se sente’ encaixa com perfeição neste caso. É preciso
conhecer o lugar que se habita. [...] É preciso saber de onde vêm
suas águas, e, principalmente, para onde vão e em que parte deste
trajeto nos encontramos. (BOTELHO, 2011, p.79-80)

Assim, o plano diretor do 42-A deverá trazer, nos termos do inciso IV,
medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos
de desastres.
Botelho (2011) explica que no caso de enchentes, podem ser adotadas tanto
medidas de drenagem estruturais, quanto não estruturais. As medidas estruturais
podem ser ainda classificadas em intensivas e extensivas (BOTELHO apud TUCCI,
2011).
As medidas estruturais intensivas são as que se referem a alterações que
modificam diretamente os corpos d’água, como retificações e canalizações; já as
medidas estruturais extensivas afetam o sistema hidrológico como um todo, sem
constituir intervenções diretas sobre os corpos d’água – por exemplo, através da
captação da água de chuva, criação de áreas verdes e a utilização de pisos
permeáveis.
As medidas não estruturais, por sua vez, se referem àquelas medidas onde “o
homem busca uma convivência harmônica com o rio, através da elaboração de
planos de uso e ocupação e zoneamentos de áreas de risco à inundação, sistemas
de alerta e seguros-enchente” (BOTELHO, 2011, p.94), que, perceba-se, dizem
respeito aos diferentes momentos de gestão de desastres (prevenção, durante e
pós-desastres).
Sendo o Estatuto da Cidade um diploma sobre desenvolvimento urbano que
majoritariamente se pauta na função social da propriedade através da definição de
critérios de uso e ocupação do solo, é perceptível que o Estatuto da Cidade esteja
se referindo principalmente às medidas não estruturais, onde melhores critérios de
permeabilidade e,

consequentemente,

das funções ecológicas

hidrográficas, sejam atingidos pela alteração de índices urbanísticos.

das bacias
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Adicionalmente, em uma leitura mais ampla, podemos entender que, neste
cenário, a aplicação de medidas estruturais extensivas também são prioritárias, pois
lidam com o uso e ocupação do solo e podem ser inseridas em outras normas
urbanísticas, como os códigos de obras. Além disso, “de acordo com a visão atual,
as medidas estruturais extensivas e as não estruturais são as mais indicadas na
prevenção e controle das inundações por seu menor custo e maior eficiência”
(BOTELHO, 2011, p. 98).
Quanto às medidas estruturais intensivas, além de em grande parte serem
responsáveis pelos problemas atualmente enfrentados devido a, por exemplo,
retificação de rios de alta vazão para a ocupação de mais áreas, estes “não tratam
das causas do problema e sim tentam minimizá-los através de medidas
compensatórias” (BOTELHO, 2011, p.95).
Sinteticamente, “é preciso criar mecanismos alternativos que possam
substituir o processo hidrológico fundamental de infiltração, expandindo e
diversificando o tempo de chegada das águas ao final de cada sistema hidrográfico”
(BOTELHO, 2011, p.93).
O artigo 42-A prossegue apresentando em seu inciso III que deve haver o
planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de
áreas de risco de desastre.

Como mencionado anteriormente, uma grande

porcentagem da população normalmente de baixa renda, por não terem ao longo da
história

alternativa

de

políticas

habitacionais,

acabou

por

ocupar

áreas

desvalorizadas pelo mercado imobiliário e que, não raro, se caracterizam como
áreas de risco. Sendo um risco elevado, é de se considerar que sejam realocadas e
o local recuperado. Para tanto, hoje em dia há diversos instrumentos urbanísticos –
e mesmo políticos – que podem e devem ser utilizados nestas situações, como, por
exemplo, as zonas especiais de interesse social.
As ZEIS são apresentadas como estratégia para os planos diretores de
redução de desastres no art. 42-A, V, que elenca a possibilidade de regularização
fundiária de assentamentos urbanos, observada a Lei nº 11.977/2009, que regula
tais procedimentos – que, no entanto, não foi alterada para incluir questões da
redução de desastres. Nunca é demais salientar que a regularização fundiária deve

104

ser tanto formal quanto material, com especial cuidado no caso para que as áreas a
serem regularizadas realmente não apresentem riscos.
Os parágrafos 3º e 4º definem que os prazos de adequação dos municípios
ao previsto no art. 42-A. No caso dos municípios que já possuem plano diretor, essa
adequação deverá ser realizada por ocasião de sua revisão nos prazos legais; já os
municípios que foram incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas
suscetíveis a desastres e que não possuem plano diretor, têm prazo de cinco anos
para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal.
Por fim, foi um acerto do Estatuto da Cidade incluir no artigo 42-B, II, que os
Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano deverão elaborar projeto
específico que contenha a delimitação dos trechos com restrições à urbanização e
dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais,
visto que a urbanização controlada ainda é a melhor maneira de reduzir o impacto e
a ocorrência de desastres.
É notável a mudança trazida ao sistema jurídico de desenvolvimento urbano
pela inclusão do artigo 42-A. Toda uma nova dimensão ambiental é dada ao
planejamento municipal – que sai de uma visão praticamente exclusivamente
econômica –, na figura dos planos diretores, ao judicializar a necessidade de um
estudo ambiental – no caso, a cartografia geotécnica – a ser aplicado na cidade
como um todo, e não apenas em áreas e empreendimentos pontuais (caso dos
Estudos de Impactos Ambientais), como era a regra anteriormente à Lei nº
12.608/2012.
No entanto, é necessário salientar que, como visto, a não inclusão explícita de
estudos de projeção climática, principalmente neste momento em que cidades no
mundo inteiro são desafiadas a se adaptar à mudança do clima, pode se traduzir em
uma compreensão um tanto quanto rasa do problema, já que os episódios de chuva
intensa normalmente deflagram tanto os riscos geológicos como os hidrológicos.
Ainda tecnicamente, por mais que se entenda que o Estatuto da Cidade não
seja uma norma técnica como as editadas pela ABNT, talvez fosse oportuno que o
legislador tivesse determinado uma escala mínima para a realização das cartas e
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mapeamento de riscos, também sob pena de transformar mais esse requisito
instrumental em uma mera obrigação, que não surta reais efeitos no planejamento
por não ser suficientemente específica.
Quanto ao objetivo central de ordenamento do solo da política urbana, é
importante atentar que o plano diretor e as estratégias a ele vinculadas dependem
das normas de uso e ocupação do solo. Neste sentido, é necessária a melhor
compreensão de seus elementos e produtos – jurídicos e urbanísticos –, que, por
sua vez, criam situações que se refletem nos planos municipais de mudanças
climáticas.
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5

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E A CRIAÇÃO DE DENSIDADES

URBANAS NO ESTATUTO DA CIDADE
Com fulcro no artigo 30, VIII, CF, o Município tem o poder-dever de disciplinar
o uso e ocupação do solo, que se pauta majoritariamente no poder de polícia
municipal para regular sobre a disposição do espaço, sendo instrumento típico do
urbanismo para o planejamento físico da cidade (SOUZA, 2010; art. 4º, III, “b”,
Estatuto da Cidade) e determinando concretamente os parâmetros para a função
social da propriedade urbana.
Há uma rica doutrina detrás da expressão “uso e ocupação do solo” que
comumente escapa à esfera puramente jurídica. Isso se deve, ao menos em parte,
ao fato de o Estatuto da Cidade não explicitar claramente em que se constitui esse
instrumento, que consubstancia a essencialidade do planejamento urbanístico
municipal.

Isto porque se por um lado os planos diretores são o principal

instrumento de planejamento urbano, seus objetivos físico-territoriais são atingidos
através de outros instrumentos a este vinculado que lidam especificamente com o
uso e ocupação do solo.
5.1

Elementos de ordenação do uso e ocupação do solo urbano
A expressão “uso e ocupação do solo”, conforme a experiência brasileira,

implica em dois instrumentos com funções complementares: o zoneamento e os
índices urbanísticos, que procuram “obter uma desejável e adequada densidade
populacional e das edificações nos aglomerados urbanos” (SILVA, 2010, p. 235).
Sob o enfoque do Direito Urbanístico pátrio, o plano de zoneamento destina-se a
“realizar na prática as diretrizes de uso estabelecidas no plano urbanístico geral
(plano diretor)” (SILVA, 2010, p. 237). É evidente sua importância.
Considerando-se que os índices urbanísticos devem ser integrados no interior
do zoneamento (SOUZA, 2010), primeiramente serão apresentados aspectos do
zoneamento enquanto técnica urbanística de uso do solo, para então se passar à
ocupação do solo, e posteriormente introduzir a questão das densidades.
Surgido nas últimas décadas do século XIX na Alemanha, o zoneamento se
fixou de modo definitivo como carro-chefe do planejamento urbano nas primeiras
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décadas do século XX, especialmente nos Estados Unidos (SOUZA, 2010). Assim,
originalmente, sua definição traz que zoneamento “é a divisão do espaço sob
jurisdição de um governo local em zonas que serão objeto de diferentes regulações
no que concerne ao uso da terra e à altura e ao tamanho permitido das construções”
(SOUZA apud CULLINGWORTH, 2010, p. 250) (note-se a imbricação entre uso e
ocupação do solo). Para a Associação Internacional de Administradores Municipais,
“o zoneamento baseia-se legalmente no poder do Estado de promover a saúde, a
segurança, a moral e o bem-estar geral da comunidade” (MUKAI, 2002, p. 271).
A divisão em zonas ganhou força na década de 1930 com a arquitetura
modernista (especialmente na figura emblemática de Le Corbusier), que defendia a
separação rígida das “funções sociais da cidade” – isto é, habitar, trabalhar, circular
e recrear –, dando origem à “separação funcional”. A funcionalidade foi de suma
importância para definir também os parâmetros de construção individual, conforme a
máxima “a forma segue a função”.

Neste sentido, “a técnica convencional de

zoneamento, portanto, gira em torno da separação de usos e densidades” (SOUZA,
2010, p. 256).
Silva (2010) explica que o estabelecimento tanto das categorias de uso,
quanto seu nível de minuciosidade, dependem da complexidade do espaço urbano
que se pretende regular, como demonstra a imagem abaixo.
Figura 9 – Categorias de uso do solo

Fonte: elaborado pela autora, a partir de Silva (2010)
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Nos Estados Unidos, este método de “divisão do espaço”, valendo-se do
argumento da exclusão de certos usos em determinadas áreas para “promover a
saúde e o bem-estar geral”, acabou por revelar outros objetivos, como a exclusão de
“certos grupos sociais” (SOUZA, 2010). Há, portanto, na história do zoneamento,
uma carga claramente ideológica. No entanto, pondera Souza (2010, p. 253) que
“seja como for, seria insuficiente caracterizar o modelo tradicional de zoneamento de
uso do solo como sendo simplesmente, ou necessariamente, ‘excludente’”.
Em decorrência das severas críticas feitas aos moldes mais rígidos de
zoneamento funcionalista (por exemplo, por Jane Jacobs na obra “Morte e Vida das
Grandes Cidades”, de 1961), outros modelos de zoneamento foram surgindo, como
o “zoneamento inclusivo”, relacionado às questões socioeconômicas. Este
apresentava como preocupação central “a identificação dos espaços residenciais
dos pobres urbanos e a sua classificação de acordo com a natureza do
assentamento [...] e, adicionalmente, conforme o grau de carência de infraestrutura
apresentado” (SOUZA, 2010, p. 263). É possível notar a influência deste modelo,
por exemplo, no disposto nos artigos 4º, V, “f”, 42-A, V, e 42-B, V, do Estatuto da
Cidade, que tratam das Zonas Especiais de Interesse Social, e, de certa forma,
expressa o espírito geral da lei, de enfatizar os aspectos socioeconômicos para
combate da segregação espacial urbana. Continua Souza (2010, p. 265):
[...] encarecer a importância do ‘zoneamento includente’ não equivale
a sugerir [que] não se deva praticar, concomitantemente, um
zoneamento de uso do solo, o qual, obviamente, não terá qualquer
conteúdo antipopular. Controlar a localização de algumas atividades
faz muito sentido, do ponto de vista da salvaguarda dos interesses
coletivos; o exemplo mais evidente, já mencionado, são as indústrias
poluentes, que precisam ter a sua localização no espaço da cidade
regulada criteriosamente.

Desta maneira, em um zoneamento que busque evitar o modelo funcionalista,
“a preocupação será não a de separar usos primários, mas sim a de identificar e
regular a localização de usos intrinsecamente incômodos” (SOUZA, 2010, p. 266).
Consequentemente, com o declínio do modelo funcionalista de uso do espaço
urbano, vem crescendo o destaque dado a critérios referentes à capacidade da
infraestrutura urbana para suportar o adensamento construtivo, no sentido de um
“zoneamento de ocupação do solo” (CASTILHO, 2010). Vale dizer, passa a importar
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menos a divisão dos usos em zonas – o “como se usa” –, propiciando inclusive o
aumento de zonas de uso misto, teoria bastante defendida na atualidade, e importa
mais o “quanto se ocupa” para a dinâmica das cidades.
Por esta razão, “a mera natureza do uso admitido é um dado ainda
insuficiente para a fixação exata das funções cabíveis em cada zona ao lume da
própria razão de ser do zoneamento” (MUKAI apud BANDEIRA DE MELLO, 2002, p.
270), de sorte que às naturezas de uso devam ser entrelaçados
[...] os coeficientes de edificação, as taxas de ocupação, os recuos
exigidos das construções, sejam fronteiros, laterais ou de fundos, as
dimensões de lotes, o alinhamento, [...] e outros fatores que
concorrem para dar completa e real identidade ou sentido à partição
da cidade em zonas. (MUKAI, 2002, p. 270) (grifamos)

São os parâmetros urbanísticos, que, por sua vez, atuam regulando “a
densidade e a forma de ocupação do espaço [...] [e] vinculam-se, muito fortemente,
à dimensão ‘física’ do planejamento urbano” (SOUZA, 2010, p.217), medindo,
através de seus índices, prioritariamente, aspectos relevantes correlatos à
densidade e à paisagem urbana (SOUZA, 2010)21.

Desta sorte, a atribuição

municipal acerca do controle urbanístico das construções “cuida da integração do
edifício na cidade, visando harmonizá-lo com o complexo urbano” (CASTILHO apud
MEIRELLES, 2010, p. 158).
Se por um lado o uso do solo é tradicionalmente feito em zonas, isto é, áreas
de certa maneira abrangentes no contexto do espaço urbano que regulam, dentro
dessas zonas os parâmetros de ocupação do solo são aplicados em outra escala: o
lote. Vale dizer, cada lote, situado dentro de uma quadra (= agrupamento de lotes),
que por sua vez se localiza dentro de uma zona, deve obedecer individualmente aos
parâmetros de ocupação do solo, atendendo assim à função social da propriedade.
Dá-se o nome de lote à unidade de área destinada à edificação, chamada
unidade edilícia ou unidade edificável. É, portanto, a parcela de solo urbano dotada

21

Complementarmente, “Os índices urbanísticos constituem, com a dimensão dos lotes, os
instrumentos normativos com que se definem os modelos de assentamento urbano, em
função da densidade populacional e edilícia para determinada zona ou área.” (SILVA, 2010,
p. 249)
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de aptidão para a edificabilidade (CASTILHO, 2010; SILVA, 2010); é o “‘terreno’ 22
servido de infraestrutura urbana, sendo todo o conjunto preparado para receber a
futura edificação, que vai ocupar o solo, de modo permanente, com aquele fim”
(CASTILHO, 2010, p. 41).
Para Silva (2010), o dimensionamento do lote é conceito fundamental para a
definição dos modelos de assentamento urbano, a forma urbana, e se relaciona
diretamente à categoria de uso da zona.
A Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano em
nível federal, estipula que o lote-padrão nacional tem 125m², com cinco metros de
testada (art. 4º, II). No entanto, a efetiva medida dos lotes deve atender ao
determinado pela lei local, podendo ser ampliado ou diminuído de acordo com a
zona em que se situe e os índices urbanísticos de parcelamento pertinentes (art. 4º,
§1º). Por exemplo, em áreas industriais os lotes deverão ser maiores para abrigar as
indústrias em questão, enquanto que em Zonas Habitacionais de Interesse Social
(ZEIS) o lote pode ser menor que o padrão, pois assim se “reduz o custo de
produção da parcela e, logo, seu preço de mercado, tornando-a acessível à
população de baixa renda” (CASTILHO, 2010, p.61).
Desta maneira, considerando os objetivos específicos da política de
desenvolvimento urbano do município, é definida a destinação dos lotes em
determinada zona, estabelecendo suas medidas e os parâmetros urbanísticos da
construção que se integrará a este.
A condicionar a ocupação do solo, influenciando diretamente na forma urbana
(PARENTE, 2009) e na qualidade de vida da população com relação às mudanças
climáticas, destacam-se os seguintes parâmetros: recuos; gabarito; taxa de
ocupação; coeficiente de aproveitamento; taxa de permeabilidade; e o índice de
áreas verdes.
22

Explica Castilho (2010, p. 58): “Em termos urbanísticos, ‘lote’ não é sinônimo de ‘terreno’ e
nem é ‘porção de terreno’. Terreno – termo derivado do lt. terrenum – é qualquer área de
terra urbana delimitada, edificável ou não. Agora lote – termo de origem germânica, com o
étimo significando algo cortado em porções (um lote de mercadorias, v.g., de vinho) – é um
terreno predestinado à ocupação humana; formado especialmente para recebê-la. Assim,
equivoca-se, por exemplo, o Estatuto da Cidade quando toma os termos como coincidentes,
usando nove vezes o termo ‘terreno’ e ‘lote’ apenas uma [...]”.
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Os recuos, também chamados de afastamentos, são as medidas existentes
entre a construção e os limites (divisas) do lote, frontais, laterais e de fundo,
determinando as distâncias que devem haver entre o prédio e o logradouro e entre
os prédios23 (CASTILHO, 2010; SILVA, 2010; SOUZA, 2010). Tais medidas são de
suma importância, pois permitem condições mínimas aceitáveis para ventilação e
iluminação24 (SOUZA, 2010), garantindo em parte o conforto ambiental da cidade25.
Mais especificamente acerca dos benefícios específicos associados aos
diversos tipos de recuos, Parente (2009) ressalta as funções ambientais dos recuos
de frente e laterais. Relacionado ao recuo de frente, há a melhora da ambiência,
das condições acústicas da edificação, a facilitação da dispersão de poluentes, e,
dependendo da largura da calçada, a arborização destas (PARENTE, 2009). Os
recuos laterais, por sua vez, exercem a função de colchão de ar, facilitam a aeração
urbana, insolação e ventilação da edificação, diminuem a propagação de ruídos,
vibração e calor, e também permite melhor solução para as águas pluviais e para a
passagem da canalização de esgoto até a rede (PARENTE, 2009).
Silva (2010, p. 252) aponta também que:
A exigência de recuos constitui restrição ao direito de construir,
impondo a reserva de áreas non aedificandi dentro dos lotes [...]
Possibilita-se, assim, o surgimento de áreas verdes privadas, que
complementam as públicas.

O parâmetro gabarito refere-se à altura máxima permitida para edificações em
determinada zona, podendo ser expresso em pavimentos ou metros (SOUZA, 2010).
Diversos fatores podem influenciar a determinação do gabarito – especialmente
onde a altura da edificação é, per se, fator determinante – como a proximidade de
23

Vale notar que o tema da distância entre prédios já era regulada pela Lei das XII Tábuas,
do século 5 a.C. (CASTILHO, 2010).
24
Castilho explica que o recuo frontal é fundamental para garantir aos cidadãos transeuntes
o “direito ao sol”, “evitando os corredores lúgubres que remetem à Londres soturna de
Dickens [...] isto acabou acontecendo com as três ruas que formavam o histórico Triângulo
do centro de São Paulo, [...] porquanto a tradicional edificação urbana brasileira ‘cola’ na
testada, não importando se comercial ou residencial” (CASTILHO, 2010, p. 201).
25
Ainda sobre a questão da insolação, Castilho (2010) explica que o modelo de prédio “bolo
de noiva”, ou “pirâmide”, comum na Manhattan do começo do século XX (por exemplo, o
edifício Empire State Building), tem suas origens na lei de zoneamento de 1916, que
estabeleceu um complexo sistema de sucessivos recuos, para que nenhuma parte da
construção se projetasse para além da área do lote – evitando assim o sombreamento das
áreas públicas.
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aeroportos ou em casos de patrimônio tombado, onde a vista a este não pode ser
bloqueada (SOUZA, 2010; SILVA, 2010).
A taxa de ocupação é a relação entre a área de projeção horizontal da
edificação (isto é, a área que o prédio ocupa tocando o solo) e a área total do lote
(SOUZA, 2010). O coeficiente de aproveitamento, também denominado “índice de
aproveitamento do terreno”, por sua vez, é a relação entre a área construída total e a
área total do lote (SOUZA, 2010). O coeficiente de aproveitamento igual a 1, por
exemplo, significa que a metragem construída é igual à área total do lote, não
significando, contudo, que a área do lote esteja inteiramente ocupada; se a projeção
horizontal da construção for correspondente a 25% da área do lote, o coeficiente de
aproveitamento igual a 1 será atingido por um prédio de quatro andares.
Neste sentido, cumpre destacar a estreita relação que se estabelece entre
taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento:
A correlação entre os dois índices está no fato de que o coeficiente
de aproveitamento máximo do lote está empregado dentro dos
limites demarcados pela taxa de ocupação máxima, de tal sorte que,
aumentando-se o primeiro, a metragem quadrada da construção a
mais ocasionará sua elevação vertical, enquanto o aumento da taxa
de ocupação permitirá construções mais baixas, mas sacrificará
espaços livres dentro do lote. (SILVA, 2010, p. 251)

A imagem abaixo exemplifica visualmente a aplicação de cada índice:
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Figura 10 – Parâmetros urbanísticos

Fonte: Souza (2010)

Diretamente relacionados à questão ambiental, há a taxa de permeabilidade e
o índice de áreas verdes. A taxa de permeabilidade é definida pela relação entre as
partes do lote que permitem a infiltração de água e a sua área total (SOUZA, 2010),
e a sua determinação deve ser fixada pelo seu mínimo (CASTILHO, 2010). Não
corresponde diretamente às áreas non aedificandi estabelecidas pelos recuos, pois
estas últimas não necessariamente atendem ao critério “permeabilidade”. Souza
(2010) salienta a importância da taxa de permeabilidade sob o aspecto ambiental
visto que não apenas as áreas permeáveis permitem uma melhor drenagem, como
também ajudam a garantir maior conforto térmico para a população, atenuando a
formação de ilhas de calor, vistas no capítulo seguinte.
Quanto ao índice de áreas verdes, este é a relação entre a parcela do lote
coberta por vegetação e sua área total (SOUZA, 2010). Traz diversos benefícios
socioambientais associados, como – novamente – a melhora no conforto térmico, a
absorção de gases do efeito estufa e de partículas poluentes, conforto acústico e
colaboração no ciclo hidrológico.
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Vale notar que atualmente está em trâmite no Congresso Nacional o Projeto
de Lei 4511/2012, que pretende alterar o Estatuto da Cidade e a Lei nº 6.766/73
para que, em síntese, seja incluído como norma para os planos diretores a criação
de um plano de arborização urbana que assegure, no mínimo, 20m² de áreas verdes
por habitante, sendo que os novos loteamentos também devem também respeitar
estes padrões.
Por mais interessante que pareça ser ter em nível federal planos de
arborização associados ao planejamento urbano, a meta parece difícil de ser
alcançada, especialmente em grandes cidades que apresentam urbanização
consolidada e onde não há uma grande oferta de terrenos ou espaços vazios
urbanos para a criação de parques e praças públicas.

Salienta Parente (2009),

também, que a aplicação de índices urbanísticos deve buscar a adequação das
construções às características geomorfológicas e ambientais da região.
Por fim, Souza (2010, p. 221) alerta que “sendo bastante singelos e de
natureza puramente formal, os parâmetros urbanísticos são inteiramente plásticos,
podendo servir às intencionalidades mais díspares”. Ao serem aplicados em bloco,
os parâmetros urbanísticos – em sua escala macro – junto com o dimensionamento
dos lotes e o zoneamento de uso, dão origem às densidades urbanas.
No contexto das políticas públicas urbanas, a questão das densidades vem
ganhando força na medida em que estas se tornam um “referencial importante para
se avaliar técnica e financeiramente a distribuição e consumo de terra urbana,
infraestrutura e serviços públicos em uma área” (SEPPE; GOMES apud ACIOLY
JUNIOR; DAVIDSON; 1998). O próprio controle de ocupação do solo se funda em
tal ideia, visando “garantir à cidade uma distribuição equitativa e funcional de
densidade, isto é, densidades edilícia e populacional compatíveis com a
infraestrutura e equipamentos de cada área considerada” (SILVA, 2010, p.252).
Não obstante o termo densidade ser utilizado em diversos países, o seu
significado é bastante variável, podendo-se distinguir entre densidade demográfica,
habitacional ou construtiva; até mesmo densidade bruta ou líquida (ACIOLY
JUNIOR; DAVIDSON; 1998).
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Desta maneira, entende-se: (i) densidade demográfica ou populacional como
o número de pessoas residentes em determinada área urbana, podendo ser
expressa em habitantes por hectares ou por quilômetros; (ii) densidade habitacional
ou residencial, que expressa o número total de unidades habitacionais por zona
urbana medida em hectares; (iii) densidade construtiva ou edificada, expressa o total
de metros quadrados construídos por hectare; (iv) densidade bruta expressa o
número total de pessoas que residem em determinada zona, dividido por sua área
total, incluindo equipamentos públicos (vias, praças, etc); e, (v), densidade líquida
expressa o número total de pessoas que residem em certa área, porém dividindo-se
pela área utilizada apenas para fins residenciais (ACIOLY JUNIOR; DAVIDSON,
1998; SOUZA, 2010).
É desse delicado balanceamento entre usos, parâmetros de ocupação e
densidades que devem ser atingidos os objetivos previstos pelo artigo 2º do Estatuto
da Cidade, dos quais se destacam evitar a deterioração das áreas urbanizadas,
evitar a poluição e a degradação ambiental, e a exposição da população a riscos de
desastres, sempre com vistas ao “direito à cidade sustentável”.

Para tanto, o

Estatuto da Cidade dispõe de alguns instrumentos específicos, que, relacionados
principalmente à densidade urbana, serão vistos nas seções seguintes.
5.2

Índices urbanísticos no Estatuto da Cidade: o coeficiente de aproveitamento
Entre os diversos índices e parâmetros urbanísticos vistos na subseção

anterior, o Estatuto da Cidade faz referência expressa a apenas um: o coeficiente de
aproveitamento, quando trata da outorga onerosa do direito de construir, em seus
artigos 28 a 31.
A outorga onerosa do direito de construir é também chamada de “solo criado”.
O solo criado, “fisicamente”, implica no que é construído além do mínimo, isto é, do
piso térreo (de terrestre), do solo. É a utilização além do que a natureza provê; são
os pavimentos de um prédio; “cria solo quem cria piso artificial” (LEAL, 1998, p.16).
No entanto, urbanística e juridicamente, o solo criado decorre do estabelecimento de
um coeficiente único de aproveitamento do solo, de modo que o “excesso de
construção” é aquele superior a estes limites.
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Coeficiente de aproveitamento é definido pelo Estatuto da Cidade como
sendo “a relação entre a área edificável e a área do terreno” (art. 28, §1º). Explica
Marques Neto (2002) que esta definição demonstra apenas parcialmente o conceito,
visto se limitar ao seu modo de cálculo, mas não tratar dos seus efeitos. Estes, por
sua vez, são encontrados no caput do artigo 28, que prevê que “o plano diretor
poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do
coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser
prestada pelo beneficiário”.
Assim, a função do coeficiente de aproveitamento “é, exatamente, a de
determinar o adensamento edilício permitido no lote, ou seja, estabelecer a
densidade de construção possível, de acordo com o interesse coletivo” (CASTILHO,
2010, p. 183).
Cabe ao município, no plano diretor, estabelecer o coeficiente de
aproveitamento. De acordo com o art. 28, §2º, é possível tanto a adoção de um
coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou,
contrariando a lógica do instituto (MARQUES NETO, 2002), diferenciado para áreas
específicas dentro da zona urbana. Além destas espécies, podem também ser
adotados coeficientes de aproveitamento “mínimo” e “máximo”, que atendem a
finalidades específicas.
O coeficiente de aproveitamento básico demarca o limite do direito de
construir inerente ao direito de propriedade, constituindo direito subjetivo do titular de
domínio (MARQUES NETO, 2002). Se a princípio, historicamente, o controle das
construções tinha por objetivo restringir o uso indiscriminado do solo (CASTILHO,
2010), na atualidade, ao se instituir um coeficiente de aproveitamento básico único
para todo o território da cidade, o que se sustenta é a busca pela garantia de
isonomia entre as partes.
Como cada região da cidade possui suas particularidades, em algumas
devem ser mantidos os padrões de densidade, em outras adensar, etc, o art. 28,
§3º, estabeleceu que “o plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos
pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a
infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área”.
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Assim, em uma análise purista do instrumento da outorga onerosa, o que
deveria ser variável é apenas o coeficiente máximo de aproveitamento, mantendo-se
o básico único para toda a área urbana. Definir o coeficiente máximo é, nos termos
de Marques Neto (2002, p.233), “definir o solo criável”; é entender que o solo, ainda
que criado, não é um bem ilimitado. “Quer dizer, o poder público municipal não pode
sair vendendo potencial construtivo como se tivesse descoberto uma forma de
criação ilimitada de riqueza” (MARQUES NETO, 2002, p.233).
Os limites do quanto pode ser criado, e em tese, adensado, é balizado pela
oferta de infraestrutura na região: “o plano diretor definirá os limites máximos a
serem

atingidos

pelos

coeficientes

de

aproveitamento,

considerando

a

proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade
esperado em cada área” (art. 28, §3º). Cabe à edificação “guardar relação com a
capacidade destas redes e destes serviços, sob pena de desarmonização total do
sistema urbano, em prejuízo de todos” (CASTILHO, 2010, p.205).
Como dispõe o instituto, para que se possa construir além do básico, entra
em cena a figura da outorga onerosa do direito de construir, isto é, a “contrapartida a
ser prestada pelo beneficiário”. Esta segue o exemplo do Código de Urbanismo
francês (LEAL, 1998; ROLNIK, 2002), onde o criador do solo verte à municipalidade
certa quantia em dinheiro26 como pagamento27 à aquisição do direito de construir.
Tal possibilidade, que busca a separação do direito de construir do direito de
propriedade, serve como base para outros dois instrumentos do Estatuto da Cidade:
as operações urbanas consorciadas, e a transferência do direito de construir, vistas
na seção seguinte.

26

Leal (1998) explica que, em outros modelos de solo criado, o adquirente do direito de
construir compensa a coletividade por meio da cessão de espaço que venha a ser utilizado
pela comunidade.
27
Os valores arrecadados devem ser utilizados, nos termos do art. 31, para as finalidades
previstas no artigo 26 (direito de preempção), a saber: regularização fundiária; execução de
programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária;
ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos
e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades
de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; e, proteção de áreas
de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Não há, no entanto, delimitação de perímetro
de onde essa verba pode ser utilizada, logo, em qualquer ponto da municipalidade onde
haja necessidade.
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Se por um lado há a possibilidade de construir além do coeficiente básico, a
legislação urbanística também aborda o caso de construções onde o CA é abaixo do
básico. Como previsto no art. 182, §4º, da Constituição Federal, é facultado ao
Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor,
exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que
promova seu adequado aproveitamento.
O Estatuto da Cidade, ao regular sobre esse tópico, definiu em seu artigo 5º,
§1º, I, que se entende por subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao
mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente. Dessa maneira,
além do coeficiente básico (ou mesmo nos casos do coeficiente diferenciado), o
plano diretor deverá estabelecer também um coeficiente mínimo de aproveitamento.
Nesse caso, o CA “constitui índice usado não para o controle da verticalização, mas,
ao contrário, para controle dos vazios especulativos (‘patologia do mercado do solo’)
ou mesmo da baixa ocupação” (CASTILHO, 2010, p.232). O CA mínimo não se
caracteriza, portanto, como sendo um parâmetro para edificação futura, mas para se
definir as sanções que podem ser aplicadas.
Em resumo, tem-se que o exercício do coeficiente de aproveitamento mínimo
categoriza-se como obrigação, e encontra seu fundamento constitucional na função
social da propriedade; o coeficiente de aproveitamento básico, por sua vez, é um
direito, e se fundamenta no próprio direito de propriedade; e o coeficiente de
aproveitamento máximo implica em um ônus, pautado no princípio da justiça social
(CASTILHO, 2010). Quanto ao CA máximo, Castilho (2010, p.222) alerta para o fato
de que “a desregulamentação urbanística que acarreta [pode] ser interpretada como
violação ao princípio da isonomia com base na riqueza: quem tem meios pode
edificar ‘mais’”. Ou seja, o mesmo argumento é usado pró e contra o instrumento
em comento.
É perceptível, portanto, que pela análise conjunta da Constituição Federal e
do Estatuto da Cidade, ao passo em que o plano diretor é o instrumento urbano por
excelência, o coeficiente de aproveitamento é o parâmetro urbanístico chave para a
política de desenvolvimento urbano que se propõe.
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Além da possibilidade de alterar os coeficientes de ocupação do solo, o
Estatuto da Cidade trouxe a possibilidade de, por meio da outorga onerosa, o
particular promover a alteração do uso do solo (zoneamento). De acordo com o art.
29, também caberá ao plano diretor fixar as áreas onde poderão ser permitidas tais
alterações. Para Francisco (2001, p.211), no caso de alteração de uso, estas devem
[...] além de, naturalmente, não infringir as normas básicas e
fundamentais do plano diretor, atender a considerações de outra
ordem, mui especialmente, as referentes à proteção do meio
ambiente, regras estas que, muitas vezes, fogem ao próprio âmbito
municipal.

Cabem outras observações ao instrumento. Primeiro, a experiência francesa
que inspirou as cidades brasileiras e posteriormente o Estatuto da Cidade, já é
sabido ter se mostrado negativa, “transformando-se o mecanismo apenas numa
fonte de recursos e de desregulamentação” (CASTILHO, 2010, 190), o que, por si
só, já deveria ter sido motivo de ressalva ao legislador.
Em segundo lugar, como visto, o solo criado é normalmente defendido no
intuito de aumentar a densidade de ocupação em determinadas áreas. No entanto,
considerando a experiência brasileira, essa “máxima” de que o aumento do
coeficiente de aproveitamento conduziria ao aumento da densidade populacional,
nem sempre é verdadeira:
Em São Paulo, bairros que passaram por um grande aumento da
área construída, se verticalizando na década de 1990, como Tatuapé
e Vila Madalena, tiveram um decréscimo populacional, pois houve
troca do perfil econômico dos moradores, por um público de mais alta
renda, que exige grande[s] áreas construídas por pessoa. [...] Desta
forma, o puro aumento do coeficiente de aproveitamento pode levar
ao menor e não maior aproveitamento de uma área da cidade...
(ROLNIK, 2002, p.210-211)

Por fim, há de se considerar também que apesar de o CA ser definido como
“a relação entre a área edificável e a área do terreno”, não é toda a área edificável
que entra nesse cômputo. No caso da cidade de São Paulo, a lei de zoneamento
estabelece que devem ser excluídas do cálculo do CA as chamadas “áreas não
computáveis”. Isto significa que o CA deve incluir apenas as áreas efetivamente
utilizadas para habitação, de sorte que ficam excluídas, por exemplo: o térreo em
pilotis, a residência do zelador, as garagens e estacionamentos, marquise,
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playground, abrigo de gás, churrasqueira, spa, e tantos outros espaços que são tão
populares atualmente nos ditos “mega-condomínios”, ou “condomínios-clube”.
Percebe-se que a área efetivamente construída das edificações é muito maior
do que consta no CA: a título de exemplificação, usando o caso das garagens, em
São Paulo a lei de zoneamento de 2004 definiu que para cada 50m² de área
construída computável, deve haver a provisão de uma vaga de estacionamento
dentro do lote (Castilho, 2010).
Sob o ponto de vista ambiental, principalmente com a abordagem geológica e
hidrológica que o Estatuto da Cidade agora propõe, sabendo-se da importância do
solo enquanto bem natural, manter esse tipo de interpretação é, no mínimo,
absurdo.

Não haverá como efetivamente enfrentar a questão da redução de

desastres sem que se reformule como construímos no subsolo – inclusive no que
tange às técnicas construtivas para fundações, etc –, e, quanto aos automóveis,
grandes poluidores e fundamentais nas políticas de mitigação climática.
Neste cenário, considerando-se que o coeficiente de aproveitamento é o
índice urbanístico por excelência do Estatuto da Cidade, e que é também o que
define, em última análise, a densidade de ocupação do terreno, da quadra e da
cidade, parece ser o caso de se buscar a inserção de parâmetros ambientais ligados
aos aspectos bio, hidro e geológicos – que possam balizá-lo frente às novas
demandas.
5.3

Outros instrumentos da Política Urbana e sua possível relação com os planos

municipais para mudanças climáticas
Pela visão integrativa de meio ambiente em áreas urbanas, se depreende que
todas as intervenções humanas produzem uma reação ambiental, seja ela positiva
ou negativa. Dessa maneira, a “proteção ambiental” não se consubstancia
exclusivamente por meio de instrumentos diretos, que são entendidos como os
sendo explicitamente ambientais, vistos no item 4.3, mas inclui também outros
instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade que podem ser de grande valia na
construção de cidades que melhor respondam aos desafios climáticos.
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Sob esta ótica, foram elencados alguns institutos previstos pelo Estatuto da
Cidade que denotam uma relação mais próxima à questão do uso e ocupação do
solo, tanto para o adensamento como para redução da vulnerabilidade
socioambiental: as operações urbanas consorciadas, a transferência do direito de
construir, instrumentos de regularização fundiária, e o direito de preempção.
5.3.1 Operações Urbanas Consorciadas
As Operações Urbanas Consorciadas – OUC encontram-se previstas nos
artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade e tratam de um conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e a valorização ambiental. É um instrumento de requalificação urbanística,
de natureza de parceria público-privada, a ser aplicado em áreas previamente
definidas no plano diretor, e com planejamento estabelecido por lei específica.
A requalificação urbanística das OUC pauta-se, essencialmente, na
modificação dos índices construtivos (e de uso do solo) estabelecidos pelo plano
diretor, visando, em regra, o adensamento populacional de área dotada de
infraestrutura – especialmente de transportes – que esteja sendo subutilizada. Isto
porque, “em princípio, especialistas em habitação têm assumido que, quanto maior a
densidade, melhor será a utilização e maximização da infraestrutura e solo urbano”
(ACCIOLY JUNIOR; DAVIDSON, 1998, p.16).
O adensamento é promovido pela comercialização do direito de construir pelo
município, realizado por meio dos Certificados de Potencial Adicional de Construção
– CEPAC (art.34), que visa ao mesmo tempo a arrecadação de verbas para
promover a requalificação urbana. Diferentemente de como ocorre com a outorga
onerosa, a metragem adicional comercializada não é vinculada a imóveis
específicos, ou mesmo ao direito de propriedade, mas a quanto o poder público
entende que deva ser adensado naquela região (o perímetro da OUC); isto é,
excedendo os padrões estabelecidos pelo plano diretor e pela legislação de uso e
ocupação do solo, até os limites estabelecidos pela lei específica que instituir a OUC
– há uma meta a ser atingida de metragem, e, logo, de verba.
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No entanto, as OUC devem ser realizadas de maneira a atingir
concomitantemente os objetivos de alcançar em uma área transformações
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental.
Sendo pautada na ideia de adensamento, a valorização ambiental a que se
propõem as OUC encontra-se, como mencionado, atrelada ao combate do
espraiamento e a consequente dependência dos transportes individuais, buscando
reduzir também as distâncias a serem percorridas através da definição de usos
mistos. Para Maluf e Maluf (2011), a “valorização ambiental” a que se propõe o
Estatuto da Cidade trata de um conceito amplo, que não se restringiria a aspectos
ambientais tais como o meio biofísico ou o clima. Neste sentido, para os autores,
valorização ambiental,
[...] deve ser entendida como a implantação de equipamentos e
conservação ou racionalização de áreas, que tenham por finalidade
promover as potencialidades e garantir a perpetuação do patrimônio
urbano ambiental, bem como superar os problemas de degradação
ambiental e má utilização de recursos naturais, assegurando a
qualidade de vida em assentamentos humanos, espaços de
circulação e mobilidade e áreas livres e verdes nas cidades.
(MALUF; MALUF, 2011, p. 114)

Adicionalmente, cumpre salientar que em julho de 2013, o Estatuto da Cidade
foi alterado para incluir no artigo 32, §2º, o inciso III, que, em consonância com a
também inserida diretriz XVII, dispõe que poderá ser previsto nas OUC
a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam
tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que
comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações
urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e
economizem recursos naturais, especificadas as modalidades
de design e de obras a serem contempladas.

Note-se que, como salientado na seção 4, o Estatuto da Cidade tem, mais
recentemente, ampliado seu escopo de planejamento urbano também para as
matérias mais específicas do código de obras, que, embora não sejam comumente
tratadas em conjunto com o planejamento urbano na esfera do direito urbanístico, o
integram.
Essa alteração é interessante sob o ponto de vista da gestão ambiental da
cidade, e, junto com a necessidade do Estudo de Impacto de Vizinhança –
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desdobramento do Estudo de Impacto Ambiental, como visto no capítulo anterior –,
pode ser interessante sob a abordagem dos planos municipais de mudança do
clima. Primeiro porque, visando o adensamento populacional, é um instrumento
urbanístico que coaduna com a linha da “cidade compacta”, defendida por alguns,
como modelo ambientalmente mais eficiente.

Segundo, sendo as operações

urbanas consorciadas um instrumento específico, que possibilita uma análise mais
pontual e aprofundada de áreas a serem requalificadas, este parece ser um
instrumento que poderia facilitar, especialmente em megacidades, a inclusão da
abordagem voltada às mudanças climáticas, inclusive devido ao seu perfil de gestão
participativa, criando projetos específicos para a missão de se remodelar a cidade –
especialmente grandes cidades – em busca da inclusão de uma maior qualidade
ambiental.
5.3.2 Transferência do Direito de Construir
No mesmo tocante da outorga onerosa do direito de construir e das
operações urbanas consorciadas, há a Transferência do Direito de Construir – TDC,
que mais uma vez busca, e talvez até com mais intensidade, a separação entre
direito de propriedade e direito de construir.
No caso da TDC, essa desvinculação se dá, de acordo com o artigo 35 do
Estatuto da Cidade, quando lei municipal que seja baseada no plano diretor autorize
que o proprietário de determinado imóvel urbano, privado ou público, possa exercer
em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto
no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente (art. 35, Estatuto da
Cidade). Esta hipótese é válida quando o imóvel for considerado necessário para
fins de (i) implantação de equipamentos urbanos e comunitários; (ii) preservação,
quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico,
social ou cultural; e, (iii) servir a programas de regularização fundiária, urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.
Conforme a explicação de Seppe e Gomes (2008, p. 102),
O pressuposto básico da transferência do direito de construir
consiste em entender o direito de construir de um lote como distinto e
separado do direito de propriedade do mesmo. A partir das diretrizes
da política urbana estabelecidas para as diferentes regiões de uma
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cidade existirão áreas onde há o interesse do Poder Público em
restringir a sua ocupação, objetivando não incentivar o adensamento
e/ou preservar características e particularidades dessas áreas, em
especial, as de caráter ambiental. Em contrapartida, são identificadas
áreas onde sua infraestrutura e capacidade de suporte permitem seu
adensamento, sendo assim incentivada a sua ocupação.

Há, assim, uma “separação virtual” (MALUF; MALUF; apud SANTOS, 2011, p.
118) entre direito de construir e direito de propriedade, onde se admite apenas a
transferência do primeiro, sem afetar os demais direitos relativos à propriedade.
Quanto à sua aplicação em imóveis onde incide interesse público de
preservação do ponto de vista ambiental, há experiências interessantes nos Estados
Unidos, bem como no Brasil.
Nos Estados Unidos, onde a TDC começou a ser aplicada na cidade de Nova
York, em 1916, quando esta legislou sobre zoneamento urbano. Já na década de
1970 o instrumento ganhou um enfoque ambiental, para a preservação de grandes
áreas de paisagem natural (SEPPE; GOMES, 2008).

Merece destaque a

experiência da Reserva Nacional de Pinelands, localizada entre Filadélfia, Nova
Iorque e Nova Jersey, uma das regiões mais populosas dos Estados Unidos:
A reserva abrange 4.000 quilômetros quadrados e foi criada em 1978
com a intenção de proteger a região das pressões imobiliárias. Nos
últimos 25 anos, a partir de um plano de gerenciamento global, a
transferência do direito de construir se constitui no principal
instrumento de viabilização desta unidade de conservação. (SEPPE;
GOMES, 2008, p. 102)

Além de Pinelands, cerca de 130 municípios e entidades regionais
americanos têm adotado instrumentos baseados na transferência do direito de
construir, inclusive para proteção de territórios agrícolas (SEPPE; GOMES, 2008).
No caso brasileiro, a TDC já era aplicada anteriormente à edição do Estatuto
da Cidade, a cargo de cada município individualmente. Seppe e Gomes (2008)
apontam que a TDC era usada como incentivo para a preservação de imóveis
declarados como patrimônio histórico. Curitiba, no entanto, foi pioneira no Brasil ao
aplicar a TDC para preservação ambiental: “desde seu início, a transferência
viabilizou a preservação de mais de 600.000 m² de áreas verdes, incorporadas a
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parques públicos, entre eles os parques do Taguá e Iguaçu” (SEPPE; GOMES,
2008, p. 102).
Em São Paulo, o Plano Diretor de 2002 instituiu as Zonas Especiais de
Preservação Ambiental – ZEPAM, porções do território destinadas a proteger
ocorrências ambientais isoladas (por exemplo, remanescentes de vegetação nativa
e paisagens naturais notáveis), que se situam tanto na macrozona de Proteção
Ambiental como na de Estruturação e Qualificação Urbana. As ZEPAM foram
entendidas como áreas a serem preservadas das pressões do mercado imobiliário,
de sorte que o PD 2002
restringiu os direitos construtivos nas áreas delimitadas como
ZEPAM, ‘congelando-as’, como forma de evitar o adensamento, em
benefício de um interesse ambiental maior da cidade, cumprindo as
funções social e ambiental da propriedade [...] [e] vislumbrou a
possibilidade dos proprietários de imóveis enquadrados como
ZEPAM que preservem sua área, serem compensados dessa
restrição, através da aplicação do instrumento da transferência do
direito de construir. (SEPPE; GOMES, 2008, p. 102).

No caso da cidade de São Paulo, o instrumento se manifesta diferentemente
em cada macrozona.

Na macrozona de estruturação e qualificação, a TDC é

imprescindível frente às pressões do mercado imobiliário formal, que reduzem as
áreas de proteção devido ao alto interesse competitivo 28. Já na macrozona de
proteção ambiental – onde a TDC ainda não foi regulamentada – acontece o inverso:
as áreas não são preservadas devido ao baixo valor financeiro das terras,
desvalorizadas justamente por suas características e fragilidades ambientais
(SEPPE; GOMES, 2008).
Não obstante as possibilidades de aplicação da TDC para proteção ambiental,
Souza (2010, p.290) alerta para o fato de que existem duas áreas em jogo: a área a
ser protegida, e a área que vai receber a construção:
À semelhança de outros instrumentos, e de maneira particularmente
grave neste caso, a transferência do potencial construtivo não pode,
em hipótese alguma, ser utilizada desacompanhada de diagnósticos
e estimativas de impacto realizadas previamente.
28

“a cidade perdeu inúmeras áreas grafadas como ZEPAM, em função de projetos
imobiliários aprovados durante o período de carência de seis meses entre a publicação e a
vigência da Lei 13.885/2004 - direito de protocolo” (SEPPE; GOMES, 2008, p. 102).
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Isto porque, apesar da validade do instrumento, a TDC, quando aplicada sem
maiores estudos para ambas as áreas, “pode levar à deterioração da qualidade de
vida em bairros inteiros” (SOUZA, 2010, p.290).
5.3.3 Regularização fundiária
Como visto no capítulo anterior, o Estatuto da Cidade tem suas origens na
questão do acesso à terra urbana e do combate à desigualdade social, sendo que o
próprio princípio da função social da propriedade e os instrumentos da política
urbana buscam refletir os ideais da justiça social.
Isto porque, “em um país como o Brasil, onde a urbanização é indissociável
de processos de favelização e periferização, soluções factíveis e efetivas para
melhorar a qualidade de vida dos moradores de favelas e loteamentos irregulares
precisam ser buscadas” (SOUZA, 2010, p.293).
A regularização fundiária é arrolada como um instituto jurídico e político pelo
artigo 4º, V, “q”, e é estabelecida como diretriz da política urbana, no artigo 2º, XIV,
que prevê a “regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais”.

Neste sentido, a

regularização fundiária no Estatuto da Cidade encontra-se vinculada à
necessidade de uma ordem urbanística popular [que] é afirmada
diretamente pelo art. 2º, XIV, ao impor como diretriz ‘o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e
ocupação do solo e edificação’ que levem em conta a situação
socioeconômica da população. A especialidade dessas normas tem
um objetivo definido: permitir a ‘regularização fundiária e urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda’. A mesma
orientação parece estar implícita no inciso XV, quando exige a
‘simplificação da legislação’ com o fim de reduzir os custos da
urbanização, ampliando a oferta de lotes e unidades habitacionais.
(SUNDFELD, 2003, p.59)

Embora a regularização fundiária apareça em outros momentos do Estatuto,
por exemplo, ao tratar da usucapião coletiva urbana (art. 10) e da transferência do
direito de construir, o Estatuto da Cidade não trata diretamente da regularização
fundiária, assunto que ficou sendo regulado pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009.
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Dispõe o artigo 46 da citada norma:
Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ao se tratar de regularização fundiária, há, portanto, duas dimensões: formal
e material, isto é, a regularização de direito e a necessária urbanização.
No que se refere às mudanças climáticas, é explícito o relacionamento e a
importância entre urbanização informal e as medidas de adaptação, já que os
assentamentos informais tendem a se situar em terrenos ambientalmente frágeis,
expondo a população a situações de riscos. A regularização fundiária pode agir,
assim, para a redução da vulnerabilidade, como visto no item 4.5, especificamente
pela previsão dada por meio do artigo 42-A, V.
5.3.4 Direito de Preempção
O Direito de Preempção, no contexto da Política Urbana, significa a
possibilidade do Poder Público municipal exercer a preferência para aquisição de
imóvel urbano que esteja sendo objeto de alienação onerosa entre particulares (art.
25, Estatuto da Cidade).
Para tanto, as áreas onde se encontram os imóveis de interesse do poder
público devem estar delimitadas em lei municipal baseada no plano diretor, que
também fixará prazo de vigência de até cinco anos, com possibilidade de renovação.
O

direito

de

preempção

possui

finalidade

“eminentemente

social”

(GASPARINI apud CHAVES, 2003, p.203), de sorte que o Estatuto da Cidade traz
em rol taxativo as situações em que o poder público municipal pode se valer deste
instrumento, que possibilita a “melhor administração dos espaços habitáveis”
(MALUF; MALUF; 2011, p.107-108).

Fiorillo (2008) complementa essa ideia de

gerenciamento urbano, na medida em que o direito de preempção serve como
instrumento para que cada município dê os contornos do que entende ser a melhor
gestão ambiental para que, conforme suas próprias características, possa garantir o
“direito à cidade sustentável”.
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Dispõe o artigo 26 do Estatuto da Cidade as situações em que o poder
público pode valer-se do direito de preempção: quando precisar de áreas para
regularização fundiária; para a execução de programas e projetos habitacionais de
interesse social; para a constituição de reserva fundiária; para o ordenamento e
direcionamento da expansão urbana; para a implantação de equipamentos urbanos
e comunitários; para a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; para a
criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental; e para a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
O município, ao determinar as áreas em que tem interesse que incida o direito
de preempção, deve, na mesma lei municipal, definir as finalidades previstas pelo
art. 26, acima, que são aplicáveis a cada caso, nos termos do parágrafo único do
mesmo artigo.
Note-se que o direito de preempção age como instrumento balizador para se
atingir propósitos bem determinados do desenvolvimento urbano municipal, e, pelas
hipóteses possíveis de aplicação, fica claro seu viés de sustentabilidade – com certa
ênfase nos aspectos sociais e ambientais.

Através dele, o município tem a

possibilidade de criar áreas para fins que atendam aos interesses da coletividade,
também como meio de garantir as funções sociais da propriedade e da cidade
(FIORILLO, 2008).
Especificamente com vistas aos planos municipais de mudanças climáticas, o
direito de preempção pode ser um instrumento útil e oportuno em medidas de
adaptação que sejam necessárias.
Por um lado, sob o aspecto de redução da vulnerabilidade socioambiental – já
que, como visto, grande parte dos assentamentos informais localizam-se se áreas
ambientalmente frágeis – há as previsões relativas à criação de áreas para
regularização fundiária e para execução de projetos habitacionais de interesse social
(art. 26, I, II e III, do Estatuto da Cidade). Estas ações são fundamentais para a
redução do risco e para a inclusão dessas áreas no tecido urbano.
Por outro lado, o direito de preempção traz claramente uma vocação
ambiental, ao estabelecer nos incisos VI, VII e VIII, a criação de espaços públicos de
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áreas verdes, a criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental e a proteção de áreas de interesse paisagístico. Desta maneira,
áreas que são hoje ocupadas – não só por classes menos favorecidas, mas também
por classes abastadas –, mas que tiveram seus serviços ambientais reduzidos
devido às escolhas urbanísticas que foram sendo feitas ao longo dos anos, podem
ser recuperadas, restauradas a uma situação que importe na busca de equilíbrio
ambiental coletivo: por exemplo, ainda que em uma análise preliminar, esta
estratégia parece ser importante para o restauro da permeabilidade do solo, da
qualidade do ar e do conforto térmico.
No entanto, cabe a ressalva: como o direito de preempção depende dos
proprietários dos imóveis listados como sendo de interesse da municipalidade
quererem aliená-los, o direito de preempção não parece ser a melhor estratégia para
os

casos

prioritários,

emergenciais,

onde

parece

continuar

valendo

a

desapropriação.
É perceptível que os instrumentos já existentes no Estatuto da Cidade são de
grande valia para a melhora da qualidade ambiental urbana – e o decorrente
aumento na qualidade de vida da população –, inclusive com vistas aos planos
municipais de mudanças climáticas, tanto por sua vertente mitigadora como
adaptativa, mas merecem ser melhor explorados pelos municípios brasileiros,
incorporando-se outros elementos interpretativos que balizem sua aplicação.
Quanto ao instrumento chave da política urbana, o plano diretor, visto no
capítulo anterior, percebe-se claramente a necessidade de um estreito diálogo entre
estes instrumentos e as leis de uso e ocupação do solo – especialmente nas novas
normas para redução de desastres, onde o legislador parece ter subestimado sua
importância –, já que a última consubstancia as diretrizes estabelecidas pelo
primeiro e efetivamente tem o poder de “dar corpo” à cidade.
Para que ocorram mudanças significativas ocorram na maneira como os
instrumentos de desenvolvimento urbano são utilizados, é necessário agir na
motivação que guia a política urbana. É preciso entender que, como declarado por
Rogers (2011), políticas públicas sociais e ambientais não são opostas e
conflitantes, mas complementares.
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Especificamente quanto ao uso e ocupação do solo, é especialmente
importante a visão de Glaeser (2011, p. 16), de que “o bom ambientalismo significa
colocar as construções em lugares onde elas provoquem o menor prejuízo
ecológico”. Essa sentença, no entanto, não deve se limitar à escala micro, a da
construção, visto que “o edifício não será nunca uma sentença isolada, porque ‘vive
em colóquio com os edifícios circundantes, com os espaços urbanos, com os
panoramas que a natureza oferece’” (CASTILHO apud ZEVI, 2010, p. 33).
Acerca de tais considerações, especialmente objetivando a gestão de
mudanças climáticas em sistemas urbanos cada vez mais complexos, entender
como a produção do espaço se deu e quais seus impactos é fundamental a análise
de um caso em concreto: a cidade de São Paulo.
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6
OCUPAÇÃO DO SOLO NA CIDADE DE SÃO PAULO E IMPACTOS
AMBIENTAIS
A história da ocupação do solo em São Paulo é, de certa forma, também a
história de suas águas (KAHTOUNI, 2004). Ao longo dos anos, a relação entre
população, uso da terra, e o funcionamento do sistema hidrológico permeou as
necessidades e expectativas da sociedade e motivou ações que foram
determinantes para que a cidade de São Paulo assumisse a sua atual forma urbana.
Os meios como essa expansão se deu, considerando momentos específicos
da urbanização paulistana e seu respaldo jurídico, são cruciais para a compreensão
dos impactos climáticos e ambientais na cidade e suas consequentes situações de
risco, com os desafios presentes e futuros que se delineiam.
6.1

Suporte fisiográfico de São Paulo
Entende-se “suporte fisiográfico” como o quadro físico-natural sobre o qual

uma cidade é construída: seu clima, solo, hidrografia, vegetação e geomorfologia, o
que garante a individualidade de características a cada cidade no planeta. Saber
tais características é, portanto, um elemento que contribui para a compreensão de
como a urbanização, enquanto processo, pode produzir diferentes impactos
ambientais, e na abordagem que esta dissertação procura dar a São Paulo, são
especialmente importantes os elementos geomorfológicos e os hidrográficos.
O Estado de São Paulo está localizado entre 44º e 53º S longitude e 19º e 25º
W latitude (INPE, 2010). O clima é tropical de altitude, caracterizado por chuvas de
verão e temperatura média anual entre 19ºC e 27ºC (PMSP, 2012). O bioma é de
Mata Atlântica (SVMA, 2004).
Com relação aos critérios geomorfológicos do território, a cidade de São
Paulo – e a sua Região Metropolitana – está situada no Planalto Paulistano, que se
divide em Borda Cristalina e Bacia Sedimentar (CUSTÓDIO, 2012):
A Borda Cristalina envolve a Bacia Sedimentar a sul, leste e oeste
(ao norte tem-se a Serra da Cantareira) e é formada por rochas
cristalinas suscetíveis à erosão quando a vegetação é retirada;
apresenta altitudes entre 850m e 1.100m, fortes declividades, intenso

132

conjunto de rios, inclusive com nascentes importantes. (CUSTÓDIO,
2012, p. 62)

Já a Bacia Sedimentar,
Possui 40km de largura, no sentido norte-sul e cerca de 60km
a 70km no sentido leste-oeste. Aninhada quase no centro do
Planalto Paulistano, apresenta altitude entre 718m e 830m,
configurando: planícies, terraços, colinas, patamares, rampas e
espigões, formas esculpidas pelo clima e pelo rio Tietê e seus
afluentes num lento trabalho de erosão e deposição de
sedimentos ao longo dos séculos. A amplitude topográfica na
Bacia Sedimentar, que pouco ultrapassa os 100 metros,
facilitou a ocupação.” (CUSTÓDIO, 2012, p. 63)
Assim, sinteticamente, nos extremos do município há maior declividade, e no
centro, com menor declividade, planícies e várzeas, como se pode ver nas imagens
abaixo.
Figura 11 – Mapa de declividade

Fonte: PMSP (2002)
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No que se refere ao contexto hidrológico a maior parte do território municipal
se situa na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, dividido entre as sub-bacias CotiaGuarapiranga, Pinheiros-Pirapora e Billings-Tamanduateí. Apenas o extremo sul do
município está situado na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (SVMA; IPT,
2004).
A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê corresponde à área de cerca de
5.900 km2 drenada pelo rio Tietê a partir de suas nascentes no
município de Salesópolis até a altura do município de Pirapora.
Apresenta regimes hidráulico e hidrológico extremamente complexos
em decorrência de alterações provocadas por barragens, retificação
de canal, remoção de cobertura vegetal nativa e instalação de usos
diversos, como agricultura, urbanização, mineração, captações de
água, entre outros (Fusp, 1999). [...] Os principais cursos d’água que
percorrem o Município são os rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí,
Aricanduva e Embu-Guaçu, além dos córregos Pirajuçara, Ipiranga,
Cabuçu de Cima, Cabuçu de Baixo e Mandaqui, entre outros. Abriga
quase que a totalidade do reservatório Guarapiranga e um trecho do
Billings, formados artificialmente no início do século XX [...] (SVMA;
IPT, 2004).

Custódio (2012) explica ainda que dentre os corpos d’água supracitados, o
principal rio é o Tietê, que, juntamente com seus principais afluentes – o Pinheiros e
o Tamanduateí – formam a macrodrenagem da região.
Figura 12 - Mapa hidrológico do Município de São Paulo

Fonte: PMSP
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Note-se que, tanto sob o ponto de vista geomorfológico quanto hidrológico, há
claramente a relação com a região metropolitana, que se alastrou por toda a Bacia
Sedimentar, e por quase totalmente (cerca de 70%) a Bacia do Alto Tietê, de
maneira que ambas as escalas de abordagem se tornam, de certa forma,
correspondentes; “é como se a Bacia fosse o esqueleto natural da RMSP”
(CUSTÓDIO, 2012, p. 65).
6.2

Produção do espaço e legislação urbanística
O sítio escolhido pelos jesuítas para fundar a vila de São Paulo em 1554 era

estratégico. Se por um lado a topografia, as Serras do Mar e as águas circundantes
lhe dava o privilégio de ter obstáculos naturais como defesa a possíveis ataques, por
outro, estar localizado no centro de um sistema hidrológico também fornecia o
recurso natural indispensável à vida diária, tanto para a subsistência quanto para a
higiene, além de um clima agradável (SANTOS, 2011).
Como apontado por diversos autores (CUSTÓDIO, 2002; KAHTOUNI, 2004;
SANTOS, 2011), os rios e a própria várzea como paisagem seriam, desde a
fundação e pelo menos nos dois séculos subsequentes, fatores estruturadores da
organização da vila que virou megacidade. Com seu desenvolvimento, as águas
também seriam utilizadas para o transporte e comunicações, já que, por se estar no
centro de uma rede hidrográfica, era possível seguir para todas as direções com
relativa facilidade (KAHTOUNI, 2004; SANTOS, 2011).
Apesar destes fatores benéficos, São Paulo viveu seus primeiros 150 anos
como vila e, mesmo depois de alçada à condição de cidade, em 1711, passou pelos
próximos 180 anos sem maiores referências, com população reduzida e pouca
expressão política e econômica (GLEZER, 2007; SOMEKH; CAMPOS, 2008).
Nos arredores do núcleo principal, a chamada “cidade” (hoje centro velho),
outros assentamentos de menor importância foram se organizando, e conectavamse com a cidade pela navegação, ou por estradas que muitas vezes seguiam os
cursos das mesmas águas (KAHTOUNI, 2004).
Sob o ponto de vista jurídico-urbanístico era aplicada aos aglomerados a
mentalidade portuguesa para organização de cidades, isto é: permitia-se uma
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ocupação mais livre da terra29 “desde que os lucros do comércio real e a ocupação
da colônia estivessem garantidos” (ROLNIK, 2007, p.16). Juridicamente, o elemento
definidor de “urbano” ou “rural” era a tipologia das construções, e não sua
localização; a “casa” era a edificação precária ou rústica, e, portanto, rural; o
“edifício”, permanente e sólido, urbano (GLEZER, 2007; ROLNIK, 2007). Não havia,
portanto, um corpo legal específico a ser aplicado na regulação do espaço urbano
colonial, mas sim normas esparsas, como as constantes nas Ordenações Afonsinas,
Manuelinas e Filipinas, dos séculos XV e XVI, que tratavam incidentalmente de
questões próprias das cidades, como direito de propriedade, e esboçavam direitos
de vizinhança (GLEZER, 2007; ROLNIK, 2007).
Até o início do século XIX, o regime jurídico da propriedade eram as
sesmarias, modelo estabelecido pelo Estado absolutista português em 1375, que
consistia em uma concessão de domínio condicionada ao uso produtivo da terra.
Nos núcleos urbanos brasileiros, este sistema deu origem a uma forma de
organização fundiária denominada “datas”, o que se poderia chamar de “sesmaria
urbana” (ROLNIK, 2007). Como se tratava de um sistema burocrático e moroso,
que, somado à vastidão do território brasileiro, onde demarcações precisas pareciam
de menor importância, o resultado obtido foi a ocupação pura e simples, às margens
da lei, das terras paulistanas (ROLNIK, 2007).
Entre a (des)ordem espacial e jurídica, as águas se manifestavam:
Associadas às várzeas estavam as constantes cheias e enchentes
que assolavam a cidade e são mencionadas em inúmeros relatos de
viajantes e observadores da cidade. Com as enchentes a situação se
tornava aflitiva, que se a uns divertia, a outros era ‘menos venturosa’.
Em meio aos períodos de chuvas, frequentemente a população
atribuía às suas águas alagadiças e estagnadas a responsabilidade
pelas infecções que assolavam a localidade, e tudo baseado na
crença que os miasmas eram responsáveis pela disseminação dos
males. (SANTOS, 2011, p.36)

Desta maneira, entre uma cheia e outra, com poucos habitantes, pouca
expressão política e econômica, e um sistema simples de uso e ocupação de terras
urbanas, São Paulo chegou ao século XIX.

29

Em comparação com o modelo Espanhol, que já no século XVI possuía um conjunto
sistemático de regras escritas para o desenho da cidade (ROLNIK, 2007, p.16).

136

Em 1822, com a Independência, o regime das sesmarias deixou de ser
aplicado, e iniciou-se o período das posses de terras devolutas – aquelas que, à
época, ficaram sem titularidade alguma, mas sendo utilizadas –, o que “transformou
em ‘costume jurídico’ oficial o que era uma forma amplamente praticada” (ROLNIK,
2007, p. 22).
No mesmo período, a organização do espaço público começou a despontar
discretamente, por meio de diretrizes de alinhamento (1828) e do condicionamento
da concessão de novos lotes à elaboração de um plano de arruamento (1831)
(ROLNIK, 2007).

E em 1848 ocorreu a primeira intervenção sobre um rio, o

Tamanduateí (CUSTÓDIO, 2012; SANTOS, 2011), considerado o rio da cidade por
excelência, pois o Tietê ainda era afastado dos núcleos principais.
Esta intervenção no rio Tamanduateí tinha por objetivo resolver as cheias na
Várzea do Carmo, já que “qualquer chuva mais intensa gerava fortes cheias,
principalmente considerando suas áreas alagadiças e as várzeas localizadas ao
longo de suas margens” (SANTOS, 2011, p. 44) por meio de obras de retificação e
aterro de trechos do rio na área urbana (o aterro é a atual Rua 25 de março). No
entanto, ao afastar a margem do rio da zona central, “‘empurrou-se’ o problema – já
que não o resolveu – para o leste da colina histórica” (SANTOS, 2011, p. 44), e,
além disso, dificultou o acesso da população a ele enquanto meio de transporte.
Desta maneira, ainda que incipiente, iniciou-se a incorporação progressiva das áreas
de várzea ao cotidiano da cidade.
Em 1850 a questão da propriedade volta à tona, com a promulgação da Lei
de Terras (Lei nº 601) e o sistema jurídico brasileiro é profundamente alterado; de
um regime de sesmarias agravado por quase trinta anos de ausência de legislação,
passa-se a ter propriamente a propriedade privada, visto que o art. 1º estabelecia
que as aquisições de terras a partir de então deveriam se dar exclusivamente por
títulos de compra. Para Rolnik (2007, p.23)
Foram duas as implicações imediatas dessa mudança: a
absolutização da propriedade, ou seja, o reconhecimento do direito
de acesso se desvincula da condição de efetiva ocupação, e sua
monetarização, o que significa que a terra passou a adquirir
plenamente o estatuto de mercadoria.
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Entre 1870 e 1880 deu-se o que se denominou de “a segunda fundação de
São Paulo”. A criação da propriedade privada, a expansão da indústria cafeeira,
a inauguração das redes ferroviárias, a abolição da escravatura e a chegada dos
imigrantes (especialmente italianos) 30, impulsionaram social e economicamente a
cidade de São Paulo, com reflexos na produção do espaço urbano. Foi então
criado o primeiro código urbanístico da cidade: o Código de Posturas.
Estabelecido em 1875, o Código de Posturas foi o primeiro conjunto
sistematizado de leis urbanísticas de São Paulo, recodificado em 1886, e reunia
regras sobre harmonia estética, segurança e higiene.
Já no início do texto legal é possível perceber o intuito de organização do
espaço, principalmente através das disposições de metragens das ruas, e das
praças e largos, que deveriam ser quadrados, tanto quanto o terreno o permitisse
(ROLNIK, 2007).

Além disso, ao definir a altura mínima para casas térreas e

sobrados (PASTERNAK; LEME, 2010), é possível notar o estabelecimento do índice
urbanístico “gabarito”, definido de acordo com o alinhamento e a largura das vias.
Outro avanço foi que, na reformulação de 1886, o Código de Posturas trouxe
a delimitação do perímetro urbano, em oposição ao modelo anterior, em que, como
visto, o que definia o “urbano” e o “rural” era a tipologia construtiva.
Nas décadas de 1880 e 1890 a expansão urbana se deu com maior
intensidade. A partir da construção do Viaduto do Chá, para transpor o Vale do
Anhangabaú, a ocupação do vetor oeste da cidade foi facilitada, com a consequente
valorização imobiliária, resultando em bairros como os Campos Elíseos, primeiro
bairro planejado da cidade, e também Higienópolis e a Avenida Paulista (SOMEHK;
CAMPOS, 2008; ROLNIK, 2007). A população mais pobre, por seu turno, também
se afastava do centro, mas para terrenos mais baratos e insalubres, como a região
das várzeas, agora ocupadas pelas linhas férreas (PASTERNAK; LEME, 2010).
Com a expansão urbana, a partir de 1883 as considerações sobre as
enchentes passaram a ter uma abordagem mais ampla, isto é, tratando
30

A população paulistana crescia vertiginosamente: se em 1836 a cidade contava com 13
mil habitantes (PASTERNAK; LEME, 2010), em 1867, data da inauguração da ferrovia, era
de 26 mil; em 1873, 30 mil; em 1886, 47.697; em 1890, 64.934; e em 1893, a população já
era de 120.775 habitantes (ROLNIK, 2007).
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conjuntamente dos rios Tamanduateí e Tietê (CUSTÓDIO, 2002). Como efeito da
primeira obra de retificação do Tamanduateí, foi apurado em 1886 que a sua vazão
havia aumentado em 24 vezes na época das enchentes, não podendo escoar por
valas, que resultou, em 1987, em uma das maiores enchentes ocorridas na cidade,
onde ambos os aterros, do Tamanduateí e do Tietê, foram inundados (CUSTÓDIO,
2002).
O relatório de Bianchi Betoldi sobre a enchente de 1887, que as descrevia,
com suas causas e possíveis soluções, já se identificava a retirada da cobertura
vegetal como causa de agravamento de enchentes; da necessidade de preservação
da cabeceira dos rios; também já estava presente a questão do uso e ocupação do
solo nas áreas de várzea, urbano e rural; o que “anunciava a necessidade das
chamadas medidas não-estruturais” (CUSTÓDIO, 2002, p.112).
Somando à legislação urbanística, em 1894 foi promulgado o Código
Sanitário, de competência Estadual, que refletia a abordagem sanitarista do
urbanismo, comum em debates internacionais no final do século XIX (ROLNIK,
2007). Sob o ponto de vista do uso e ocupação do solo, tal inspiração refletia-se no
entendimento de que altas densidades facilitariam a propagação de doenças, de
sorte que tais padrões deveriam ser restringidos, promovendo um maior
espraiamento.
Em 1899 chegou a São Paulo a empresa Canadense The Sao Paulo
Tramway – Light and Power Company, a chamada “Light”.

Estabelecida com o

objetivo de produzir energia hidroelétrica, já em 1900 a Light começou a ser
responsável pelo transporte e implantação de bondes elétricos, se transformando
em agente de formação do espaço urbano, pois “a expansão da cidade nessa época
se deu a partir da rede ferroviária e com a expansão dos tramways. Nas paradas
destes elétricos criavam-se novos bairros” (PASTERNAK; LEME, 2010, p.35). Isto
propiciou, obviamente, novas possibilidades de expansão urbana horizontal
(KAHTOUNI, 2004), intensificadas a partir de 1924, com as primeiras linhas de
ônibus, que possibilitaram o loteamento de novas áreas, mais distantes
(PASTERNAK; LEME, 2010).
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Em 1900 a população paulistana era de 239 mil habitantes, representando
uma taxa de crescimento de 14% ao ano entre 1890 e 1900 (PASTERNAK; LEME,
2010), e a cidade passava por um frenesi imobiliário:
Em 1840, a cidade contava com 1 843 prédios; durante os trinta anos
seguintes, em média 25 novos prédios por ano seriam
acrescentados. Entre 1872 e 1886, essa média subiu para 310
prédios por ano; entre 1886 e 1893, a média saltou para 1 613,
mantendo-se relativamente estável em torno dessa marca até 1909,
quando começou novamente a elevar-se até atingir 5 591 novas
construções em 1913. (ROLNIK, 2007, p. 103)

A relação com as águas durante esta intensa fase de desenvolvimento
imobiliário, refletindo os ideais do urbanismo sanitarista, e impulsionado por outras
grandes enchentes nos rios Tamanduateí e Tietê (CUSTÓDIO, 2012), trouxe para a
cidade de São Paulo “uma febre de dessecamentos, canalizações, aterros e obras
de redução das grandes superfícies de água aparente” (KAHTOUNI, 2004, p.67),
incluindo o Anhangabaú, que foi coberto.
Em 1911 começaram a despontar questionamentos acerca da verticalização,
com a definição de que na zona central as construções e reconstruções deveriam ter
no mínimo três andares (ROLNIK, 2007) e a empresa de capital inglês City of Sao
Paulo Improvements and Freehold Land Company Ltd., a Cia. City, iniciou suas
atividades de criação de bairros inspirados na cidade-jardim, de Ebenezer Howard,
para as classes abastadas. Adicionalmente, agregando à questão da verticalização,
“por convenção particular, a Companhia City já fixava certos índices de ocupação,
incluindo a proporcionalidade entre o lote e a área edificável” (CASTILHO, 2010,
p.85).
Devido a uma gleba próxima ao rio Pinheiros (logo, de várzea) – hoje Jardim
América – começaram os estudos para a área, que culminou com a concessão do
Governo Federal para retificar, canalizar e inverter o curso do Rio Pinheiros, em
1927, pela Light (ANTUNES, 2010). Assim, conforme Kahtouni, na década de 1930
estaria superada a “tradicional divisão sociocultural da cidade, baseada no fato de
que baixos e várzeas eram destinados à população mais pobre” (KAHTOUNI, 2004,
p. 77).
Quanto à legislação urbanística, em 1917 começou a ser esboçada a revisão
do Código de Posturas, aprovado em 1920, momento em que São Paulo já tinha
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uma população de aproximadamente 590.000 habitantes (ROLNIK, 2007).
Adicionalmente à redemarcação dos perímetros urbano e rural, a revisão do Código
trouxe a delimitação da zona central e da zona suburbana, que se diferenciavam
quanto ao alinhamento e recuos – sem recuos na zona central, e aumento
progressivo nas áreas mais afastadas (ROLNIK, 2007).
Ainda na década de 1920, uma lei de 1923 alterou as normas para
loteamentos, de sorte que
incluíram-se na fórmula urbanística as regras ‘modernas’ de abertura
de loteamentos, o que significa a associação da atividade de arruar
com o uso e a ocupação do lote. Deu-se assim mais um passo –
indireto e aos pedaços – na direção de um zoneamento de usos e
densidades. (ROLNIK, 2007, p.49).

Também em 1923, por influência do padrão urbanístico adotado pela Cia.
City, foi incorporada a Taxa de Ocupação igual a 0,25 (casas com quintais)
estabelecida para fora do perímetro central (PARENTE, 2009).
Reformulando o Código de Posturas – “completamente desatualizado: era
anterior ao advento do veículo automotor” (CASTILHO, 2010, p.44) –, foi
promulgado em 1929 o Código de Obras Arthur Saboya, consolidado em 1934 que
vigorou até 1975. No entanto, nos dizeres dos engenheiros presentes na Câmara
Municipal, “a lei já era ultrapassada quando foi promulgada”, pois se tratava
essencialmente de uma compilação de leis já promulgadas (ROLNIK, 2007).
Por outro lado, incorporava zoneamentos parciais previamente estabelecidos,
que incluíam a compulsoriedade da construção de edifícios com mais de três
andares na zona central, aí promovendo a verticalização31, enquanto que esta no
perímetro da zona urbana era condicional, e proibida nas zonas suburbana e rural
(ROLNIK, 2007); gerava, assim, a expansão horizontal ao mesmo tempo em que
evocava o skyline de grandes cidades, como Nova York, na “cidade”.
Entre as disposições trazidas, que vigoraram por décadas a depender da
região, estava que na área central da cidade não deveria haver recuos de frente, e
também não era estabelecido um limite para a taxa de ocupação, podendo ser
utilizado 100% do lote (PARENTE, 2009). Sob o ponto de vista ambiental, isto
31

Rolnik (2007, p.129) aponta que, “desde então, a verticalização tem sido uma estratégia
para atualizar áreas altamente valorizadas da cidade”.

141

dificultava a arborização viária, que então se concentraria em espaços públicos
como praças e ilhas do viário (PARENTE, 2009).
Para as casas operárias, entre 1934 e 1957, definidas em áreas como de uso
residencial, os recuos deveriam ser de 4 metros, e, quando situadas fora da área
central, o cálculo dos recuos era variável em função da altura da edificação e largura
da via (PARENTE, 2009). Já para os lotes fora do perímetro central, até 1961, a
taxa de ocupação foi definida de acordo com a metragem do lote – de 0,33 para
lotes maiores de 300m², enquanto para lotes menores de 300m² a taxa de ocupação
era de 0,50 (PARENTE, 2009).

Atente-se que, como mencionado no capítulo

anterior, os recuos não necessariamente se refletem em áreas de permeabilidade.
Com a intensa expansão urbana, cresceu a discussão acerca dos transportes,
o que acabou por influenciar a forma urbana nas décadas subsequentes. Foram
propostos dois planos que abordavam a reforma do sistema viário, abrangendo toda
a estrutura urbana: o projeto da Light, em 1927, e o Plano de Avenidas de Prestes
Maia, em 1930 (PASTERNAK; LEME, 2010).
O projeto da Light, conforme Pasternak e Leme (2010), propunha poucas
alterações na zona central da cidade e o crescimento dirigido por meio do
adensamento ao longo das linhas, pois, como dito anteriormente, o bonde requer
certa densidade demográfica para ser rentável; depois, a Light também sugeriu o
estabelecimento do metro, o que foi negado pela municipalidade em 1930
(CUSTÓDIO, 2002).
O segundo plano, que foi adotado pela cidade e implantado pelas décadas
seguintes, foi o “Plano de Avenidas”, marcando o início da fase viária das políticas
públicas, em oposição ao viés sanitarista que deu o tom na fase anterior (SOMEHK;
CAMPOS, 2008).
O Plano de Avenidas trazia propostas de grandes mudanças na área central,
gastos vultosos com desapropriações e uma expansão não atrelada ao sistema de
transporte existente; a proposta era pelo transporte rodoviário e expansão dos
limites da cidade:
Prestes Maia propõe um sistema de avenidas radiais e perimetrais.
Além de concluir a avenida Nove de Julho, uma das principais
radiais, deu andamento à construção do primeiro anel perimetral,

142

cujo perímetro de irradiação envolve a área central da cidade. Para
este primeiro anel, foram construídas as avenidas São Luís, Ipiranga,
Mercúrio, Senador Queiroz, viaduto Dona Paulina e rua Maria Paula.
‘A segunda avenida circular era traçada nas áreas urbanizadas
intermediárias, aproveitando-se do leito de ruas como as avenidas
Paulista e Angélica e parte dos leitos das vias férreas deslocadas na
proposta de Prestes Mais para as margens do Tietê. A terceira e
última perimetral ele denomina de circuito parkway’. Este circuito não
teria função de conter o crescimento da cidade. Era composto pelas
marginais do Tietê e do Pinheiros. As radiais comunicam o Centro da
cidade com os bairros. Realizou também a reforma do Anhangabaú,
dando início à abertura da avenida Prestes Maia e ao prolongamento
da avenida São João. (PASTERNAK; LEME, 2010, p.36)

Além da abertura de vias, o Plano de Avenidas
Fez ainda muitas considerações gerais, por exemplo, sobre
transporte coletivo, arruamentos, zoneamento [zoning], política de
terras públicas, quarteirões, habitações populares, aeroportos, portos
fluviais, descentralização das atividades com a implantação de
centros secundários, conquista e urbanização das várzeas do Tietê.
(CUSTÓDIO, 2012, p.33)

Paralelamente às obras do Plano de Avenidas, foi central na gestão de
Prestes Maia à frente da Prefeitura as obras de retificação do Tietê, que aboliu
ideias de reservação, predominando a retificação via canalização. Tais obras de
retificação do Tietê se estenderam por quase 30 anos após a gestão de Prestes
Maia, e sob o ponto de vista ambiental, a política de mobilidade adotada, combinada
às obras do Tietê, ao retificar os canais e aterrar as várzeas, ampliaram a
impermeabilização de terras, sem deixar espaço para as cheias regulares,
intensificando as inundações no verão (RUTKOWSKI et al, 2010), o que se
presencia até a atualidade.
O próximo passo significativo para o desenvolvimento urbanístico da cidade,
sob o ponto de vista jurídico, se deu na gestão de Anhaia Mello. Em estudo de
1953, propunha o estabelecimento do conceito de floor space index, isto é, do
Coeficiente de Aproveitamento e da área mínima de terreno por unidade,
“introduzindo simultaneamente o tema da densidade construtiva e da densidade
demográfica nas habitações verticais” (ROLNIK, 2007, p.197).

Esta proposta foi

incorporada à Lei nº 5.621, em 1957,
fixando os seguintes índices: coeficiente de aproveitamento máximo
de 6 para prédios comerciais e 4 para residências e hotéis,
densidade residencial líquida de seiscentas pessoas por hectare,
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mínimo de 35 metros quadrados por habitação. (ROLNIK, 2007, p.
198)

Alterava-se assim consideravelmente o regime dos séculos anteriores, onde
não existia o limite máximo de Coeficiente de Aproveitamento por lote, mas apenas
a relação do gabarito da edificação com a largura da via (PARENTE, 2009).
Desta sorte, entre 1957 e 1971 a legislação buscava maior controle de
densidade populacional, menor aproveitamento do solo e melhor qualidade
ambiental em função dos padrões existentes da área central (PARENTE, 2009). No
entanto, a criação dos coeficientes de aproveitamento e critérios de densidade
demográfica intensificou debates entre diversos atores envolvidos na produção do
espaço.
Por um lado, o Departamento de Engenharia e a Universidade entendiam que
faltava um zoneamento a acompanhar a Lei nº 5.261, visto que esta
desacompanhada de uma regulamentação que estabeleça usos e
volumes das edificações em várias zonas urbanas pode tornar-se
extremamente nociva, porque ela estimula uma descentralização que
vai se operar nas piores condições possíveis, sem planejamento,
sem proteger as zonas residenciais, sem definir núcleos comerciais.
(ROLNIK apud FOLHA DA MANHÃ, 2007, p. 199)

Além disso, a questão da densidade também foi questionada:
Luiz Carlos Berrini Jr., um dos engenheiros do Departamento de
Engenharia [...] argumentava ser impossível fixar uma densidade
única para a cidade, que a medida de densidade só devia ser
aplicada a grandes áreas e não a lotes e que, em São Paulo, o bairro
mais denso – a Bela Vista, não atingia 50% da densidade de 600
habitantes por hectare prevista na lei. (ROLNIK, 2007, p. 199)

Em virtude das transformações nos transportes, a Lei nº 5.258/1957 também
inovou ao estabelecer a exigência de garagem para edifícios não residenciais, “na
razão de um carro para cada 500m² acima dos 1000m² iniciais de construção”.
(CASTILHO, 2010, p. 232).
Desta maneira, Rolnik (2007) explica que com o desenvolver dos debates, o
critério da densidade máxima de 600 habitantes por hectare foi abolido, e, quanto
aos coeficientes, foi estabelecido o coeficiente único de aproveitamento igual a 6
para toda a zona urbana.
Essa situação seria modificada apenas em 1971, com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI) – o primeiro plano diretor da cidade consagrado
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em lei (CAMPOS, 2008) –, que, junto com a Lei de Zoneamento de 1972, retomou a
ideia de que “São Paulo precisa parar”, devido ao ritmo extremamente acelerado da
urbanização e a ausência de mecanismos eficientes de controle. Foi estabelecido o
coeficiente de aproveitamento igual a 4 como teto para toda a área urbana
(CAMPOS, 2008).
Ao contrário dos índices únicos de aproveitamento, a proposta do CA igual a
4 era vista como um teto, ou seja, às diferentes áreas da cidade seriam atribuídos
diferentes coeficientes: apenas as regiões entendidas como sendo passíveis de
maior densificação – em geral as localizadas próximas às futuras estações do metrô
– poderiam ter o coeficiente de aproveitamento igual a 3 ou 4; e a maioria da cidade
ficaria limitada ao CA de 1 ou 2 (CAMPOS, 2008).
Adicionalmente, a Lei de Zoneamento, de 1972, dividiu a cidade em, a
princípio, nove diferentes zonas, de Z1 a Z9, tendo sido reformulada em 1981 para a
inclusão de mais 10 zonas (CAMPOS, 2008).

Embora o PDDI declarasse sua

inspiração na Carta de Atenas – que dividia a cidade de acordo com zonas
monofuncionais para habitação, trabalho, lazer e circulação – a lei não seguiu a
inspiração modernista em sua integralidade, visto que apenas a Z1, estritamente
residencial, e a Z7, estritamente industrial, possuíam perfil monofuncionalista.
Assim,

“as

zonas restantes

são

mistas,

incorporando

residências

uni e

multifamiliares, comércio e serviços e outros usos em diferentes medidas.
Abandonando o ‘conceito da zona funcional especializada’, a lei procurou ‘estimular
predominâncias de usos’” (CAMPOS, 2008, p.126).
Referente à taxa de ocupação por zona de uso, criando a “paisagem do
bairro”, Parente (2009) exemplifica que, na zona central a TO deveria ser igual a
0,80; nos centros regionais, igual a 0,70, e em outras zonas igual a 0,50. Nas áreas
rurais, entretanto, a taxa de ocupação poderia ser de apenas 0,10. Percebe-se um
incentivo a uma menor ocupação (PARENTE, 2009), também incentivada pela
definição de que, quanto maior o coeficiente de aproveitamento, menor deveria ser a
taxa de ocupação – criando assim o padrão construtivo de torres (CAMPOS, 2008;
PARENTE, 2009).
Sob o aspecto ambiental, cumpre salientar que, se nas primeiras épocas a
segregação socioambiental se caracterizava pela ocupação das áreas de várzea, a
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década de 1970 expôs a população a novos riscos.

Quando “o processo de

expansão de loteamentos periféricos atingiu os maciços de solo mais susceptíveis a
processos erosivos, situados nas franjas da metrópole" (GEOCIDADES, 2004,
p.128) foram ocupadas áreas sujeitas a escorregamentos e movimentos de massa,
que somada à precariedade das construções, transforma-se áreas de risco elevado.
Não foi, no entanto, uma substituição de risco por outra; os riscos
relacionados às inundações prosseguiam, e, conforme Kahtouni (2004, p.125):
[...] as enchentes de proporções gigantescas, como as que
ocorreram na cidade de São Paulo a partir da década de 1960, em
razão do modelo urbanístico adotado (ocupação de várzeas e
impermeabilização das mesmas), haviam sido moldadas, reforçando
a crise da drenagem urbana, contra a qual se apelou para soluções
técnicas tradicionais e foi praticada, justamente, nas décadas de
maior crescimento da cidade de São Paulo – 1960/70/80.

Acerca do estudo das densidades, Accioly e Davidson (1998) explicam que,
na fase seguinte, durante os anos de 1989 e 1992, a Prefeitura de São Paulo deu
início efetivamente ao planejamento urbano de densidades:
O plano baseava-se no princípio de que existe uma relação direta
entre a produção do espaço construído, a densificação e a demanda
por infra-estrutura. Durante o processo de formulação do plano,
realizaram-se uma análise cuidadosa e um inventário das diversas
zonas da cidade a fim de se detectar onde as infra-estruturas e
serviços urbanos instalados podiam absorver uma maior densidade
de uso do solo. Isto, apesar do fato de São Paulo aparentar estar
saturada. Estudos posteriores vieram a provar que a cidade podia
absorver mais atividades e população sem necessariamente ter que
se expandir horizontalmente. Uma série de indicadores foi
desenvolvida a fim de se determinar a relação suportável das redes
de infra-estrutura e serviços e a área construída. A capacidade
existente das redes – em estado de reserva ociosa – deve traduzir
um potencial em metros quadrados de espaço construído ou estoque
edificado ainda passível de ser devidamente atendido. Este potencial
de densificação foi denominado de ‘estoque de espaço’. (ACCIOLY;
DAVIDSON, 1998, p.84)

Note-se que, seguindo as teorias internacionais que emergiram na década de
1980, o planejamento urbano começou a buscar uma aproximação com o discurso
da sustentabilidade – entendido como a redução da exploração de recursos não
renováveis. Não obstante, a relação entre densidades e oferta de infraestrutura,
especialmente de transportes, viria a, posteriormente, se integrar ao Estatuto da
Cidade e dar os primeiros contornos da almejada “cidade sustentável”.
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Por outro lado, começava a se delinear o Coeficiente Único de
Aproveitamento – CUA, que, diferentemente dos anteriores, definia o coeficiente de
aproveitamento mínimo para o território de São Paulo como igual a 1. Dava-se
origem ao instituto do solo criado, discutido no capítulo anterior: o potencial igual a 1
foi entendido como inerente ao direito de propriedade, ao passo em que o que fosse
construído além, com base nos estoques construtivos, deveria ser monetariamente
adquirido junto à Prefeitura.

Adicionalmente, como meio de estímulo ao

adensamento em algumas regiões, foram estabelecidas as operações interligadas –
posteriormente operações urbanas e operações urbanas consorciadas, na
linguagem do Estatuto da Cidade – que buscavam direcionar a ação do mercado
imobiliário pela provisão de termos específicos, mais flexíveis, transformando a
atividade do planejamento urbano em uma ação público-privada.
Na década de 1990, permaneceram as canalizações e retificações dos corpos
d’água paulistanos, mas outra solução estrutural foi incorporada: a criação de
reservatórios – popularmente chamados de “piscinões” – que, em síntese, retém a
água de uma bacia, ou chuva, para diminuir a velocidade de escoamento (provocada
pela impermeabilidade do solo urbanizado), e liberá-la aos poucos (CUSTÓDIO,
2002).

Além dos piscinões públicos, nos anos subsequentes começaram a ser

incorporados reservatórios menores, privados, em grandes empreendimentos, como
shopping centers.
Em 2002, após a emergência do Estatuto da Cidade no ano anterior, foi
promulgado um novo Plano Diretor Estratégico para a cidade de São Paulo, de
natureza programática, onde a regulação específica foi dada em combinação com a
Lei de Zoneamento, em 2004. Corroborando o coeficiente único de aproveitamento,
este foi estabelecido como igual a 1, e a outorga onerosa do direito de construir,
chegando ao CA máximo de 4, e de 6 para escolas, hospitais e hotéis.
Em linhas gerais, o Plano Diretor Estratégico de 2002: (i) dividiu o território da
cidade em duas macrozonas, a Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona
de Estruturação e Qualificação Urbana, buscando, assim, preservar as regiões norte
e sul, e adensar as regiões centrais, de urbanização consolidada; (ii) procurou a
separação entre direito de propriedade e direito de construir, pelos instrumentos da
outorga onerosa, dos CEPACs e da transferência do direito de construir; (iii)
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consagrou as Operações Urbanas Consorciadas como instrumento de requalificação
urbanística por excelência; e (iv) promoveu a ampliação de zonas de uso misto, que
busca justamente o zoneamento de densidades.
Parente (2009) aborda que, diferentemente do modelo do PDDI – maior CA e
menor TO, gerando torres mais altas e áreas livres –, o PDE de 2002 aumentou a
taxa de ocupação, vinculando-a à altura da edificação e da zona de uso: para
edificações com 12m, TO de 0,70; também na área central, TO de 0,70; esses
parâmetros, sem a fiscalização adequada, facilmente se tornavam em ocupação de
100% do lote, sem respeitar, por exemplo, a necessária taxa de permeabilidade.
O exercício da transferência do direito de construir, por sua vez, possui como
objetivo também a criação de zonas para habitação de interesse social e de áreas
verdes; estas últimas essencialmente pela criação dos parques lineares,
estabelecidos na lei de zoneamento de 2004, que seriam uma resposta à questão da
impermeabilidade e ocupação de áreas de várzea, bem como do acesso a áreas
verdes.
Note-se que, como mencionado no capítulo anterior, no caso específico de
São Paulo, a área construída não se refere a exatamente ao quanto está construído,
visto que foram definidas “áreas não computáveis”; são computáveis apenas
aquelas destinadas à habitação, o que significa que, na realidade, existem muito
mais e maiores construções do que os índices indicam.
Atualmente o PDE de 2002 encontra-se em processo de revisão. Após o
processo de discussão e consultas públicas, a minuta foi encaminhada à Câmara,
com diferentes propostas.
A questão do adensamento continua em destaque.

Busca, ainda mais,

corrigir os efeitos perversos à mobilidade que a adoção do Plano de Avenidas na
década de 1930 causou – ironicamente, com uma solução semelhante ao projeto, à
época vencido, da Light –: adensar “com moradias e usos mistos as áreas em volta
dos corredores de transporte público de alta e média capacidade – metrô, trem, VLT,
monotrilho e corredores exclusivos de ônibus” (ROLNIK, 2013).
Dada a experiência com as Operações Urbanas Consorciadas, que, como
visto anteriormente, não geram o adensamento populacional desejado ou tampouco
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o uso de infraestrutura de transporte, pois acabam se destinando à população mais
abastada, que majoritariamente faz uso do transporte privado (ROLNIK, 2002), foi
incluído na minuta do novo Plano Diretor um ponto bastante controverso. Este se
refere à limitação da construção de vagas de garagem em tais localidades: pelo
novo plano, os locais de adensamento teriam as garagens limitadas a uma vaga por
unidade autônoma – sem ser computado na área construída do edifício. Isso não
significa, no entanto, que outras vagas não poderiam ser construídas: podem, mas
contam como área construída32, e devem ser adquiridas mediante outorga onerosa;
o que, “na prática, mantém a possibilidade de construir apartamentos com muitas
vagas de garagem” (ROLNIK, 2013).
No que tange ao uso e ocupação de áreas de várzeas, parece que cinco
séculos de história de enchentes, inundações, pontos de alagamento e, mais
recentemente, escorregamentos, não foram suficientes para alterar a mentalidade
que se reflete no planejamento jurídico-urbanístico: o novo Plano Diretor também
prevê o adensamento (mais) nas áreas de entorno dos grandes vales dos rios Tietê
e Tamanduateí. Neste diapasão, Rolnik (2013) alerta que
uma coisa é a orientação geral de adensar as áreas próximas aos
eixos de transporte público, outra é como isso se aplica
concretamente a territórios muito distintos que os eixos de transporte
vão atravessando: algumas áreas são mais vulneráveis do ponto de
vista ambiental, outras requerem maior atenção em relação à
proteção da paisagem, apenas para citar alguns exemplos. Então é
fundamental que seja feito um ajuste fino para que essa diretriz
genérica não se sobreponha a características particulares de cada
uma das áreas por onde passam os eixos de transporte público.

Assim, corre-se o risco de, uma vez mais, as necessidades de transporte se
sobreporem às especificidades do meio biofísico e prejudicar ainda mais a
população que habita as muitas áreas de várzea da cidade.
Some-se a isso a agravante de que, não obstante o novel artigo 42-A, §§ 3º e
4º, do Estatuto da Cidade, prever que os municípios que já possuem Plano Diretor e
estão incluídos no Cadastro de Municípios com áreas de risco de desastres,
devessem incluir as previsões de redução de desastres por ocasião da revisão do
plano diretor, isto não ocorreu. Poucos artigos mencionam a ocupação de áreas
sujeitas a riscos geológicos, e parece ignorarem-se os riscos hidrológicos.
32

Algo que havia sido abolido em 2004, quando nenhuma vaga de garagem era computada.
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Por todo o exposto, percebe-se que apesar da ocupação na cidade de São
Paulo possuir em suas origens um relacionamento bastante próximo com a questão
das águas, o decorrer dos anos o suporte biofísico não foi propriamente integrado ao
planejamento e legislação urbanística, procurando influenciar positivamente em
como a cidade se conformaria. Isso pode se justificar, em parte, porque, como
definido por Parente (2009), “a regulamentação dos índices urbanísticos foi instituída
a partir da cidade construída, mesclando-se experiências acumuladas pelos
moradores, utilizando-se de índices e referências culturais existentes”.
Superando a dicotomia entre “cidade legal” e “cidade ilegal”, é tempo de se
pensar e planejar a cidade real. Se por um lado é flagrante a relação entre as
decisões de ocupação do solo e a “ocupação das águas”, os impactos ambientais do
modo atual de ocupação vão além e servem para compreender os desafios para as
propostas de mudança do clima, como se verá nas seções seguintes.
6.3

A ocupação do solo como pressão ambiental
No ano de 2004, o município de São Paulo, em parceria com o Instituto de

Pesquisas Tecnológicas e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –
PNUMA, elaborou o relatório GEO Cidade de São Paulo.

A metodologia

desenvolvida pelo PNUMA objetiva “propiciar a avaliação do estado do meio
ambiente nos assentamentos urbanos, a partir de considerações dos determinantes
específicos produzidos pelo processo de urbanização sobre os recursos naturais e
os ecossistemas das cidades e seu entorno” (SVMA; IPT, 2004, p.1).
Nesta metodologia é utilizado o modelo “PEIR” – Pressão, Estado, Impacto e
Resposta:
Os elementos que caracterizam a Pressão sobre o meio ambiente se
relacionam às atividades humanas e sua dinâmica (ou seja, as
causas dos problemas ambientais), enquanto os de Estado dizem
respeito às condições do ambiente que resultam dessas atividades.
Os indicadores de Impacto se referem aos efeitos adversos à
qualidade de vida, aos ecossistemas e à socioeconomia local e, por
fim, os de Resposta revelam as ações da sociedade no sentido de
melhorar o estado do meio ambiente, bem como prevenir, mitigar e
corrigir os impactos ambientais negativos decorrentes daquelas
atividades (atuando, assim, diretamente tanto nos impactos quanto
nas pressões e no estado do meio ambiente). (SVMA; IPT, 2004, p.4)
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A base desenvolvida pelo relatório GEO Cidade, bem como do Atlas
Ambiental elaborado em 2002, servem de respaldo para outros documentos públicos
que buscam mensurar a qualidade socioambiental de São Paulo, como o relatório
“Indicadores Ambientais e Gestão Urbana”, que se desenvolve especificamente
sobre a questão das formas de ocupação.
Neste sentido, a primeira coisa que se deve ter em mente é que a cidade de
São Paulo não possui um padrão de ocupação homogêneo, mas sim duas
tendências majoritárias: a primeira é o crescimento vertical da cidade, principalmente
na região central – origem da cidade – e no vetor sudoeste, representando a
urbanização consolidada (SVMA; IPT, 2004); a segunda é o espraiamento da
mancha urbana, isto é, o crescimento horizontal e periférico da mancha urbana,
especialmente nas regiões leste, sul e noroeste da cidade (SVMA; IPT, 2004).
Esta subseção procura, assim, em complementação ao item anterior, abordar
as dinâmicas de ocupação do território paulistano enquanto pressão ambiental, seu
estado e impactos, com base na dicotomia verticalização de imóveis e precariedade
urbana/ espraiamento, para se entender os desafios das estratégias de uso do solo
para a mudança do clima.
6.3.1 Verticalização
Partindo-se do histórico de ocupação mais antigo, com suas fases de
regulamentação urbanística, tem-se o primeiro modelo de pressão que a ocupação
do solo cria na cidade de São Paulo: o adensamento pela verticalização de imóveis.
O adensamento vertical, enquanto indicador sintético socioambiental, é
composto pelas seguintes variáveis:
a) densidade demográfica por distrito IBGE (2000); b) densidade de
edifícios com mais de cinco pavimentos33 por km2 em 2007; c) área
33

A delimitação de densidade construtiva de construções com mais de cinco pavimentos se
deu porque, conforme explicam Seppe e Gomes (2008, p.47): À época [da construção do
sistema de indicadores do GEO Cidade de São Paulo, em 2004], após a discussão entre os
técnicos de SVMA, IPT e urbanistas chegou-se ao entendimento de que a verticalização a
partir desse valor poderia exercer pressões negativas para a qualidade urbana e para a
sustentabilidade de uma região da cidade, quando nela ocorresse grande concentração
dessa tipologia de edificação. Essa concentração contribuiria para a promoção de alterações
microclimáticas ocasionadas pelo sombreamento, pela possibilidade de formação dos
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total construída de edifícios verticais pela área urbanizada dos
distritos em 2006, e d) número de lançamentos imobiliários
residenciais verticais do setor privado por distrito, no período de 2000
a 2003. (SEPPE; GOMES, 2004, p. 47)

Essa dinâmica aponta necessariamente para dois fatores essenciais à
compreensão das propostas de urbanização e reurbanização: a densidade
construtiva e a densidade demográfica.
Historicamente, o crescimento vertical do Município tem a característica de ter
sido apropriado pelos segmentos de mais alta renda e se localizado principalmente
nas áreas mais bem dotadas de infraestrutura (SVMA; IPT, 2004). No entanto,
justamente pela questão do perfil econômico da ocupação, gerou-se um padrão de
ocupação populacional – isto é, densidade demográfica – em descompasso com o
adensamento construtivo. Desta maneira, por mais que algumas regiões pareçam
densas devido às suas torres de edifícios, isso não se reflete no adequado
aproveitamento da infraestrutura, principalmente de transporte.

“cannyons urbanos” e pela maior concentração de pessoas e congestionamento de veículos.
Há, além disso, um consumo maior de energia, já que edifícios com mais de cinco
pavimentos devem ter elevadores, obrigatoriedade dada pelo Código de Obras e
Edificações do município (Lei municipal nº 11.228/92).

152

Figura 13 – Área total construída vertical por área urbanizada do distrito

Fonte: Seppe e Gomes (2008)
Figura 14 – Densidade Demográfica por Distrito

Fonte: Seppe e Gomes (2008)
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Adicionalmente, tem sido observado o progressivo esvaziamento populacional
da área central:
Figura 15 – Densidade demográfica, por Distrito. Ano: 1991, 1996 e 2000.

Fonte – Sempla (Deinfo)

Sob o ponto ambiental, uma das principais características das zonas de
urbanização consolidada, altamente verticalizadas, é a ausência de cobertura
vegetal e arborização urbana, que chega a valores virtualmente iguais a zero em
alguns distritos (SEPPE; GOMES, 2008), como se percebe na imagem abaixo.
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Figura 16 – Proporção da área do distrito com cobertura vegetal.

Fonte: Seppe e Gomes (2008)

Acerca da necessidade da arborização urbana,
A presença de vegetação, principalmente a vegetação arbórea, em
uma área densamente urbanizada como a capital paulista, é de
extrema importância para atenuar problemas decorrentes do intenso
processo de urbanização. A arborização urbana constitui importante
instrumento para a regulação do clima urbano, manutenção da
biodiversidade, controle de poluição atmosférica e sonora, além dos
aspectos paisagísticos, de lazer e recreativos na cidade, o que reflete
na qualidade de vida de toda a população. A arborização urbana é
entendida como os indivíduos arbóreos inseridos na malha urbana
em vias, praças, bicos de praças, canteiros, áreas ajardinadas, os
lotes públicos ou particulares, distintamente daqueles em unidades
de conservação e áreas correlatas. (SVMA; IPT, 2004, p. 105)

Dentre tais riscos, merecem destaque dois efeitos nefastos imediatos: a
impermeabilização do solo e o fenômeno da ilha de calor.
Como visto nas subseções anteriores, o município de São Paulo se localiza
no centro de uma bacia hidrográfica, que teve suas características naturais
profundamente alteradas pela urbanização.

Assim, se naturalmente a ocupação

urbana em setores de várzea está sujeita a inundação e alagamentos, com a
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ausência de cobertura vegetal e de arborização, a permeabilidade do solo fica ainda
mais comprometida e
[...] as águas de chuva encontram maior dificuldade de infiltração e
grandes volumes acabam escoando pelas galerias pluviais. Essas
águas, ao atingir os setores de várzea, exibem dificuldade natural de
escoamento devido às baixas declividades, propiciando a ocorrência
de alagamentos. (SVMA; IPT, 2004, p.15)

Neste sentido, pode-se dizer que
Em relação aos tipos de processos e respectivos cenários de risco
de natureza hidrológica, [...] no interior da mancha urbana central, de
ocupação mais antiga e consolidada, predominam quase que
exclusivamente áreas de risco de inundação, associadas ao contexto
geológico-geomorfológico de sedimentos quaternários em planícies
aluviais. O principal cenário de risco presente nessa região refere-se
à inundação de extensas áreas de baixada fluvial ocupadas por
núcleos residenciais, atividades industriais, comerciais e serviços
diversos, e segmentos importantes da malha viária metropolitana
[sendo que] A inundação de trechos baixos das avenidas marginais
do rio Tietê representa uma das situações mais graves, por provocar
a paralisação da principal artéria de ligação leste-oeste do Município.
(SVMA; IPT, 2004, p. 84-85)

Quanto às ilhas de calor, estas se caracterizam como um “fenômeno
atmosférico da baixa troposfera cuja ocorrência é diretamente relacionada à
presença de grandes áreas urbanas de alta densidade populacional, com escassa
vegetação” (SEPPE; GOMES apud LOMBARDO, 2008, p.84). No caso da cidade
de São Paulo, estudos têm demonstrado a ocorrência do fenômeno, com
[...] diferenças de até 10°C no gradiente horizontal de temperatura no
município de São Paulo, ocorrendo as mais altas temperaturas nas
regiões centrais mais densamente urbanizadas e as mais baixas nas
periferias serranas ou próximas aos grandes reservatórios de água.
(SEPPE; GOMES, 2008, p. 84)

Como meio de redução das ilhas de calor utilizando a arborização Seppe e
Gomes (apud LOMBARDO, 2008) apresentam que um índice de cobertura vegetal
na faixa de 30% seria o ideal recomendável para proporcionar um adequado balanço
térmico em áreas urbanas, sendo que áreas com índice de arborização inferior a 5%
determinam características semelhantes às de um deserto. É o que se presencia no
centro vertical de São Paulo, ironicamente, em meio a pontos de alagamento.
6.3.2 Espraiamento
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A segunda dinâmica de ocupação do solo urbano é o espraiamento,
proporcionalmente maior que a verticalização. Refere-se ao crescimento horizontal
e periférico da mancha urbana, em especial nas regiões leste, sul e noroeste da
cidade (SVMA; IPT, 2004).

Foram usados as seguintes variáveis na sua

composição:
Taxa anual de crescimento no período de 1991 a 2000; Índice de
Desenvolvimento Humano – IDH por distrito; proporção da área
urbanizada do distrito ocupada por assentamentos não autorizados;
proporção da população moradora em favela por distrito; proporção
da população moradora em loteamentos irregulares por distritos,
proporção de domicílios não ligados à rede de esgoto por distrito.

Se por um lado a verticalização apresenta alta densidade construtiva e baixa
densidade populacional, no caso deste índice tem-se o inverso: alta densidade
populacional e baixa densidade construtiva:
Figura 17 – Precariedade Urbana na cidade de São Paulo

Fonte: Seppe e Gomes (2008)
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Figura 18 – Crescimento demográfico por distrito.

Fonte: Seppe e Gomes (2008)

Há também a diferença no perfil socioeconômico:
Essas regiões vêm sendo ocupadas continuamente por uma
população carente, sem recursos financeiros e tecnologia apropriada
de construção, que busca a solução para seu problema de moradia
por meio de processos e mecanismos informais e frequentemente
ilegais, construindo a chamada cidade ilegal, mas real e, assim,
autoconstruindo seu habitat precário, vulnerável e, na maioria das
vezes, inseguro. (SVMA; IPT, 2004, p.61).

Diferentemente da dinâmica anterior, as localizações das áreas ocupadas de
forma precária, em contraste com a densa mancha urbana, possuem ainda
importantes áreas verdes (incluindo remanescentes de vegetação nativa),
localizadas de forma concentrada (75%) principalmente no extremo sul na Área de
Proteção Ambiental Capivari-Monos, e na região norte da cidade, em área do parque
Estadual da Serra da Cantareira, que prestam serviços ambientais fundamentais à
dinâmica da cidade como um todo (SVMA; IPT, 2004; SEPPE; GOMES, 2008).
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Frutos da segregação socioespacial produzida pelas decisões urbanísticas de
pelo menos três séculos, esses processos de agravaram de tal forma que, conforme
Grostein (2001):
No Município de São Paulo, 19,80% da população mora em favelas,
na beira de córregos, encostas íngremes, margens de avenidas e
sob viadutos. No início dos anos 70, esse índice era de apenas 1%,
comparação expressiva que confirma a redução de alternativas de
acesso à moradia para as populações de baixa renda. O
agravamento da informalidade nas décadas recentes pode ser
avaliado tanto pela diminuição da oferta de loteamentos legais
quanto pelo seu contraponto: a oferta crescente de loteamentos
irregulares e clandestinos na área de proteção aos mananciais. Entre
1988 e 1994, foram implantados 19,64 milhões de m2 e 100 mil lotes
nessa região, sendo que em 1987 a população favelada já
ultrapassava 120 mil pessoas, que ocupavam principalmente as
áreas livres de loteamentos populares (Ipea/Infurb, 1998:89-91).
Entre 1980 e 1995, a população na área protegida da Bacia do
Guarapiranga praticamente dobrou, passando de 336.935
habitantes inicialmente concentrados na região sul do Município de
São Paulo (69,9%) para 622.489 habitantes, com redução do índice
mencionado (67,4%), o que confirma o espraiamento da ocupação
ilegal para outros municípios da bacia, como Itapecerica da Serra,
Embu e Embu-Guaçu, que também dobraram de população no
período mencionado (CNEC, 1997).

A citação acima já traz os principais aspectos ambientais vinculados a esta
dinâmica de ocupação: a pressão sobre os mananciais e os riscos de
escorregamento.
Os mananciais são áreas onde se localizam reservas hídricas como
represas, riachos, córregos ou nascentes que servem para abastecer
a população. Para tanto, devem possuir quantidade e qualidade de
água adequada ao abastecimento público de água. No município de
São Paulo as áreas de mananciais localizam-se na região sul
(represas Guarapiranga e Billings) e na região norte (Sistema
Cantareira), fazendo parte da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. As
áreas de proteção aos mananciais correspondem a cerca de 54% do
território da RMSP e a 34,7% do município de São Paulo. (SVMA;
IPT, 2004, p.65)

A intensa ocupação populacional em tais áreas, desacompanhada de serviços
adequados de saneamento, acarretam a poluição das águas e, pelo aumento da
erosão do solo, são mais propícios a causarem o assoreamento desses corpos
d’água, comprometendo o meio ambiente da cidade em sua integralidade (SVMA;
IPT, 2004).
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Quanto ao aspecto geológico-geotécnico, parte desses distritos se situam na
bacia sedimentar, de maior declividade, que, somados à forma precária de
ocupação, em uma situação de desastre assumem proporções catastróficas
causando grandes perdas econômicas e sociais (TOMINAGA, 2009).

Não são

poucas as áreas:
Em 2003, as áreas de risco de escorregamento foram objeto de
mapeamento de risco detalhado, em 205 favelas situadas em 20
subprefeituras, quais sejam: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo,
Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes,
Ermelino Matarazzo, Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Itaquera,
Lapa, M´Boi Mirim, Parelheiros, Penha, Perus, Pirituba, São Mateus,
Socorro, Tremembé-Jaçanã e Vila Prudente/Sapopemba. Esse
mapeamento - realizado por meio de investigação geológicogeotécnica de superfície, apoiada na análise prévia de dados
técnicos disponíveis sobre áreas de risco - possibilitou a identificação
de 522 setores de riscos situados nas favelas estudadas. Desse
total, 237 foram enquadrados como de baixa ou média probabilidade
de ocorrência de processos destrutivos significativos; em 158
setores, foram identificadas potencialidades e evidências que
caracterizam alta probabilidade de ocorrência de processos
destrutivos; e, em 127 setores, probabilidade muito alta. [...] Nos 522
setores estão assentados atualmente cerca de 27.500 moradias, das
quais, cerca de 11.500 encontram-se em setores caracterizados
como com probabilidades alta e muito alta de ocorrências de
escorregamentos. (SVMA; IPT, 2004, p.85)

Com base nestes dados, é perceptível que ambas as dinâmicas de ocupação
presentes atualmente em São Paulo se mostram pouco eficientes sob o ponto de
vista da sustentabilidade urbana (SEPPE; GOMES, 2008), com demandas que
geram estratégias diferentes para a municipalidade, o que deve se refletir na política
de desenvolvimento urbano e nos planos de mudança climática.
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7

SÃO PAULO, A MUDANÇA DO CLIMA E SUA POLÍTICA
Seguindo a tendência internacional de cidades se posicionarem quanto à

mudança do clima, São Paulo sancionou em 2009 a Lei nº 14.933/2009, que
estabeleceu a Política Municipal de Mudança do Clima.
A cidade de São Paulo encontra-se envolvida em diversos painéis e redes
internacionais, dos quais merecem destaque o ICLEI – Governos Locais pela
Sustentabilidade, onde faz parte da diretoria mundial, e o C40, grupo de grandes
cidades articuladas para a neutralização do aquecimento global, onde é a única
cidade latino-americana integrante do Comitê Executivo (PMSP, 2011). Em esfera
nacional, São Paulo coordena a Secretaria do Clima da Associação Nacional dos
Órgãos Municipais de Meio Ambiente do Brasil – ANAMA (PMSP, 2011).
Não obstante essa necessária articulação política, é necessário que se
conheça quais os desafios que se delineiam no futuro – tanto pela vertente mitigativa
quanto adaptativa – para se ponderar as estratégias pelas quais a cidade busca se
posicionar, tendo por base a legislação promulgada.
Com base na fundamentação construída nas seções anteriores – que
envolveram uma introdução à questão dos planos locais de mudança do clima,
aspectos jurídicos do planejamento urbano e a ocupação na cidade de São Paulo,
considerando seus impactos ambientais –, este capítulo intenciona uma leitura da
abordagem dos temas do uso do solo e de adaptação às mudanças climáticas
proposta pela Lei nº 14.933/2009.
7.1 A cidade e a mudança do clima
Como visto na Parte I deste trabalho, o relacionamento entre cidades e
mudança do clima possui dois lados: o quanto contribuem, isto é, o quanto emitem
de gases do efeito estufa, e o quanto são impactadas pelas mudanças climáticas.
Conhecer tais cenários é de suma importância para a elaboração de políticas e
planos, e, no caso, criam os fundamentos para análise da política instituída.
7.1.1 Contribuições
As contribuições da cidade de São Paulo à mudança do clima foram
mensuradas através do Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, de julho
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de 2005, seguindo-se a metodologia do IPCC adaptada às cidades (LA ROVERE et
al, 2005).
Foi diagnosticado que 76,15% das emissões são originárias do uso de
energia, e 23,48% provenientes da Disposição Final de Resíduos Sólidos,
totalizando, apenas essas duas fontes, juntas, 99,62% das emissões totais do
Município de São Paulo.
Os demais 0,38% são provenientes de Mudança de Uso do Solo e Florestas
(0,32%) – que deve ser entendido como desmatamentos (de campo, de florestas
naturais e de florestas plantada) e uso corretivo do solo –, do Tratamento de
Esgotos Domésticos e Comerciais e de Efluentes Industriais (0,05%) e do Setor
Agropecuário (0,01%).
No caso das emissões provenientes do Uso de Energia, foram contabilizadas
as referentes ao consumo direto e indireto de combustíveis fósseis, sendo que o
consumo direto foi responsável por 88,78% dessas emissões. Os 11% referentes ao
uso indireto, que se consubstanciam majoritariamente no consumo elétrico, incluem
as emissões derivadas da importação de energia do Sistema Elétrico Interligado e
não apenas a energia produzida no território do Município de São Paulo. A imagem
abaixo ilustra a participação de cada setor no consumo energético:
Figura 19 – Contribuição dos Setores Socioeconômicos nas Emissões do Uso de Energia
pelo Município de São Paulo, em 2003 (%).

Fonte: La Rovere et al (2005)
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É perceptível a importância da contribuição dos transportes na cidade, que,
como visto na Parte I, são emissões porcentualmente muito mais elevadas que a
média de outras cidades. Importante salientar que isto não se dá apenas pela fonte
de combustível utilizada, mas pelo número e extensão de viagens que são
realizadas diariamente – que, novamente, se devem aos modelos de urbanização
que foram sendo adotados ao longo dos anos.
No entanto, se for considerado os valores de GEE emitidos, se trata de uma
quantia relativamente baixa, devido à mistura obrigatória de etanol (23%) e gasolina
(77%) (UN-HABITAT, 2011). O mesmo ocorre com os valores de eletricidade, uma
vez que a energia utilizada provém em sua maioria da geração hidroelétrica (UNHABITAT, 2011).
Quanto ao segundo maior emissário, a Disposição Final de Resíduos Sólidos,
em 2003 as emissões foram bastante elevadas pois, à ocasião, apenas 20% do
metano gerado era queimado e transformado em CO²; no entanto, as emissões
decorrentes dos resíduos sólidos é um campo promissor de atuação, já que, se bem
manejado, pode ser completamente utilizado. Com as medidas adotadas neste
setor, entre 2005 e 2010 as emissões da cidade de São Paulo já tinham sido
reduzidas em 20% devido à implantação de usinas de biogás em dois aterros da
capital (WORLD BANK, 2012).
Estas emissões de gases do efeito estufa do município de São Paulo se
traduzem em uma emissão per capita de 1.5 toneladas de CO² eq. por ano, um valor
relativamente baixo, tanto se comparado com outras cidades, quanto com a média
per capita nacional, de 8.2 ton (UN-HABITAT, 2011).
Isto se dá porque, não obstante o Brasil ser um país notadamente urbano, a
maioria das emissões nacionais deriva da agricultura, da mudança de uso do solo e
do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que sozinho responde por 63% da
emissão de GEE (UN-HABITAT, 2011). Desta maneira, em perspectiva, “no caso da
extremamente urbanizada cidade de São Paulo, essas emissões são insignificantes”
(UN-HABITAT, 2011, p.49).
7.1.2 Impactos climáticos
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Devido à forma da urbanização ocorrida em São Paulo, dissociada de um
planejamento ambiental, a mudança dos padrões climáticos na cidade, conforme
Nobre e Young (2011), se relaciona tanto com a mudança do clima global, quanto
com o microclima urbano, que, influenciado pelas formas de ocupação, compõe um
“mosaico de temperaturas de superfície”, criando fenômenos como ilhas de calor,
inversões térmicas localizadas, bolsões de poluição e diferenças locais nos
comportamentos dos ventos.
Da combinação de fatores naturais e forma de ocupação, os impactos
climáticos esperados para a cidade de São Paulo são sintetizados no quadro abaixo.
Figura 20 – Sumário das projeções climáticas derivadas do modelo regional Eta-CPTEC 40
km para a RMSP.

Fonte: Nobre e Young (2011)

Entre tais previsões, causam especial impacto os eventos deflagrados pela
mudança no padrão do regime pluviométrico. No último século tem sido observado
um aumento nos padrões de precipitação, tanto nas médias como nos eventos
extremos (NOBRE; YOUNG, 2011):
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Figura 21 – Eventos de chuvas intensas em São Paulo por décadas

Fonte: Nobre e Young (2011)

São consideradas chuvas intensas aquelas acima de 10 mm, sendo que, na
cidade de São Paulo, chuvas a partir de 30 mm em um dia têm potencial para
causar enchentes e inundações graves: percebe-se assim a gravidade da mudança
já ocorrida nas últimas décadas, que somadas à forma de ocupação, criam verão
após verão situações de transtorno.
Apesar da Prefeitura não manter um banco de dados sistematizado sobre os
episódios relacionados às chuvas (WORLD BANK, 2012), um panorama da situação
pode ser observado pelas notícias veiculadas na mídia, que traduzem o que a
variação no nível de chuvas tem causado. Somente na última década, é possível
destacar:
Em SP, segundo o jornal Folha de São Paulo de 16/02/2010, no
verão de 2010 mais de 140 pessoas morreram em consequência das
chuvas extremas e enchentes em áreas rurais e urbanas do Estado,
incluindo a RMSP e o Vale do Paraíba. Entre novembro de 2009 e 7
de janeiro de 2010, 50.456 pessoas foram desalojadas em função
das chuvas, segundo a Secretaria Nacional da Defesa Civil
(www.defesacivil.gov.br/). Em São Paulo, houve recorde de
alagamentos em 2009, com 1.422 ocorrências em 111 dias, sendo
124 em 8 de dezembro, segundo registros do Centro de
Gerenciamento de Emergências, levantados pelo jornal O Estado de
S. Paulo. No mês de janeiro de 2010, o volume de água que se
abateu sobre São Paulo foi de 480,5 milímetros. Isso representa o
dobro da média histórica de janeiro e o maior volume registrado
desde 1947 para este mês. (NOBRE; YOUNG, 2011, p.37).

Outros eventos incluem: 78 mortos e 20 mil desabrigados entre novembro de
2009 e Março de 2010, quando o bairro Jardim Romano ficou alagado por mais de
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dois meses; 86 pontos de alagamento em outubro de 2009, pela cheia dos rios
Pinheiro e Tietê; em fevereiro de 2008, o bairro da Mooca ficou inundado até 2
metros, tendo os bombeiros sido chamados 53 vezes; na mesma ocasião,
passageiros da linha do trem ficaram presos nos vagões por mais de 6 horas devido
à falta de energia; em novembro de 2006 houve 230 pontos de alagamento na
cidade, o dobro de pontos em comparação com novembro de 2005; e em maio de
2004, uma chuva de 140 mm em um dia causou 120 pontos de alagamento e uma
pessoa desapareceu (WORLD BANK, 2012).
Figura 22 – Número de pontos de inundação registrado pelo CGE em São Paulo por ano –
entre 2004 e 2011

Fonte: World Bank (2012)

Adicionalmente, cenários futuros indicam um aumento do número de dias com
fortes chuvas até o final do século. Nobre e Young (2011) apontam que estudos
preliminares sugerem que, entre 2070 e 2100, uma elevação média na temperatura
entre de 2°C e 3°C poderá dobrar o número de dias com chuvas intensas (acima de
10 milímetros) na cidade de São Paulo.
Com o aumento dos dias de chuvas, os cenários de risco e vulnerabilidade
também tendem a se intensificar, principalmente se mantidos os padrões de
ocupação, que geram diversos pontos de alagamento e enchentes nas regiões
centrais, e escorregamentos nos extremos periféricos, como visto.
Cumpre salientar que, conforme Nobre e Young (2011), as mudanças
climáticas sentidas em São Paulo mais provavelmente são originárias dos
fenômenos locais, especialmente a criação de microclimas – o que não deixa de ser
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uma mudança antropogênica, mas com um viés muito mais local e que explicita mais
claramente as relações de causa e efeito das decisões de planejamento urbano.
Finalmente, é importante lembrar que, não obstante os cenários de riscos e
vulnerabilidades serem imediatamente relacionados com a imagem de enchentes e
deslizamentos, as consequências das mudanças climáticas para áreas urbanas vão
muito além. Para São Paulo, os episódios de chuvas intensas se refletem também,
por exemplo, nos sistemas de abastecimento de água, de geração e transporte de
energia, na mobilidade urbana e na saúde.
7.2 A Política Municipal de Mudança do Clima
A Política Municipal de Mudança do Clima propõe uma atuação conjunta em
diversas frentes, como planejamento, gestão, educação e estímulos fiscais, de modo
que esta seção busca apresentar os principais aspectos normativos e a estrutura da
lei, criando uma base para a questão do uso e ocupação do solo.
7.2.1 Princípios, conceitos e diretrizes
O Título I da Política Municipal de Mudança do Clima divide-se em três
seções: princípios, conceitos34 e diretrizes.
Os princípios são estabelecidos no artigo 1º, e representam basicamente os
princípios comuns da disciplina jurídico-ambiental: prevenção, precaução, poluidorpagador, usuário-pagador, protetor-receptor, responsabilidades “comuns, porém
diferenciadas”, abordagem holística, internalização no âmbito dos empreendimentos
dos seus custos sociais e ambientais, direito de acesso à informação, participação
pública no processo de tomada de decisão e acesso à justiça nos temas
relacionados à mudança do clima.
As diretrizes são apresentadas pelo artigo 3º, e devem ser entendidas
conjuntamente com os princípios para a implementação da política de mudança do
clima. Os quinze incisos são bastante abrangentes; sucintamente, preveem que (i) o
planejamento de mudanças climáticas deve ser “estratégico”, envolvendo as
34

Os conceitos servem para definir termos-chave das políticas climáticas, e são
apresentados em rol bastante amplo. Como muitos já foram abordados no curso desta
dissertação, durante o desenrolar deste capítulo, em se fazendo necessário, serão
pontualmente discutidas algumas definições trazidas pela Lei.
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diversas esferas do Poder Público, seus agentes, e os membros da sociedade civil;
(ii) a promoção do uso de energias renováveis e a substituição gradual dos
combustíveis fósseis, bem como da reutilização da água para fins não-potáveis e o
estímulo à minimização da quantidade de resíduos sólidos gerados; (iii) integração
das normas de planejamento urbano e uso do solo, de maneira a promover a
intensificação do uso de áreas melhor dotadas de infraestrutura, sob a alcunha da
“cidade compacta”; (iv) ainda na esfera do uso e ocupação do solo, a lei prevê a
promoção da arborização das vias públicas para ampliação das áreas de drenagem;
(v) utilização de instrumentos econômicos para estimular a redução de emissão de
gases nocivos ao efeito estufa; e, (vi) a lei prevê no inciso X a “adoção de
procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços pelo Poder Público
Municipal com base em critérios de sustentabilidade”.
7.2.2 Objetivos e metas
A Política Municipal de Mudança do Clima estabeleceu nos seus artigos 4º e
5º seus objetivos e metas, respectivamente.
Dispõe o artigo 4º:
Art. 4º. A Política Municipal de Mudança do Clima tem por objetivo
assegurar a contribuição do Município de São Paulo no cumprimento
dos propósitos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, de alcançar a estabilização das concentrações
de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma
interferência antrópica perigosa no sistema climático, em prazo
suficiente a permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à
mudança do clima e a assegurar que a produção de alimentos não
seja ameaçada e a permitir que o desenvolvimento econômico
prossiga de maneira sustentável.

Note-se que o objetivo da Política Municipal é claramente a mitigação. A
adaptação aparece com um sentido deslocado da atual compreensão internacional,
refletindo a visão originária de “interromper a mudança do clima”. Seria, no contexto
do artigo 4º, como se pela mitigação, a mudança do clima diminuísse sua velocidade
e, então, o ambiente natural pudesse se “adaptar mais calmamente”, sem grandes
impactos, mantendo assim também o sistema econômico salvaguardado.
Curiosamente, o artigo 2º da mesma lei define já no seu inciso I que
adaptação é o “conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos

168

sistemas naturais ou criados pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à
mudança do clima atual ou esperada”, seguindo a definição da comunidade
internacional. Inclusive, como se aborda neste trabalho, não obstante o objetivo
principal de mitigação, são apresentados pontos acerca da adaptação à mudança do
clima, no que tange ao “uso do solo”.
O artigo 5º, por sua vez, trata das metas para se atingir os objetivos
propostos:
Art. 5º. Para a consecução do objetivo da política ora instituída, fica
estabelecida para o ano de 2012 uma meta de redução de 30%
(trinta por cento) das emissões antrópicas agregadas oriundas do
Município, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases
de efeito estufa listados no Protocolo de Quioto (anexo A), em
relação ao patamar expresso no inventário realizado pela Prefeitura
Municipal de São Paulo e concluído em 2005.
Parágrafo único. As metas dos períodos subsequentes serão
definidas por lei 2 (dois) anos antes do final de cada período de
compromisso.

O inventário municipal, sendo um documento técnico, apresenta dados
necessários à elaboração de metas para a política. Há de se atentar, no entanto,
que a meta é genérica, sem vincular ou propor onde e como reduzir as emissões –
ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a Política Nacional de Mudança do
Clima.
7.2.3 Estratégias de Mitigação e Adaptação
Para atingir as metas propostas no artigo 5º da Política Municipal de Mudança
do Clima, foram estabelecidas as seguintes “estratégias de mitigação e adaptação”
no Título IV: transportes, energia, gerenciamento de resíduos, saúde, construção e
uso do solo. Como suporte à implementação da Lei – que é uma Política, e não um
Plano –, em 2011 a Prefeitura lançou a obra “Diretrizes para o Plano de Ação da
Cidade de São Paulo para Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas”, que
trata pontualmente dos campos de atuação propostos.
A primeira área estabelecida para ação é o transporte – inclusive porque,
como visto no inventário, a imensa maioria das emissões de GEE provém deste
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setor.

Além disso, a questão da mobilidade urbana é, hoje, uma das mais

preocupantes na dinâmica da cidade.
O sistema de circulação urbana, explica Castilho (2010), envolve dois
aspectos: um estático, que é o sistema viário, e um dinâmico, que é o transporte.
Dessa maneira, a lei, neste momento refere-se ao aspecto dinâmico, de mobilidade
propriamente dita.
A Política Municipal de Mudança do Clima definiu quatro vertentes de
atuação: gestão e planejamento, dos modais, do tráfego e das emissões. O “caput”
do artigo 6º define que “as políticas de mobilidade urbana deverão incorporar
medidas para a mitigação dos gases de efeito estufa”. Importante salientar que
embora o Estatuto da Cidade preveja em seu artigo 41, §2º, que cidades com mais
de quinhentos mil habitantes, deverão possuir um plano de transporte urbano
integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido, a cidade de São Paulo
não o possui, de maneira que urge sejam tomadas medidas efetivas neste sentido.
Entre as medidas de gestão e planejamento, vale apontar, além da óbvia
“internalização da dimensão climática no planejamento da malha viária” (art. 6º, I,
“a”), o constante na alínea “f”, isto é, a “restrição gradativa e progressiva do acesso
de veículos de transporte individual ao centro, excluída a adoção de sistema de
tráfego tarifado, considerando a oferta de outros modais de viagens”. Um adendo
interessante neste sentido é trazido por Glaeser (apud Vickrey, 2011, p.104):
“usuários de carros privados e táxis, e talvez também os de ônibus, em geral não
assumem custos proporcionais ao incremento de custos que seu uso impõe”. Isto
significa que “quando dirigimos, consideramos os nossos próprios custos privados,
como tempo, combustível e depreciação do automóvel; no entanto, nós geralmente
não consideramos os custos – a perda de tempo – que impomos para todos os
demais motoristas” (GLAESER, 2011, p.104).

Para os economistas, a solução

natural para essa questão é a cobrança pelo deslocamento, método que surtiu um
efeito positivo em cidades como Cingapura, já em 1975, e em 2003 em Londres. A
explicação de Glaeser para a não tarifação do tráfego em cidades nos Estados
Unidos – apesar do sucesso em outras grandes cidades –, é que “a política
prevalece sobre a economia” (GLAESER, 2011, p. 104).
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As medidas de modais e de tráfego preveem, basicamente, a ampliação da
oferta de transporte público, estímulo ao transporte não-motorizado, implantação de
corredores segregados para ônibus, trólebus e também para veículos com dois ou
mais passageiros. Além disso, a sessão das emissões prevê a promoção de uso de
tecnologias que possibilitam o uso de energias renováveis.
Um aspecto inovador é que o inciso IV, “e”, prevê o estabelecimento de
padrões e limites para a emissão de GEE proveniente de atividades de transporte
aéreo no município, já que São Paulo possui a segunda maior frota de helicópteros
do mundo, em interação com as normas e autoridades federais.
A estratégia de melhoramento da situação do transporte em São Paulo, se
implementada, propiciará melhoria à saúde dos habitantes, em diferentes
dimensões, visto que os co-benefícios imediatos em saúde incluem tanto a redução
da incidência de doenças respiratórias, cardiovasculares, problemas oftálmicos e
câncer, como também a redução das desordens comportamentais e psicológicas,
melhorando a saúde mental dos paulistanos (CARTA DE RECOMENDAÇÕES EM
SAÚDE, 2011).
O segundo ponto estratégico estabelecido pela Lei é energia, onde estipulou
que serão objeto de execução as medidas de criação de incentivos e promoção de
esforços

para

geração

de

energia

descentralizada

de fontes renováveis,

especialmente em edificações, indústrias, transportes e iluminação pública.
Também está prevista a criação de incentivos fiscais e financeiros para pesquisas
relacionadas à eficiência energética e ao uso de energias renováveis em sistemas
de conversão de energia.
Perceba-se que o foco está na descentralização na geração de energia na
cidade. Isto se dá, principalmente, porque a produção de energia elétrica no Brasil
se dá essencialmente através de usinas hidrelétricas, que apesar do impacto
socioambiental para suas construções, é considerada uma fonte de energia “limpa”.
A terceira área de ação é o gerenciamento de resíduos sólidos, segundo
maior emitente de GEE na cidade. Os resíduos são tratados pela lei n. 14.933 de
maneira integrada com o saneamento, e sua estratégia de atuação se assenta em
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um tripé: minimização de geração de resíduos, reciclagem ou reuso, e tratamento e
disposição final de resíduos. Para tanto, estabelece para poder público municipal o
prazo de dois anos, a partir da aprovação da proposta, para estabelecer programa
obrigatório de coleta seletiva de resíduos e promover a instalação de “ecopontos”
em cada um dos distritos da cidade.
Outro aspecto importante é que empreendimentos com grande concentração
ou circulação de pessoas deverão instalar equipamentos e manter programas de
coleta seletiva de resíduos sólidos para obtenção de certificado de conclusão,
licença ou alvará de funcionamento.

Aqui, novamente se percebe o caráter de

descentralização, de cooperação governo-sociedade para a implementação das
políticas públicas de sustentabilidade.
No campo específico da saúde pública, a política municipal de mudanças
climáticas, em seu artigo 12, estipula que “o Poder Executivo deverá investigar e
monitorar os fatores de risco à vida e à saúde decorrentes da mudança do clima e
implementar as medidas necessárias de prevenção e tratamento, de modo a evitar
ou minimizar seus impactos sobre a saúde pública”.
Como medidas específicas, em rol não taxativo, constam: (i) realizar
campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de se evitar e tratar
as doenças relacionadas à mudança do clima e à poluição veicular; (ii) promover,
incentivar e divulgar pesquisas relacionadas aos efeitos da mudança do clima e
poluição do ar sobre a saúde e o meio ambiente; (iii) adotar procedimentos
direcionados de vigilância ambiental, epidemiológica e entomológica em locais e em
situações selecionadas, com vistas à detecção rápida de sinais de efeitos biológicos
de mudança do clima; (iv) aperfeiçoar programas de controle de doenças infecciosas
de ampla dispersão, com altos níveis de endemicidade e sensíveis ao clima,
especialmente a malária e a dengue; e (v) treinar a defesa civil e criar sistemas de
alerta rápido para o gerenciamento dos impactos sobre a saúde decorrentes da
mudança do clima.
Importante apontar que o constante no inciso V se relaciona diretamente com
as estratégias adaptação, especificadamente de gestão de riscos ambientais em
ambiente urbano decorrentes dos eventos climáticos extremos.
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Na área da construção, a lei aponta que novas construções deverão obedecer
a critérios de eficiência energética, sustentabilidade ambiental e eficiência de
materiais. No caso das construções existentes, quando submetidas a reforma e/ou
ampliação, deverão também adequar-se a tais critérios.

Aqui, há uma forte

semelhança com os processos de certificação internacionais, como o Leadership in
Energy and Environmental Design – LEED, cujas previsões foram, gradualmente,
sendo integradas no corpo regular da legislação de alguns países, como os Estados
Unidos.
A Lei n. 14.933/2009 define também que as obras e serviços de engenharia
contratados pelo município deverão comprovar, obrigatoriamente, o uso de produtos
e subprodutos de madeira de origem exótica ou, quando madeira nativa, que esta
tenha origem legal. As licitações da Prefeitura pretendem, assim, incorporar critérios
de sustentabilidade, que, no entanto, deve ser mais bem explicado e regulado.
Ponto interessante da proposta é a vinculação de licenças ambientais de
empreendimentos com significativa emissão de GEE serem concedidas mediante
apresentação, pela empresa responsável, de plano de mitigação de emissões e
medidas de compensação.
7.2.4 Instrumentos
Visto que a Política Municipal de Mudança do Clima propõe uma abordagem
integrada da questão das mudanças climáticas em meio urbano, são também
propostos “instrumentos” específicos. Estes estão divididos em oito seções, a saber:
instrumentos de informação e gestão; instrumentos de comando e controle;
instrumentos econômicos; contratações sustentáveis; educação, comunicação e
disseminação; e defesa civil.
Os instrumentos de informação e gestão se referem basicamente à
elaboração de inventários periódicos sobre a emissão municipal dos gases nocivos
ao efeito estufa, que busquem implementar os bancos de dados para o
acompanhamento e controle de tais emissões. Esses dados servirão de base para a
utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL e para eventual
benefício no Mercado de Crédito de Carbono (artigo 27).
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Os instrumentos de comando e controle possuem duas vertentes. A primeira
diz respeito às licenças ambientais de empreendimentos com significativa emissão
de gases de efeito estufa, que serão condicionadas à apresentação de um plano de
mitigação de emissões e medidas de compensação.

A segunda refere-se ao

programa de inspeção e manutenção de veículos, que ganhará maior importância no
cenário de redução de emissão de poluentes.
Os instrumentos econômicos, por sua vez, são mais abrangentes; contudo,
todos visam atuar como estímulos fiscais ou de desenvolvimento econômico e
financeiro, através da redução de alíquotas de tributos, promoção de renúncias
fiscais e renegociação de dívidas tributárias de empreendimentos ações que
resultem em redução significativa das emissões de gases de efeito estufa ou
ampliem a capacidade de sua absorção ou armazenamento.

Entre os diversos

mecanismos elencados na lei, dois merecem destaque.
O primeiro encontra-se previsto no artigo 31, e estipula que
O Poder Executivo definirá fatores de redução de Outorga Onerosa
de Potencial Construtivo Adicional para empreendimentos que
promovam o uso de energias renováveis, utilizem equipamentos,
tecnologias ou medidas que resultem em redução significativa das
emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua
absorção ou armazenamento.

Note-se aqui que, valendo-se da autonomia da municipalidade, São Paulo
começou a delinear um critério a mais para possíveis futuras Operações Urbanas
Consorciadas, de acordo com o que entende serem as necessidades locais para a
mudança do clima. Por outro lado, a alteração de julho de 2013 que incluiu no
Estatuto da Cidade o artigo 2º, XVIII, que prevê o “estímulo à utilização, nos
parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais,
padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos
ambientais e a economia de recursos naturais”, também subsidia com maior
legalidade a intenção municipal.
O segundo está no artigo 36, que prevê que
O Poder Público Municipal estabelecerá, por lei específica,
mecanismo de pagamento por serviços ambientais para proprietários
de imóveis que promoverem a recuperação, manutenção,
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preservação ou conservação ambiental em suas propriedades,
mediante a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN ou atribuição de caráter de preservação permanente em parte
da propriedade.

Estas previsões legais demonstram claramente o vínculo existente entre o
Plano Municipal de Mudanças Climáticas e o Plano Diretor Estratégico da Cidade de
São Paulo, que, talvez não em um prazo imediato, pode vir a interferir no modo
como pensamos a cidade.
O tópico contratações sustentáveis prevê que as licitações e os contratos
administrativos celebrados pelo Município de São Paulo deverão incorporar critérios
ambientais nas especificações dos produtos e serviços. Como outrora mencionado,
esta previsão, assim como muitas outras da lei, precisarão de regulamentação
específica para ser implementada, e por ser de natureza pública, deverá ser muito
bem delimitada.
“Educação, comunicação e disseminação” cumpre educar diferentes públicos
visando à conscientização sobre as causas e impactos decorrentes da mudança do
clima.
Por fim, com relação à Defesa Civil, esta desempenha um papel fundamental
no que tange às medidas de adaptação, dos riscos e vulnerabilidades
socioambientais a que estamos sujeitos.

O Poder Público Municipal adotará

programa permanente de defesa civil e auxílio à população voltado à prevenção de
danos, ajuda aos necessitados e reconstrução de áreas atingidas por eventos
extremos decorrentes das mudanças climáticas.

Também deverá ser instalado

sistema de previsão de eventos climáticos extremos e alerta rápido para
atendimento das necessidades da população.

Estas provisões se relacionam

diretamente com o escopo da Lei nº 12.608/2012, que, como visto, regulamentou a
atuação da defesa civil para a redução de desastres – mas que não menciona
expressamente a adaptação a mudança do clima.
7.2.5 O Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia
Com o objetivo de apoiar a implementação da Política em comento, foi
estabelecido no artigo 42 o Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia.
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Trata-se de um órgão colegiado e consultivo que conta com a representação do
Poder Público Municipal e Estadual, da sociedade civil, e “especialmente das
entidades populares que atuam nas políticas ambientais e urbanas, do trabalhador,
do setor empresarial e acadêmico”.
Devido à especificidade necessária à lei, foram estabelecidos grupos de
trabalho em cada área de atuação proposta pela lei: transportes, energia,
gerenciamento de resíduos, saúde, construções e uso do solo.
Um produto da atuação do Comitê foi a elaboração da publicação “Diretrizes
para o plano de ação da cidade de São Paulo para mitigação e adaptação às
mudanças climáticas”, em 2011. Em resumo, é esta a função do Comitê: analisar a
situação da cidade sob diferentes enfoques dos atores urbanos, propor ações e
acompanhá-las.
7.3 Uso e ocupação do solo: equilibrando mitigação e adaptação
Entre as áreas estratégicas da Política de Mudança do Clima, se destaca-se a
questão do uso do solo, que, além de ser o instrumento principal de planejamento
urbano, sob o ponto de vista da Política de mudança climática, é onde se busca a
harmonização entre mitigação e adaptação.
A primeira observação a ser considerada é que, apesar de a Política possuir
centralmente um caráter de mitigação e se basear no inventário de emissões de
GEE para estabelecer seu campo de ação, o uso do solo, abordado na Seção VI,
não é equivalente ao “uso do solo” do inventário. No inventário, a mudança do uso
do solo significa desmatamento e correção de uso; na Lei, por sua vez, o uso do
solo

é

entendido em

sua

acepção

urbanística,

envolvendo

modelos

de

assentamentos.
Isto posto, realiza-se aqui uma análise dos dispositivos legais tendo por base
o construído nas seções anteriores, com vistas a mensurar em quais medidas o
proposto responde às necessidades da cidade e de sua população.
O artigo 18 inicia a explanação acerca do uso do solo – que é, tecnicamente,
ocupação do solo, e não “uso”, no sentido de zoneamento – definindo que “a
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sustentabilidade da aglomeração urbana deverá ser estimulada pelo Poder Público
Municipal e norteada pelo princípio da cidade compacta, fundamental para o
cumprimento dos objetivos desta lei”. Mas o que é a cidade compacta?
Ao contrário do que se pode em um primeiro momento imaginar, a cidade
compacta não é a mera oposição ao espraiamento. Como definido por Glaeser
(2011, p. 164), “a expansão não é o oposto do adensamento urbano: o isolamento
rural é que tem esse privilégio”. Desta maneira, tem-se, a priori, que ambos são
modelos de assentamentos urbanos, não antagônicos, mas versões que expressam,
se planejados cada qual à sua maneira, os valores buscados para se atingir a
qualidade de vida.
Com isto em vista, a cidade compacta é um modelo a mais para se pensar a
cidade, que, como outros modelos propostos ao longo dos séculos – inclusive o de
baixa densidade, da fase sanitarista –, busca garantir a qualidade de vida da
população, considerando aspectos específicos.
A teoria da cidade compacta surgiu nos anos 1980, atrelada ao discurso da
sustentabilidade – ou seja, diretamente vinculada com a necessidade de se
consumir menos recursos não renováveis. É essa a visão de meio ambiente que a
cidade compacta expressa, sinteticamente: pela aproximação de pessoas e serviços
– isto é, adensando e negando o modelo monofuncionalista de uso do solo –, seria
possível atingir uma melhor eficiência de transportes e energia (ROGERS, 2011).
Note-se que esta visão é bastante próxima do discurso ambiental global, em
oposição a, por exemplo, a qualidade do ar ou das águas, cujos impactos são mais
claramente locais. Há um viés muito mais global do meio ambiente ao se tratar da
cidade compacta – o que não equivale a dizer que tal orientação não possa também
trazer benefícios locais.
No caso de São Paulo, a cidade compacta é proposta com base nas
seguintes metas: (i) redução dos deslocamentos por meio da melhor distribuição da
oferta de emprego e trabalho na cidade; (ii) promoção da distribuição de usos e da
intensidade de aproveitamento do solo de forma equilibrada em relação à
infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade
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ou sobrecarga e otimizar os investimentos públicos, fazendo uso do estoque de área
construída por uso estabelecido no Quadro 8 anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de
25 de agosto de 2004, com alterações subsequentes (Plano Diretor); (iii) do estímulo
à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e
equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada com
redução de custos; e (iv) do estímulo à reestruturação e requalificação urbanística e
ambiental para melhor aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura em
processo de esvaziamento populacional, com potencialidade para atrair novos
investimentos.
Se a primeira meta já é praticamente consenso entre governo e cidadãos, ou
seja, que São Paulo necessita de múltiplos centros, polos comerciais e de serviços
que possibilitem a aproximação entre residência e trabalho – reduzindo assim as
viagens diárias, reduzindo as emissões de GEE e aumentando a qualidade de vida –
, o mesmo não se pode dizer das outras três metas.
As metas 3 e 4, em sua essência, refletem o argumento das Operações
Urbanas Consorciadas, vistas anteriormente. Há, no entanto, também alguns
conceitos vagos e imprecisos, que inviabilizam a boa compreensão do que é
esperado de determinado instrumento ou programa urbanístico. Por exemplo, o que
significa precisamente uma “promoção de intensidade de aproveitamento do solo
equilibrada ao meio ambiente”? (art. 18, II, Lei nº 14.933/2009)
É necessário que conceitos como esse sejam esclarecidos, pois planos de
mudanças climáticas devem possuir metas claras, para que se possa mensurar os
resultados.
Outro ponto importante a ser considerado quanto à cidade compacta, é que
não há consenso entre pesquisadores, ou gestores públicos, sobre qual seria o nível
ideal de adensamento de uma cidade para que seja suficientemente compacta. A
maioria dos estudos que busca esse número se baseia na relação do custo da
infraestrutura de transportes, já que, para outros tipos de infraestrutura, como o
saneamento, um modelo menos denso é mais eficiente (ACCIOLY; DAVIDSON,
1998).
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Accioly e Davidson (1998) salientam que as densidades urbanas são muito
influenciadas pelo contexto cultural – o que gera cenários como o paulistano: alta
densidade construtiva, mudança do perfil socioeconômico, baixa densidade
demográfica, utilização aquém da infraestrutura.
Neste sentido,
Nucci (2001) aponta ainda os valores sugeridos pela Associação
Norte-americana de Saúde Pública, de 312,5 hab/hectare e da ONU
fixado em até 450 hab/hectare. No Brasil, Rodrigues (1986)
considera que densidades inferiores a 100 hab/hectare
inviabilizariam a presença de serviços, enquanto valores maiores que
1.500 hab/hectares, como os verificados em Copacabana, gerariam
deseconomias.
Mascaró (1996), em estudos realizados para a cidade de Porto
Alegre, considerando não só os custos de infra-estrutura, mas
também as questões de clima urbano, sugere valores entre 350 e
420 hab/hectare, bem como padrão e forma da ocupação, adotando
edifícios de 3 a 4 pavimentos, com blocos de 8 a 10 unidades.
Silva e Ferraz (1994) discutem que muitos dos trabalhos realizados
sobre o consumo de energia no transporte foram realizados em
cidades americanas e européias, com características muito distintas
das cidades brasileiras. Em estudo para as cidades médias
brasileiras, estes autores apontam que a elevação das densidades
até valores próximos a 300 hab/hectare traria uma redução
significativa no custo dos transportes públicos. Entre 300 e 500
hab/hectare a redução seria razoável e para valores superiores a 500
hab/hectare a diminuição nos custos já não é tão intensa. (SEPPE;
GOMES, 2008, p.51).

Além do fato de não se saber com precisão qual é o adensamento que
deveria ser alcançado, há o aspecto de que, em São Paulo, os moldes de
adensamento, como abordado, são de adensamento construtivo e não populacional.
Como se poderia atingir o adensamento populacional e de uma maneira que
responda às necessidades culturais e de mercado?
Acerca do mercado, os limites de adensamento propostos pelo artigo em
comento referem-se ao estoque construtivo da cidade de São Paulo, conforme
definido nos anexos do plano diretor. Assim, equivaleria a dizer que o PDE de 2002,
apesar de não fazer menções a questões de mudança climática, já teria sido
desenvolvido (e agora reformulado) de tal forma que responderia a essas questões
posteriores.
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Se apesar de tantas questões sob o ponto de vista energético, de mitigação
às mudanças climáticas, é importante lembrar que mudança do clima envolve
também adaptação – e a Legislação pretende responder a esses dois aspectos
concomitantemente.
Desta maneira, sob o viés adaptativo para a cidade de São Paulo, perguntase: precisamos de uma cidade compacta?
Primeiramente, a forma de adensamento das regiões centrais, que são as
dotadas de infraestrutura e que, logo, deveriam ser as mais adensadas
populacionalmente, é criadora de microclimas e responsável em grande parte pelo
agravamento dos impactos sofridos.

Em segundo lugar, maior adensamento

populacional significa, em regra, mais pessoas expostas a situações de riscos, o que
provavelmente viria a aumentar também os níveis de vulnerabilidade.
Embora a questão da adaptação não seja mencionada expressamente no
artigo 18, que traz a orientação da cidade compacta, os artigos seguintes a
abordam. Veja-se.
Os artigos 19 e 20 dispõem que o Poder Público deverá, com auxílio do setor
privado e da sociedade, promover (i) a requalificação de áreas habitacionais
insalubres e de risco, visando oferecer condições de habitabilidade para a população
moradora e (ii) a recuperação de áreas de preservação permanente, especialmente
as de várzeas, com vistas a evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos
climáticos extremos.
Muito embora esses artigos façam referências às duas principais situações de
risco para São Paulo, isto é, áreas de várzeas sujeitas a inundações e alagamentos,
e áreas de risco ocupadas por população de baixa renda, sujeitas a
escorregamentos, parece tratar-se de um discurso não suficientemente abrangente.
Adaptação, como visto, refere-se tanto à redução do risco de desastres, quanto à
adaptação propriamente dita, isto é, a minimização de impactos que não chegam a
ser considerados desastres, mas que causam um transtorno constante para a
dinâmica da cidade – as centenas de pontos de alagamento, por exemplo.
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O art. 20, ao dispor sobre a recuperação de áreas de preservação
permanente, adequado do ponto de vista ambiental, busca uma correção do padrão
de desenvolvimento urbano que se deu na cidade, o que deveria implicar,
obviamente, na reformulação de padrões arraigados historicamente.
O art. 21, por sua vez, dispõe que “no licenciamento de empreendimentos,
observada a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, deverá ser
reservada área permeável sobre terreno natural, visando à absorção de emissões de
carbono, à constituição de zona de absorção de águas, à redução de zonas de calor,
à qualidade de vida e à melhoria da paisagem”. Complementa o parágrafo único
que a “área de permeabilidade deverá, observada a legislação de parcelamento, uso
e ocupação do solo, ter tamanho mínimo equivalente ao estabelecido para a zona de
uso em que se localiza o lote, podendo o que exceder o mínimo da área permeável
ser aplicado em reflorestamento de espaço de igual tamanho, em parques públicos,
praças, áreas de preservação permanente ou áreas degradadas, dando-se
preferência aos bairros com baixo índice de arborização, mediante acordo a ser
firmado e fiscalizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente”.
Essa previsão traz dois aspectos.

O primeiro, positivo, é que é possível

depreender que o legislador, neste ponto, demonstra ter uma visão mais ampla
acerca da necessidade da manutenção de áreas permeáveis – e arborizadas –
como técnica tanto para adaptação quanto mitigação, vinculando ambas à qualidade
de vida da população. Por outro lado, incorre-se na mesma situação do artigo 18,
quando se referia aos estoques construtivos já existentes e estabelecidos em 2002,
como meta para uma questão surgida, a posteriori, legislativamente. No caso no art.
21, essa ocorrência é quanto às normas de parcelamento, uso e ocupação do solo,
que deve ser seguida para reservar área permeável sobre o terreno natural.
Questiona-se: se o padrão já existia, e criou-se uma situação de vulnerabilidade,
mesmo nas áreas consolidadas, não seria o caso de tais padrões e coeficientes
serem revistos?
Acerca de tal revisão, é interessante notar a questão da taxa de
permeabilidade, pois, “como o espaço nas áreas urbanas metropolitanas está
amplamente impermeabilizado, as soluções passam por pequenas contribuições
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para a infiltração, em cada terreno, praça e área verde” (AMARAL; RIBEIRO; 2009,
p.52). Mais ainda, considerando a ambiência do espaço urbano, é necessário que
se pense em mecanismos de “multiplicação” de áreas verdes, como, por exemplo,
os telhados verdes e jardins verticais, porém, tendo em vista que são medidas que
influenciam mais em adaptação e qualidade de vida do que em redução de
desastres.
Neste sentido, o artigo 23 prevê a arborização das vias públicas e a
requalificação dos passeios públicos com vistas à ampliação de sua área permeável.
Porém, como discutido anteriormente, as possibilidades de arborização urbana
passam pelos parâmetros construtivos, como recuos, que as facilitam ou dificultam.
Por fim, o artigo 22 define que o “Poder Público Municipal implantará
programa de recuperação de áreas degradadas em áreas de proteção aos
mananciais, em áreas de preservação permanente e na Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde de São Paulo, com o fim de criação de sumidouros de carbono,
garantia da produção de recursos hídricos e proteção da biodiversidade”. Expressa
assim, novamente, a ênfase em medidas de mitigação.
É perceptível que, ao tratar de uso e ocupação do solo como estratégia para a
mudança do clima, buscando aproximar adaptação e mitigação, a Política Municipal
de Mudança do Clima faz um movimento ousado, que ainda está sendo amplamente
discutido e pesquisado nos meios acadêmicos, visto se tratarem de modelos ainda
em comprovação.
Além disso, como visto na seção constitucional, a competência municipal é
para legislar em casos de interesse local. Para os planos municipais de mudanças
climáticas, que têm dupla natureza, como se poderia mensurar esse requisito? Para
São Paulo, onde as emissões são bastante baixas, considerando o cenário nacional
e mesmo internacional, não seria o momento de se agir no sentido de criar uma
cidade resiliente aos impactos climáticos, que fazem parte da história e tendem a se
intensificar?
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8

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A mudança do clima traz novas abordagens para a discussão acerca do

desenvolvimento urbano, incluindo o planejamento físico-territorial, discutido neste
trabalho.

Há um novo pensamento internacional, que decorre do conceito de

sustentabilidade, sobre as novas funções e atributos para as cidades, e que
conduzem, necessariamente, à escala local, por vezes de forma mais significativa do
que na escala da região e do país.
É importante a abordagem ambiental trazida adicionalmente ao aspecto de
governança interescalar que o tema promove ao buscar tanto a inclusão da agenda
local na esfera internacional

_

caso das redes de cidades _, quanto a incorporação

da agenda internacional na esfera local

_

que se manifestam, no caso, nos planos

municipais de mudança do clima. Os planos municipais de mudança do clima, como
visto,

englobam

múltiplas

preocupações de

dimensão

ambiental,

consubstanciam em “medidas de mitigação” e “medidas de adaptação”.

que

se

Desta

maneira, ao terem que incluir percepções que variam desde fluxos de energia na
cidade, até manifestações concretas envolvendo desastres, permeando diversos
setores do desenvolvimento urbano, ensaia-se apresentar um novo paradigma para
se pensar a cidade.
Assim como estas leituras devem ser feitas individualmente para cada local,
devido às suas próprias características e dinâmicas, compreender como tais
disposições se refletem nos respectivos sistemas jurídicos já estabelecidos é de
suma importância.
Pela análise realizada na parte jurídica desta dissertação, demonstrou-se a
viabilidade da ocorrência, no Brasil, de planos de mudanças climáticas em esfera
municipal que possam atender aos “interesses locais”.

No entanto, em uma

sociedade cada vez mais globalizada, onde cidades se tornam maiores que suas
nações, como se pode mensurar isso? Uma possibilidade é exatamente a fornecida
pela Constituição Federal, pela repartição de competências, onde as inspirações
internacionais se desdobrariam nos instrumentos urbanísticos já consolidados – no
caso da presente dissertação, enfocando justamente o uso e ocupação do solo.
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Neste sentido, tendo por base as aproximações realizadas entre os discursos
acerca da tutela do meio ambiente e do desenvolvimento urbano na Constituição
Federal, foi analisado o diploma fundamental do desenvolvimento urbano brasileiro,
o Estatuto da Cidade.
Ao passo que o direito urbanístico brasileiro se pauta essencialmente no
direito de propriedade – e especificamente na função social da propriedade –, há
uma necessária abordagem econômica da propriedade permeando o texto.

Tal

mentalidade, que encontra respaldo nos aspectos socioculturais brasileiros, não
impediu, no entanto, que fossem incorporados aspectos ambientais no referido
diploma.
Contudo, tal inserção se deu essencialmente por meio de princípios, em geral
vagos, e de instrumentos pontuais. Esta inserção, ao invés de buscar uma
compreensão do ser humano como parte indissociável do ambiente, perpetuou a
aparente dicotomia homem x natureza, que se reflete, juridicamente, em discussões
que continuam reafirmando a oposição meio ambiente construído x meio ambiente
natural.
Desta maneira, parece claro pela análise realizada, que por mais que tenham
sido explorados diferentes instrumentos – “ambientais” e “urbanísticos” – em busca
de aplicações possíveis como suporte a planos municipais de mudança do clima,
para inseri-los dentro do escopo do direito urbanístico devem ser promovidas
mudanças significativas de interpretação.

Isto porque os instrumentos previstos

para o desenvolvimento urbano tal qual hoje o entendemos, ou seja, conforme
definidos pelo Estatuto da Cidade, não incluem as múltiplas perspectivas ambientais
que os planos locais de mudanças climáticas propõem.
Se o Direito existe para regular as relações sociais, estabelecendo direitos e
deveres, isso deve criar um respaldo claro para se mensurar o cumprimento ou não
pelas partes envolvidas. Sem esta clareza, a lei deixa de cumprir sua função, e
passa a ser uma “carta de intenções”.
Não obstante, em abril de 2012 o Estatuto da Cidade foi substancialmente
alterado pela inserção do artigo 42-A, neste trabalho denominado de “plano diretor
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de redução de desastres”. O artigo 42-A, bem como as posteriores alterações,
parece indicar um novo caminho – mais abrangente – a guiar a política urbana, visto
que este é o primeiro instrumento notadamente ambiental de escala municipal
Adicionalmente, também inova ao explicitar em maior detalhe – em comparação aos
instrumentos previamente estabelecidos – qual a abordagem ambiental a ser
adotada, bem como os instrumentos tecnológicos.
Há de se ressaltar, no entanto, o (sempre presente) risco de as disposições
para os novos Planos Diretores se tornarem tão somente “um requisito a mais”, de
pouca efetividade. Uma estratégia comum, então, para compensar essa falha, tem
sido a recorrência à educação ambiental, que no presente caso poderia servir de
suporte aos desenvolvedores de projetos urbanos, gestores públicos e operadores
do Direito.
É preciso que se entenda como um plano diretor de redução de desastres
deve funcionar, e mais especificamente, que ter o suporte fisiográfico como base
influencia nas dinâmicas da ocupação do solo e portanto, também nos instrumentos
relacionados a ela.
Os planos diretores foram alçados pela Constituição Federal à condição de
instrumento-chave da política urbana. O uso e ocupação do solo, o zoneamento, e
outros aspectos que estão relacionados diretamente à densidade, são os principais
instrumentos que definem o modelo de cidade que se quer e a forma como esta
cidade responderá às pressões e desafios que lhe serão imputados, como o que
decorre das mudanças climáticas, tema deste estudo.
Acerca da densidade, o estudo parece indicar que entre os instrumentos do
planejamento urbano, um dos índices urbanísticos mais decisivos é o Coeficiente de
Aproveitamento, pois é este que define a densidade de ocupação do terreno e, por
extensão, da quadra, do bairro e da zona urbana. Desta maneira, a incorporação de
parâmetros bio, hidro e geológicos na atribuição e aplicações do Coeficiente de
Aproveitamento, pode vir a propiciar um maior respaldo na inclusão da compreensão
da capacidade do suporte fisiográfico, como parte da infraestrutura necessária de
um lugar para que possa acolher determinada tipologia e densidade de construção.
Estaríamos assim incorporando os parâmetros ditos “ambientais” a esse índice, de
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forma inovadora, criativa, abrangente e profunda. Também no zoneamento deverse-iam incluir, além dos sociais, de localização e de mobilidade, os parâmetros
geológicos, que agora ganham menção no Estatuto da Cidade, por meio das cartas
geotécnicas.
A compreensão de como os índices e parâmetros urbanísticos se relacionam
e impactam o meio ambiente é fundamental. Por mais que o Estatuto da Cidade, em
alguns momentos, busque essa aproximação, ainda assim este claramente não está
entre os aspectos principais ou norteadores de decisões.
O conhecimento interdisciplinar do espaço urbano, especialmente sob o
escopo jurídico, deve ser uma meta de futuras pesquisas seja no âmbito acadêmico,
seja no institucional, pelas entidades que se ocupam da gestão nos vários níveis,
sobretudo o municipal.
No caso da cidade de São Paulo, a produção do espaço, conforme se
explicitou no capítulo 6 deste trabalho, foi influenciada pelas decisões urbanísticas
tomadas ao longo da história de sua ocupação, legando inúmeros desafios ao seu
futuro.
São Paulo foi, sem dúvida, pioneira com a promulgação de sua Política
Municipal de Mudança do Clima, pela Lei nº 14.933/2009. Esta Política, no entanto,
parece não demonstrar uma compreensão muito acurada sobre as implicações
locais que seja necessário considerar em um plano local de mudanças climáticas,
especialmente no que tange ao uso e ocupação do solo.

Ao não abordar, por

exemplo, a cidade resiliente, acaba por gerar dúvidas acerca de quais valores
guiariam o processo de tomada de decisão.
Não obstante, algumas previsões como a requalificação de várzeas, parecem
extremamente importantes, e merecem ser sistematizadas com outros projetos já em
curso, referentes às medidas de adaptação, como, por exemplo, a urbanização de
assentamentos informais.
Em vista das dimensões físicas e jurídico-urbanísticas de São Paulo, uma
alternativa que poderia ser pensada seria o desenvolvimento de alguma Operação
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Urbana Consorciada já prevista, mas pendente de lei específica, para que dela se
fizesse um projeto-piloto com os delineamentos de um plano local de mudanças
climáticas, incluindo: parâmetros de permeabilidade, novas técnicas construtivas,
taxa de arborização, eficiência energética, meios de mobilidade alternativos etc.,
com vistas à qualidade de vida.
A exemplo de outros países, especialmente os norte-europeus, este projeto
de requalificação urbanística poderia incluir certames nacionais de ideias para
cidades, setores e conjuntos urbanos, com a participação da sociedade e com
divulgação ampla. Com tais ações, muito provavelmente mais valor seria agregado
aos projetos, podendo inclusive estimular o mercado e a sociedade para
compreenderem a importância de certos aspectos, como o do adensamento
demográfico de áreas já dotadas de infraestrutura, como verdadeiros valores
urbanísticos. Um projeto desta alçada, se bem sucedido, tornar-se-ia em referência
para outras realidades urbanas no Brasil e em outros países que sofrem as
consequências das mudanças climáticas em nível equiparável ao nosso.
Por fim, há para a cidade e para o País uma longa jornada para o
desenvolvimento e implantação de planos municipais que enfrentem efetivamente o
desafio das mudanças climáticas, inclusive no âmbito jurídico, visto que o arcabouço
legal já determina uma estrutura de normas específicas para o desenvolvimento
urbano – o plano diretor e demais instrumentos. E é precisamente aí que mitigação
e adaptação devem se integrar, em busca de um regime jurídico de uso e ocupação
do solo eficiente diante dos desafios das mudanças do clima.
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